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Λευκωσία, 10 Ιανουαρίου 2019 
 
 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο Περί Κοινοτικής 

Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Σας πληροφορούμε ότι η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας ετοίμασε Νομοσχέδιο με τίτλο «Περί Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής» το οποίο και σας επισυνάπτεται. 
 
Η ανάγκη για την ανάπτυξη του εν λόγω Νομοσχεδίου, προκύπτει από το γεγονός ότι 
τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών 
για παροχή κοινοτικής Νοσηλευτικής ενώ υπάρχουν αιτήματα για παροχή Κοινοτικής 
Μαιευτικής. 
 
Η απουσία βασικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου 
προσφερόμενων υπηρεσιών αποτελούν βασικές αδυναμίες του σημερινού 
εφαρμοζόμενου συστήματος, με κίνδυνο την εκμετάλλευση των πολιτών.  Με το 
προτεινόμενο Νομοσχέδιο σκοπείται η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού 
πλαισίου, απαλλαγμένου από τις πιο πάνω αδυναμίες και με πρόνοιες για τη 
δημιουργία ενός ενιαίου και αποτελεσματικού πλαισίου παροχής Υπηρεσιών για την 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των ατόμων που χρήζουν Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής. 
 
Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το 
Νομοσχέδιο με τίτλο: Περί Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής 
Νόμος του 2019. Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, 
παρακαλείστε όπως συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση, διατυπώνοντας τις 
απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα 
ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15.00. Παρακαλείστε 
όπως αποστείλετε τυχόν σχόλια επί του κειμένου του Νομοσχεδίου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση nursingservices@moh.gov.cy. 
 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τις Λειτουργούς της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, κα. Ροδοθέα Σταυρινού (τηλ. 22605405) και κα. Παμπίτσα 
Γαβριήλ (τηλ. 22605402). 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
/ΕΞ 

mailto:freedom@ccci.org.cy
mailto:nursingservices@moh.gov.cy


 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 
  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 
Άρθρο 

    
ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Συνοπτικός Τίτλος. 
2. Ερμηνεία. 
  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

 
3. Ευθύνη και Καθήκον Παροχής Υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και  

Κοινοτικής Μαιευτικής. 
  

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

 
4. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας  Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 

Κοινοτικής Μαιευτικής. 
5. Καθορισμός Πλαισίου Λειτουργίας  Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής 

και Κοινοτικής Μαιευτικής. 
6. Παροχή  Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής. 
7. Μητρώο Παροχέων Υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 

Μαιευτικής.  
8. Σύσταση και Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής 
9. Εποπτεία Παροχέων Υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 

Μαιευτικής. 
10. Εξουσία εισόδου Εντεταλμένων Λειτουργών σε Παροχείς Υπηρεσιών  

Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής. 
11. Διευθύνων Πρόσωπο. 
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12. Εξουσία Αναστολής και Διαγραφής από το Μητρώο. 
13. Διάταγμα Αναστολής σε Επείγουσες Περιπτώσεις. 

  
ΜΕΡΟΣ ΙV – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
14. Εγκαθίδρυση Επιτροπής Ελέγχου. 
15. Πλαίσιο Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. 
16. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου. 

  
ΜΕΡΟΣ V – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
17. Κόστος Λειτουργίας. 
18. Κανονισμοί. 
19. Αδικήματα. 

 
 
 
        
  
  
  
 



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2018 3  

3
ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ  
 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτικής 

Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής Νόμος του 2019. 
 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια 
«Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσίας Κοινοτικής Γενικής 
Νοσηλευτικής» σημαίνει την άδεια που παραχωρείται από τον 
Έφορο είτε σε Υπηρεσίες/ Εταιρίες/ Οργανισμούς είτε σε άτομα για 
παροχή Γενικής Νοσηλευτικής στην Κοινότητα.  
«Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσίας Κοινοτικής Μαιευτικής» 
σημαίνει την άδεια που παραχωρείται από τον Έφορο είτε σε 
Υπηρεσίες/ Εταιρίες/ Οργανισμούς είτε σε άτομα για παροχή 
Μαιευτικής φροντίδας στην Κοινότητα.   
«Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής 
Ψυχικής Υγείας» σημαίνει την άδεια που παραχωρείται από τον 
Έφορο είτε σε Υπηρεσίες/ Εταιρίες/ Οργανισμούς είτε σε άτομα για 
παροχή Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα. 
«Διευθύνων Πρόσωπο Υπηρεσίας/ Εταιρίας/ Οργανισμού 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής» σημαίνει το 
υπεύθυνο άτομο για τη λειτουργία της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα 
ελάχιστα προσόντα που καθορίζονται στο Άρθρο 11,  εδάφιο (1α), 
(1β) και (1γ). 
«Επισκέπτης/τρια Υγείας» σημαίνει τον/την νοσηλευτή/τρια που είναι 
εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Νοσηλευτών της Γενικής 
Νοσηλευτικής, ο οποίος/α κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος   
(σύμφωνα με τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο  του 1988 
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– 2017) με εξειδίκευση ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, στη 
Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Νοσηλευτική 
δίπλωμα/πτυχίο/μεταπτυχιακό ή πτυχίο Επισκέπτη/τριας Υγείας ή 
Κοινοτικής Υγείας. 
«Επιτροπή Ελέγχου» σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται από τον 
Έφορο για την εφαρμογή και επίτευξη των σκοπών και στόχων του 
παρόντος Νόμου και Κανονισμών όπως ορίζεται στο Άρθρο 14.    
«Εξωνοσοκομειακό Περιβάλλον» σημαίνει οποιοδήποτε περιβάλλον 
το οποίο δεν περιλαμβάνει εσωτερική νοσηλεία σε νοσηλευτήριο.  
«Έφορος» σημαίνει τον εκάστοτε Διευθυντή Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου.  
«Κοινότητα» σημαίνει τον γεωγραφικό, κοινωνικό, συναισθηματικό 
και πολιτισμικό σχηματισμό προς τον οποίο ο/η νοσηλευτής/τρια, 
ο/η επισκέπτης/τρια υγείας– η/ο μαία/μαιευτής παρέχει νοσηλευτικές 
ή μαιευτικές παρεμβάσεις.   
 
«Κοινοτική Νοσηλευτική» σημαίνει τη νοσηλευτική η οποία 
ασκείται/παρέχεται αυτόνομα, σε έξωνοσοκομειακό περιβάλλον και 
απευθύνεται σε άτομα, ομάδες, οικογένειες ή/και στο σύνολο της 
κοινότητας. 
«Κοινοτική Μαιευτική» σημαίνει τη μαιευτική η οποία ασκείται/ 
παρέχεται αυτόνομα σε έξωνοσοκομειακό περιβάλλον, σε γυναίκες, 
νεογνά, ομάδες, οικογένειες ή/και στο σύνολο της Κοινότητας.  
«Κοινοτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» σημαίνει τη νοσηλευτική 
ψυχικής υγείας η οποία ασκείται/ παρέχεται αυτόνομα, σε 
έξωνοσοκομειακό περιβάλλον και απευθύνεται σε άτομα, ομάδες, 
οικογένειες ή/και στο σύνολο της Κοινότητας. 
 
«Κοινοτικός Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής» σημαίνει τον/την 
νοσηλευτή/τρια γενικής νοσηλευτικής που ασκεί Κοινοτική 
Νοσηλευτική και κατέχει τα ελάχιστα προσόντα όπως αυτά 
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περιγράφονται στο Άρθρο 6, εδάφιο  (2) του παρόντος Νόμου.  
 
«Κοινοτική Μαία» σημαίνει την/τον μαία/μαιευτή που ασκεί κοινοτική 
μαιευτική και κατέχει τα ελάχιστα προσόντα όπως αυτά 
περιγράφονται στο Άρθρο 6, εδάφιο  (5) του παρόντος Νόμου.  
 
