
 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 58(Ι)/2019 
Αρ. 4699, 19.4.2019                               

Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 58(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2017 

 
 Η Βουλή 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 
213(I) του 2004 
216(I) του 2004 
110(I) του 2005 

19(I) του 2006 
29(I) του 2008 

145(I) του 2009 
129(I) του 2010 

55(I) του 2011 
32(Ι) του 2016 

137(I) του 2016 
77(I) του 2017 

  166(I) του 2017. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης 

και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους τους περί 
Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμους του 2001 έως (Αρ. 2) του 
2017 (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 έως 2019. 

 

  
Τροποποίηση  
του Πρώτου 
Παραρτήματος του 
βασικού νόμου. 

2. Η υποπαράγραφος (ε) της παραγράφου 3 του Μέρους Χ του Πρώτου Παραρτήματος του 

βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   
 

  (α) Με την αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη αυτής των λέξεων «μαίες εγγεγραμμένες» 
(δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «μαιευτές-μαίες εγγεγραμμένοι»· και  

  
 (β) με την αντικατάσταση της δεύτερης και τρίτης επιφύλαξης αυτής με την ακόλουθη νέα 

επιφύλαξη: 
  
 «Νοείται περαιτέρω ότι μέχρι την 1

η Ιουνίου 2020 στις πιο πάνω αναλογίες μαιευτών-
μαιών μπορεί να περιληφθούν νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, νοουμένου ότι υπάρχει 
εικοσιτετράωρη κάλυψη των περιστατικών όλης της μαιευτικής-γυναικολογικής μονάδας 
με αριθμό τουλάχιστον τριών (3) μαιευτών-μαιών, ώστε ένας/μία εγγεγραμμένος/η 
μαιευτής-μαία να εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας, και η στελέχωση των αμιγώς 
γυναικολογικών μονάδων δύναται να καλύπτεται από μαιευτές-μαίες ή νοσηλευτές 
γενικής νοσηλευτικής.». 
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