
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ 
 
 

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

 214 του 1988 
  131 του 1991 

154(Ι) του 2003 
217(Ι)του 2004 
249(Ι) του 2004 
30(Ι) του 2006 
43(Ι) του 2009. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νοσηλευτικής και 
Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 1988 έως 2009 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»)  και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Νοσηλευτικής και 
Μαιευτικής Νόμοι  του 1988 έως 2011. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (9) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την 
αντικατάσταση από αυτό της λέξης «δύο» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη 
«τεσσάρων». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της τελείας στο τέλος αυτού με κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά, 
του ακόλουθου κειμένου: 

  
Παράρτημα VII.  «με δικό του έμβλημα που καθορίζεται στο Παράρτημα VII και 

δική του σφραγίδα που φέρει το εν λόγω έμβλημα». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   
  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου  (5) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (5): 
   
   «(5) Μετά το πέρας της τακτικής γενικής συνέλευσης 

διεξάγονται εκλογές ανά επαρχία στη βάση κοινού 
ψηφοδελτίου, αφού προηγουμένως το απερχόμενο 
Συμβούλιο του Συνδέσμου καθορίσει ανά επαρχία το 
χρόνο και το χώρο διεξαγωγής του εκλογικού δικαιώματος 
των μελών: 

   
    Νοείται ότι, ο χώρος διεξαγωγής της κάθε επαρχιακής 

συνέλευσης καθορίζεται από το απερχόμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου σε χρονικό διάστημα που να 
μην υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής γενικής συνέλευσης: 

   
    Νοείται περαιτέρω ότι, κάθε επαρχία εκλέγει τρία (3) 

μέλη ως εφορευτική επαρχιακή επιτροπή, η οποία 
εκλέγεται από την οικεία επαρχιακή συνέλευση και 
προτείνεται και εγκρίνεται στην τακτική γενική συνέλευση, 
τα μέλη της οποίας δεν θα είναι υποψήφιοι για να εκλεγούν 
ως μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου και η οποία 
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επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των εκλογών 
κατά επαρχία: 

   
    Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι αποφάσεις των μελών των 

επαρχιακών εφορευτικών επιτροπών δυνατόν να 
αμφισβητηθούν γραπτώς στην εφορευτική επιτροπή της 
τακτικής γενικής συνέλευσης, της οποίας η απόφαση είναι 
τελική.»· και 

   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (6) και (7): 
   
   «(6) Στο Συμβούλιο του Συνδέσμου μετέχει τουλάχιστον μια 

μαία ή ένας μαιευτής και τουλάχιστον ένας νοσηλευτής ή 
μία νοσηλεύτρια. 

   
      (7) Τακτική γενική συνέλευση διεξάγεται κάθε τέταρτο 

έτος, συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του 
Συνδέσμου και προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή - 

   
  (α) δεκατριών (13) εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών, 

οι οποίοι θα αποτελούν το Συμβούλιο του Συνδέσμου∙ 
   
  (β) τεσσάρων (4) εγγεγραμμένων νοσηλευτών και μαιών 

για να εκπροσωπούν το Σύνδεσμο στο Συμβούλιο: 
   
    Νοείται ότι, σε περίπτωση κένωσης με 

οποιοδήποτε τρόπο της θέσης στο Συμβούλιο μέλους 
που υποδεικνύεται δυνάμει της παραγράφου (β), το 
Συμβούλιο του Συνδέσμου υποδεικνύει προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό στην κενωθείσα 
θέση τον επιλαχόντα κατά την ως άνω εκλογή, εάν 
υπάρχει, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
επιλαχών, κάποιο άλλο εγγεγραμμένο νοσηλευτή ή 
μαία, ο οποίος ή η οποία θα κατέχει τη θέση μέχρι τη 
λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου 
διορίσθηκε.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

   
  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
   
   «Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο του 

Συνδέσμου.»∙ 
   
  (β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων 

«Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσοκόμων» (τέταρτη και πέμπτη 
γραμμή), με τη λέξη «Συνδέσμου»∙ 
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  (γ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού της λέξης «πέντε» 

(πρώτη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό «επτά (7)»∙ και 
   
  (δ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού της λέξης «τριών» 

(τρίτη γραμμή), με τη λέξη και τον αριθμό «πέντε (5)».  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο 20: 
 

   
 «Αρμοδιότητες 

του Συμβουλίου 
του Συνδέσμου. 

20.  Το Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

   
  (α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του 

επαγγέλματος του νοσηλευτή και της μαίας∙ 
   
  (β) καταρτίζει εσωτερικούς κανόνες με τους οποίους 

ρυθμίζει τα θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και 
λειτουργίας επιτροπών και τομέων ειδικότητας ή 
ειδικοτήτων με σκοπό την καλύτερη λειτουργία 
των επιτροπών, καθώς και την καλύτερη εκτέλεση 
των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του 
Συνδέσμου∙ 

   
  (γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του 

επιπέδου της νοσηλευτικής, της μαιευτικής και της 
υγείας στη Δημοκρατία∙ 

   
  (δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει 

και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης 
νομοθεσίας που αφορά στο επάγγελμα του 
νοσηλευτή και της μαίας∙ 

   
  (ε) ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του 

Συνδέσμου, η οποία περιλαμβάνει - 
   
   (i) απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, 

(ii) κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις ή 
δωρεές, 

(iii) άλλες επιχορηγήσεις, συνεισφορές και 
δωρεές ή κληροδοτήματα εκ μέρους 
οποιουδήποτε μέλους ή τρίτου, φυσικού ή 
νομικού προσώπου, 

(iv) εισοδήματα από τόκους που προέρχονται 
από την περιουσία του Συνδέσμου, 

(v) προϊόντα από εισπράξεις εορτών, λαχείων, 
διαφόρων εκδηλώσεων και κάθε ποσό 
εισερχόμενο στο Ταμείο του Συνδέσμου, 

(vi) δικαιώματα εγγραφής, συνδρομές και 
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έκτακτες εισφορές των μελών του 
Συνδέσμου, 

(vii) προϊόντα οιουδήποτε συναπτομένου 
δανείου, 

(viii) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο η οποία ήθελε 
διατεθεί υπέρ του Συνδέσμου ή εισπραχθεί 
από αυτόν∙ 

    
  (στ) συμμετέχει στο Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, 

στη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαίων και σε 
οποιαδήποτε άλλη διεθνή οργάνωση∙ 

   
  (ζ) προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες ήθελε κρίνει 

σκόπιμο για υλοποίηση των αναφερομένων στις 
παραγράφους (α) έως (στ) αρμοδιοτήτων του.». 

   
Προσθήκη νέου 
Παραρτήματος 
στο βασικό 
νόμο. 

7.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
Παράρτημα VI αυτού, του ακόλουθου νέου Παραρτήματος VII: 

  
      

«Παράρτημα VII 
(άρθρο 15) 

Έμβλημα Συνδέσμου 
 

 
 

Σημείωμα: Το έμβλημα του Συνδέσμου αποτελείται από ένα λυχνάρι πλαισιωμένο με δύο 
κλαδιά ελιάς ακριβώς από κάτω και την Κύπρο σε δύο σημεία αριστερά και δεξιά του 
εμβλήματος. Στον εσωτερικό κύκλο αναγράφεται με τα αρχικά του το όνομα του 
Συνδέσμου (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ. Φακ.:  23.01.052.144-2011 
 
ΜΣ/ΝΑ 
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