«Κοινοτικός νοσηλευτής ψυχικής υγείας» σημαίνει τον/την 
νοσηλευτή/τρια ψυχικής υγείας που ασκεί Κοινοτική Νοσηλευτική και 
κατέχει τα ελάχιστα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 
6.  Εδάφιο (4) του παρόντος Νόμου.  
 
«Μαία» σημαίνει την/τον μαία/μαιευτή όπως καθορίζεται στο Περί 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο του 1988-2017.  
«Μαιευτική» σημαίνει την επιστήμη όπως καθορίζεται στο Περί 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο 1988-2017 και Κανονισμούς του 
2012, δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22.  
«Μητρώο Υπηρεσιών» σημαίνει το μητρώο των αδειοδοτημένων 
Υπηρεσιών, το οποίο τηρεί ο Έφορος.  
«Νοσηλευτική» σημαίνει την επιστήμη όπως καθορίζεται στο Περί 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο 1988-2017 και Κανονισμούς του 
2012, δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22.  
«Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής» σημαίνει τον/τη νοσηλευτή/τρια 
όπως καθορίζεται στο Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο του 
1988-2017.  
«Νοσηλευτής ψυχικής υγείας» σημαίνει το/τη νοσηλευτή/τρια όπως 
καθορίζεται στο Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο του 1988-
2017.  
«Συμβουλευτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων» σημαίνει την 
επιτροπή που διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας για αξιολόγηση 
των αιτήσεων λειτουργίας των Υπηρεσιών/ Εταιριών/ Οργανισμών 
όπως ορίζεται στο Άρθρο 8.  
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  
Ευθύνη και καθήκον παροχής 
Υπηρεσιών 
Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής 
Μαιευτικής. 

3.-(1) Η Δημοκρατία, μέσω του Υπουργείου Υγείας και της 
Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών,  έχει την ευθύνη και 
το καθήκον για την εποπτεία και έλεγχο των παρεχομένων 
υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 
 

 (2) Η στελέχωση των Υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής 
και Κοινοτικής Μαιευτικής γίνεται με εγγεγραμμένους 
νοσηλευτές (γενικής νοσηλευτικής/ επισκέπτες/τριες υγείας, 
νοσηλευτικής ψυχικής υγείας) ή μαίες, με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος σε ισχύ, σύμφωνα με τις ερμηνευτικές 
διατάξεις του παρόντος Νόμου. 
       

 (3)  Ο Πάροχος Υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής, υιοθετεί και εφαρμόζει, πλαίσια 
επιστημονικά τεκμηριωμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων 
μεθόδων, προσεγγίσεων και προγραμμάτων. Η Κοινοτική 
Νοσηλευτική και Κοινοτική Μαιευτική φροντίδα παρέχονται 
αυτόνομα και αυτεπάγγελτα.  

 (4) Για την παροχή Υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής απαιτείται να υπάρχει ο ελάχιστος 
κτιριακός και ειδικός εξοπλισμός ο οποίος καθορίζεται με 
Κανονισμούς.   
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Άδεια ίδρυσης           
και λειτουργίας 
Υπηρεσίας 
Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής  και Κοινοτικής 
Μαιευτικής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  
4.-(1). Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένα 
πρόσωπο δεν ιδρύει στην Κυπριακή Δημοκρατία Υπηρεσία 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και  Κοινοτικής Μαιευτικής, εκτός εάν έχει 
εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια δυνάμει του Άρθρου 4.(2).  
 
