
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 

                              H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

90(Ι) του 2001 

193(Ι) του 2003 

2(Ι) του 2004 

93(Ι) του 2004 

211(I) του 2004 

216(Ι) του 2004 

110(Ι) του 2005 

19(I) του 2006 

29(Ι) του 2008 

145(Ι) του 2009 

129(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών 

Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και 

Λειτουργίας) Νόμους του 2001 μέχρι 2010 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»)  και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ιδιωτικών 

Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμοι του 

2001  μέχρι 2011. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α)   Mε την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

   

  «(β)  έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από 

το Διευθυντή της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο 

(5) του άρθρου 13∙»∙ και 

   

  (β)   με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (ζ) αυτού, με άνω τελεία και την 
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προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων 

παραγράφων (η) και (θ): 

   

 

 

 

  

 

 

 

115(Ι) του 2002 

    8(Ι) του 2009. 

 

«(η)  έγκυρη άδεια από τον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των περί Προστασίας από 

Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμων του 

2002 και 2009, όπως εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, 

όπου αυτή απαιτείται, δυνάμει του 

εδαφίου (6) του άρθρου 13. 

    

   (θ)   έγκυρη βεβαίωση από το Διευθυντή 

του  Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 

εφαρμογή και λειτουργία κατάλληλου 

συστήματος ασφάλειας ή συστήματος 

διαχείρισης των κινδύνων, δυνάμει 

του εδαφίου (7) του άρθρου 13.». 

    
Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων 

νέων εδαφίων (5), (6) και (7): 

   

       «(5)  Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο 

πρέπει να είναι εφοδιασμένο με έγκυρο 

πιστοποιητικό πυρασφάλειας από το 

Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το 

οποίο ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών από την 
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ημερομηνία έκδοσής του και ανανεώνεται για 

περαιτέρω διετείς περιόδους, κατόπιν αίτησης 

του ενδιαφερομένου προς το Διευθυντή της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον 

ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία 

λήξης του εν λόγω πιστοποιητικού. 

   

       (6) Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, 

στο οποίο υπάρχουν και λειτουργούν 

μηχανήματα με ιονίζουσα ακτινοβολία και 

πραγματοποιείται φύλαξη και χρήση 

ραδιενεργών πηγών, πρέπει να είναι 

εφοδιασμένο με έγκυρη άδεια από τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες 

Νόμων του 2002 και 2009, όπως εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των 

δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών: 

   

        Νοείται ότι η άδεια που εκδίδεται 

δυνάμει του παρόντος εδαφίου ανανεώνεται 

κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προς τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, τουλάχιστον ενενήντα (90) 

ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της εν 

λόγω άδειας. 

   

  

 

 

     (7) Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο 

πρέπει να είναι εφοδιασμένο με έγκυρη 

βεβαίωση από το Διευθυντή του  Τμήματος 
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  89(Ι) του 1996 

158(Ι) του 2001 

25(Ι) του 2002 

41(Ι) του 2003 

99(Ι) του 2003. 

 

Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 

εφαρμογή και λειτουργία επικαιροποιημένου 

και κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή 

συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 

μέχρι (Αρ. 2) του 2003, όπως εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των 

δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών: 

         Νοείται ότι η βεβαίωση που εκδίδεται  

δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν 

απαλλάσσει τον εργοδότη από τις 

υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις 

διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι (Αρ. 2) του 

2003, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών 

εκδιδόμενων Κανονισμών: 

   

   Νοείται περαιτέρω ότι κάθε αδειούχο 

ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να εξασφαλίζει 

νέα βεβαίωση δυνάμει του παρόντος εδαφίου, 

το αργότερο εντός δύο (2) ετών από την 

ημερομηνία έκδοσης της προγενέστερης 

βεβαίωσης, κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερομένου προς το Διευθυντή του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
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Ασφαλίσεων: 

   

   Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο 

ενδιαφερόμενος πρέπει να μεριμνά ώστε η εν 

λόγω αίτησή του να υποβάλλεται τουλάχιστον 

ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία 

υποχρέωσης εξασφάλισης της νέας 

βεβαίωσης, που προβλέπεται στην 

προηγούμενη επιφύλαξη.». 

   
Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (4) του άρθρου 15 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης «επτά»  

(πρώτη γραμμή), με τη λέξη «οκτώ».  

   

  (β)  με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (στ) αυτού, με άνω τελεία. και  

   

  (γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (ζ) αυτού, με άνω τελεία και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (η): 

   

 «(η)  έναν εκπρόσωπο του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

που υποδεικνύεται από το διευθυντή του 

τμήματος.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 18 του 
5. Το εδάφιο (4) του άρθρου 18 του βασικού νόμου 
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βασικού νόμου. αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο (4): 

  

 «(4) Ο υπεύθυνος ιατρός, στον οποίο επιδίδεται 

ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται, μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της προς 

αυτόν επίδοσης της ειδοποίησης, να προβεί σε γραπτές 

παραστάσεις προς την Επιτροπή με ταυτόχρονη 

γνωστοποίηση προς τον Έφορο.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του 

βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 20 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

  

  «(2)(α) Οι εσωτερικοί ασθενείς, οι οποίοι δεν 

απολύονται όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), 

παραμένουν στο νοσηλευτήριο υπό την ευθύνη και τη 

φροντίδα του υπεύθυνου ιατρού. 