(2). Η άδεια ίδρυσης Υπηρεσίας/Εταιρίας/Οργανισμού παροχής 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής εκδίδεται από 
τον Έφορο, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση της Συμβουλευτική 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων, κατόπιν αίτησης προς αυτόν 
από το Διευθύνων Πρόσωπο (όπως ορίζεται στον παρόν Νόμο), σε 
συγκεκριμένο έντυπο και συνοδεύεται από τα ακόλουθα:   
             (α). κατάλογο του νοσηλευτικού/ μαιευτικού προσωπικού   
                   που θα απασχολείται στην εν λόγω υπηρεσία.  
             (β). περιγραφή των νοσηλευτικών/ μαιευτικών υπηρεσιών  
                   που θα παρέχονται. Οι υπηρεσίες που θα  
                   προσφέρονται καθορίζονται με βάση τον περί  
                    Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων και Κανονισμών  
                   του 1988-2017.  
              (γ). κατάλογο του προβλεπόμενου εξοπλισμού ανάλογα  
                    με τις υπηρεσίες που θα παρέχονται. 
              (δ). καταβολή των τελών για αξιολόγηση της αίτησης. 
 
(3). Κατά την εξέταση της αίτησης ο Έφορος δύναται να ζητήσει την 
προσκόμιση επιπρόσθετων διευκρινιστικών στοιχείων για την 
αξιολόγηση της συγκεκριμένης αίτησης. 
 
(4). Ο Έφορος βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης εντός ενός 
μηνός και τον ενημερώνει για τυχών ελλείποντα στοιχεία. Ο Έφορος 
εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την 
υποβολή του πλήρους φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση 
απορριπτικής απόφασης ο Έφορος ενημερώνει τον αιτητή για τους 
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λόγους απόρριψης.  
 
(5). Η άδεια λειτουργίας Υπηρεσίας/Εταιρίας/Οργανισμού παροχής 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, η οποία 
παρέχεται, ισχύει για περίοδο 3 (τριών) ετών και ανανεώνεται βάσει 
των προνοιών του παρόντος Νόμου και αφού καταβληθούν τα 
καθορισμένα τέλη για ακόμα 3 (τρία) συναπτά έτη, εκτός και αν η 
άδεια λειτουργίας ανασταλεί ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο. 
(6). Η έκδοση άδειας λειτουργίας ή η ανανέωση της ή η ακύρωση 
της θα πρέπει να δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα του 
Κράτους εντός τριάντα ημερών.  
(7). Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ 
Νόμου, κάθε Υπηρεσία/ Οργανισμός/ Εταιρία Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής πρέπει να έχει δικό της 
όνομα, το οποίο θα είναι το αναγνωρισμένο από την άδεια 
λειτουργίας της.  
       (α). Ο Έφορος δύναται, κατά την εγγραφή στο Μητρώο και   την 
έκδοση της άδειας λειτουργίας Υπηρεσίας/ Εταιρίας/ Οργανισμού 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, να μην 
αποδεχθεί οποιοδήποτε όνομα το οποίο κατά την κρίση του είναι 
ανάρμοστο ή άσχετο προς την κατηγορία, δυναμικότητα ή 
εξειδίκευσή της η οποία είναι ενδεχόμενο να προκαλέσει σύγχυση με 
οποιαδήποτε άλλη, ιδιωτική ή δημόσια εν λειτουργία Υπηρεσία 
/Εταιρία/ Οργανισμό Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής.  
       (β). Το δικαίωμα κυριότητας επί του ονόματος και της χρήσης 
αυτού στην Κυπριακή Δημοκρατία ανήκει στον ιδιοκτήτη ή τους 
ιδιοκτήτες της Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής, είναι αδιαίρετο και δύναται να μεταβιβάζεται μόνο με την 
ταυτόχρονη μεταβίβαση της Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής. 
     (γ). Σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής της λειτουργίας της 
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Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, ο 
κύριος του ονόματος διατηρεί το δικαίωμα του επί του ονόματος για 
μια τριετία, μέσα στην οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα 
αυτό και πάλι για αυτή την Υπηρεσία /Εταιρία /Οργανισμό/ 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής ή, κατόπιν 
έγκρισης του Εφόρου, για άλλη Υπηρεσία Κοινοτικής Νοσηλευτικής 
και Κοινοτικής Μαιευτικής, παρόμοιας κατηγορίας, δυναμικότητας 
και εξειδίκευσης. 
     (δ). Το όνομα της Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής, όπως αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας 
της, πρέπει:  

I. Να προβάλλεται στο εξωτερικό μέρος και σε περίοπτη θέση 
των υποστατικών της Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής 
και Κοινοτικής Μαιευτικής, νοείται ότι το όνομα της μπορεί να 
αναγράφεται και σε άλλη γλώσσα, και  

II. να αναγράφεται σε μια τουλάχιστον από τις επίσημες 
γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

III. Οι Υπηρεσίες Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής της Δημοκρατίας και οι οποίες ονομάζονται 
«Κρατικές Υπηρεσίες Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής» δεν χρειάζονται να ακολουθήσουν τη διαδικασία 
εγγραφής στο μητρώο αλλά εγγράφονται αυτόματα με τη 
σύσταση της λειτουργίας τους, εφόσον ο Έφορος 
ικανοποιηθεί ότι η συγκεκριμένη μονάδα πληροί τις 
προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας που 
απαιτούνται από τους Κανονισμούς.  
 

Καθορισμός 
πλαισίου 
λειτουργίας 
Υπηρεσίας 
Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής  
και Κοινοτικής  
Μαιευτικής.  

5. Εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, 
o Υπουργός Υγείας καθορίζει με Διάταγμά του, που δημοσιεύεται 
στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, κανονισμούς λειτουργίας 
της Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, 
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 στο οποίο θα βασίζεται στο εξής η παροχή Υπηρεσιών Κοινοτικής 

Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής. 
  

Παροχή  
Υπηρεσίας Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής  
και Κοινοτικής  
Μαιευτικής.  
 

6.-(1). Ο Έφορος μεριμνά και λαμβάνει τέτοια μέτρα ώστε η κάθε 
Υπηρεσία Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, να 
λειτουργεί με νοσηλευτές, επισκέπτες/τριες υγείας ή μαίες με τα 
ελάχιστα προσόντα όπως καθορίζονται πιο κάτω για κάθε Υπηρεσία 
για την οποία ζητείται άδεια.  
 
(2). Υπηρεσία Κοινοτικής Γενικής Νοσηλευτικής. Για την άσκηση 
όλου του φάσματος των υπηρεσιών Κοινοτικής Γενικής 
Νοσηλευτικής, συμπεριλαμβανομένου των αυτοεργοδοτούμενων 
Κατ’ οίκον Νοσηλευτικής, τα ελάχιστα προσόντα ορίζονται:  
 
                (α)  Εγγραφή στο Μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής. 
  
                (β)  Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε Ισχύ. 
 
                (γ)  Μεταπτυχιακό Κοινοτικής Νοσηλευτικής επιπέδου    
                      Μάστερ. 
 

I. Νοείται ότι όσοι εργοδοτούνται ήδη στις Υπηρεσίες με 
Μεταβασικό Δίπλωμα Κοινοτικής Νοσηλευτικής, της 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής Κύπρου εξαιρούνται του  
εδαφίου (2).γ. 

 
II. Εξαιρούνται του εδαφίου (2).γ. όλοι οι εγγεγραμμένοι 

Νοσηλευτές στο Μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής, που 
κατέχουν και το Πτυχίο Επισκέπτριας Υγείας/ Πτυχίο 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, καθώς και όσοι  Νοσηλευτές 
με Πτυχίο Επισκέπτριας Υγείας/ Πτυχίο Δημόσιας και 
Κοινοτικής Υγείας θα τύχουν εγγραφής στο Μητρώο Γενικής 
Νοσηλευτικής, μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια από την 
ψήφιση του παρόντος Νόμου.  
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(3). Υπηρεσία Κατ’ οίκον Γενικής Νοσηλευτικής. Για την άσκηση των 
υπηρεσιών Κατ’ οίκον Γενικής Νοσηλευτικής, τα ελάχιστα προσόντα 
ορίζονται: 
  

(α). Εγγραφή στο Μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής 
 

             (β). Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ 
 
(4). Υπηρεσία Κοινοτικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. Για την 
άσκηση των υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, 
τα ελάχιστα προσόντα ορίζονται: 
 

(α). Εγγραφή στο Μητρώο Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής. 
 