  

         (β) Σε περίπτωση μεταφοράς εσωτερικών ασθενών, 

όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), σε άλλο 

νοσηλευτήριο δικής τους επιλογής, ο υπεύθυνος ιατρός 

του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου ευθύνεται για την ασφαλή 

μεταφορά τους και την πληρωμή οποιοδήποτε τυχών 

δαπανών χρειασθούν.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό του αριθμού και της λέξης «31η 

Ιανουαρίου» (δεύτερη γραμμή), με τον αριθμό και τη λέξη «1η 

Μαρτίου». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 22 του 
8. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
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βασικού νόμου. ακολούθως: 

   

  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με 

       την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

   

   «(γ) αρνείται ή παραλείπει να κλείσει και να 

διατηρήσει κλειστό ιδιωτικό νοσηλευτήριο σε σχέση 

με το οποίο έχει εκδοθεί οποιοδήποτε διάταγμα, 

δυνάμει των άρθρων 18 ή 19, ή παρακωλύει ή 

παρεμποδίζει τον Έφορο να προβεί σε οποιαδήποτε 

ενέργεια την οποία ο Έφορος θεωρεί σκόπιμη ή 

παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε 

απαίτηση προσηκόντως επιβαλλόμενη, δυνάμει του 

άρθρου 20,»· και 

   

  (β)  με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη 

       «χρηματική» (δωδέκατη γραμμή), της λέξης «ποινή». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 26 του 

βασικού νόμου. 

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 26 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «, εκτός αν 

αποδειχθεί το αντίθετο, ότι αυτή έχει ληφθεί τρεις ημέρες μετά 

την ταχυδρόμησή της» (πέμπτη μέχρι έβδομη γραμμή), με τη 

φράση «ότι αυτή έχει ληφθεί κατά την ημερομηνία που 

αναγράφεται στην ενυπόγραφη απόδειξη 

παραλαβής/παράδοσης που αποστέλλει το ταχυδρομείο προς 

τον αποστολέα, σε περίπτωση ταχυδρόμησης 

διπλοσυστημένης επιστολής». 
  
Τροποποίηση του 

Πρώτου 

Παραρτήματος του 

βασικού νόμου. 

10. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 
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  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου 7 του 

Τμήματος Γ του Μέρους Ι αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο 7: 

   

   «7. Μηχάνημα αυτόματης πλύσης 

σκωραμίδων ή μηχάνημα αυτόματης διάλυσης 

σκωραμίδων μίας χρήσης.»· 

   
 

 

 

 

 

 

 

 (β)    με την αντικατάσταση από το Τμήμα ΣΤ, από το 

Τμήμα Ζ και από το Τμήμα ΙΑ του Μέρους ΙΙΙ αυτού, 

της φράσης «σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες 

Κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής 

Ενέργειας», οπουδήποτε αυτή απαντάται, με τη 

φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις των περί 

Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμων του 

2002 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων 

Κανονισμών». 

   

  (γ)  με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

επιφύλαξης του Τμήματος ΙΒ του Μέρους ΙΙΙ αυτού, με 

άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, 

της ακόλουθης νέας δεύτερης επιφύλαξης:  

   

 

 

 
 

 

 

 

   «Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις 

πιο πάνω διατάξεις, άδεια λειτουργίας για τα πιο 

πάνω ψυχιατρικά κέντρα χορηγείται νοουμένου ότι 

έχει εξασφαλισθεί η γραπτή συγκατάθεση της 

Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων 

Ψυχικά Ασθενών, η οποία συστήνεται δυνάμει του 
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77(I) του 1997 

49(Ι) του 2003 

26(Ι) του 2007. 

άρθρου 20 των περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμων 

του 1997 μέχρι 2007, όπως εκάστοτε τροποποιούνται 

ή αντικαθίστανται.»· 

   

  (δ)   με την τροποποίηση του Τμήματος Β του Μέρους ΙV 

αυτού, ως ακολούθως: 

    

   (i) Με τη διαγραφή από την παράγραφο 5 αυτού, 

της υποπαραγράφου (γ). 

 

(ii) με τη διαγραφή από την παράγραφο 9 αυτού, 

της υποπαραγράφου (ζ). και 

 

(iii) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 

(στ) της παραγράφου 10 αυτού, με την 

ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (στ): 

 

      «(στ)  καρδιοτοκογράφο.»∙ 

   

  (ε) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του 

Μέρους VIII αυτού, της φράσης «σύμφωνα με τους 

εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς του Διεθνούς 

Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας» (δεύτερη μέχρι 

τέταρτη γραμμή), με τη φράση «σύμφωνα με τις 

διατάξεις των περί Προστασίας από Ιονίζουσες 

Ακτινοβολίες Νόμων του 2002 και 2009, όπως 

εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των 

δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών». και 

   

  (στ)    με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο Β του 

Μέρους ΧΙΙ αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου 
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Γ: 

   

    «Γ. Υποχρέωση καλής και ασφαλούς λειτουργίας 

  

 Κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο που διαθέτει 

ασθενοφόρα οχήματα οφείλει να λαμβάνει τα 

αναγκαία μέτρα και να προβαίνει έγκαιρα στις 

κατάλληλες ενέργειες, ώστε ο εγκατεστημένος σ’ 

αυτά εξοπλισμός να βρίσκεται πάντοτε σε 

κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας.». 

   
Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

11.(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του 

παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 

ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

  

     (2)    Τα εδάφια (6) και (7) του άρθρου 13 τίθενται σε ισχύ 

έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 

Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

 

 

 

ΔΠ/ΜΓ 

(23.01.051.189.2010) 
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