            (β). Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ. 
 
 (5). Υπηρεσία Κοινοτικής Μαιευτικής. Για την άσκηση των 
υπηρεσιών Κοινοτικής Μαιευτικής, τα ελάχιστα προσόντα ορίζονται: 
 

(α). Εγγραφή στο Μητρώο Μαιών. 
 

           (β). Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ. 
 

 (6). Ο Έφορος δημοσιεύει στην επίσημη εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, τον Ιανουάριο κάθε έτους, κατάλογο όλων των 
Υπηρεσιών/Εταιριών/Οργανισμών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής, που κατέχουν τη σχετική Άδεια.  

  
(7). Κατά τον ίδιο τρόπο ο Έφορος δημοσιεύει και κάθε διαγραφή 
από το Μητρώο ή αναστολή της ισχύος οποιουδήποτε 
Πιστοποιητικού Εγγραφής που ενεργείται δυνάμει των διατάξεων 
του Άρθρου 12. (1).  
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Μητρώο 
Παροχέων 
Υπηρεσιών/ 
εταιριών/ 
οργανισμών Κοινοτικής 
νοσηλευτικής  
και Κοινοτικής 
Μαιευτικής  
 
  

7.-(1). Ο Έφορος τηρεί Μητρώο κατά τον τρόπο και τύπο που αυτός 
αποφασίζει, στο οποίο εγγράφει κάθε  Υπηρεσία/ Εταιρία/ 
Οργανισμό Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, σε 
σχέση με το οποίο έχει εξασφαλιστεί άδεια ίδρυσης και/ή άδεια 
λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

 
 (2). Με την έγκριση ισχύος της νομοθεσίας οι υφιστάμενες 

Υπηρεσίες/Εταιρίες/Οργανισμοί Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής, οφείλουν όπως σε διάστημα εντός  έξι μηνών 
να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή τους στο Μητρώο του Εφόρου. 

 (3). Η εγγραφή στο Μητρώο Παροχέων Υπηρεσίας Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, γίνεται κατόπιν σχετικής 
αίτησης στον καθορισμένο τύπο, από το Διευθύνων Πρόσωπο της 
συγκεκριμένης Υπηρεσίας και απευθύνεται προς τον Έφορο.  

Σύσταση και 
αρμοδιότητες της 
Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.   

8.-(1). Η «Συμβουλευτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων» 
απαρτίζεται από 4 εκπροσώπους των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 
(δύο Νοσηλευτές Γενικής Νοσηλευτικής, εκ των οποίων ο ένας να 
ασκεί καθήκοντα Επισκέπτη Υγείας, μια Μαία, ένα Νοσηλευτή 
Ψυχικής Υγείας) τους οποίους υποδεικνύει ο Διευθυντής 
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, ένα εκπρόσωπο των ασθενών, ένα 
Νομικό που υποδεικνύεται από την οικεία υπηρεσία, ένα 
Ακαδημαϊκό του γνωστικού αντικειμένου της 
νοσηλευτικής/μαιευτικής που θα υποδεικνύεται από κρατικό 
πανεπιστήμιο και ένα εκπρόσωπο του ΠΑΣΥΝΜ που υποδεικνύεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και οι οποίοι 
διορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.  

 (2). Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και τα μέλη της μπορούν 
να επαναδιοριστούν για δύο συνεχόμενες θητείες μόνο.   

        (α). Η κένωση θέσης στην Επιτροπή δεν επηρεάζει την έγκυρη 
διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπής, νοουμένου ότι ο αριθμός 
των μελών που παραμένουν δεν είναι μικρότερος από τον 
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απαιτούμενο αριθμό απαρτίας.  

 (β). Κένωση θέσης στην Επιτροπή επέρχεται συνεπεία θανάτου, 
παραίτησης ή τερματισμού του διορισμού μέλους ύστερα από 
αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού.  

 (γ). Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρία πάντοτε με πρόσκληση 
του Προέδρου αυτής, η οποία πρέπει να αποσταλεί στα μέλη 
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίας, 
μαζί με την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων. 

 (3). Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα, με 
επιστολή προς τον πρόεδρο να ζητήσει:  

 (α). Τη σύγκλιση ειδικής συνεδρίας της Επιτροπής, για να 
συζητηθεί σημαντικό ή κατεπείγον ζήτημα που άπτεται της 
ορθής ή αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος Νόμου 
ή Κανονισμών, ή  

 (β). Τη συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη της επόμενης 
συνεδρίας της Επιτροπής οποιουδήποτε θέματος ή 
ζητήματος το οποίο επιθυμεί να τεθεί προς συζήτηση.  

 (4). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προεδρεύει των συνεδριάσεων και 
υπογράφει τα πρακτικά. Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού 
κωλύματος του προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένα από τα 
υπόλοιπα μέλη το οποίο υποδεικνύεται από τα παρόντα μέλη.  

 (5). Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε μελών. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών και σε 
περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος διαθέτει νικώσα ψήφο. 

 (6). Κατά τα λοιπά η Επιτροπή ρυθμίζει με απόφαση της, τις 
εσωτερικές της διαδικασίες.  

 (7). Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας μεριμνά ώστε να 
παρέχεται στην Επιτροπή η αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη για 
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διεξαγωγή των εργασιών της και έχει την ευθύνη οποιονδήποτε 
άλλων εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής.  

 (8). Νοείται ότι λειτουργός ο οποίος έχει διοριστεί μέλος της 
Επιτροπής δε δύναται να οριστεί ταυτόχρονα και εντεταλμένος 
λειτουργός στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Εποπτεία 
Υπηρεσιών Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής 
Μαιευτικής 

9. Όλες οι Υπηρεσίες Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής, που λειτουργούν στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το 
νομικό τους καθεστώς, υπόκεινται στην εποπτεία του Εφόρου ως 
προς τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 
και των Κανονισμών, καθώς και ως προς την ποιότητα των 
υπηρεσιών και των προγραμμάτων τους και γενικά τον τρόπο 
λειτουργίας του. 

Εξουσία εισόδου 
εντεταλμένων 
λειτουργών 
Επιτροπής 
Ελέγχου σε 
Υπηρεσίες 
Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής  
Και Κοινοτικής  
Μαιευτικής.   

10.-(1). Τουλάχιστον δύο Εντεταλμένοι Λειτουργοί της Επιτροπής 
Ελέγχου δύνανται, κατά πάντα εύλογο χρόνο και αφού επιδείξουν το 
αποδεικτικό της ιδιότητας τους, να ασκούν τις ακόλουθες εξουσίες:  
(α) να εισέρχονται σε οποιαδήποτε εγγεγραμμένη Υπηρεσία/ 
Εταιρία/Οργανισμός Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής με σκοπό την άσκηση τακτικού ή έκτακτου ελέγχου και 
επιθεώρησης για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις 
του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών. Στην περίπτωση 
Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, τηρούνται και 
οι σχετικές διατάξεις του Νόμου Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας και οι 
εκάστοτε τροποποιήσεις.  

 (2). Το Διευθύνων Πρόσωπο της Υπηρεσίας/ Εταιρίας/ Οργανισμού  
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής στην οποία 
διεξάγεται ο έλεγχος, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τη 
δεδομένη στιγμή έχει την ευθύνη, οφείλει να μεριμνά ώστε να 
παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους εντεταλμένους 
λειτουργούς για την ταχεία και απρόσκοπτη διεκπεραίωση του 
ελέγχου. 

 (3). Η Υπηρεσία/ Εταιρία/ Οργανισμός Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής, που τελεί υπό τον έλεγχο και εποπτεία της 
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Επιτροπής Ελέγχου, η δυνάμει του Άρθρου 14.(1), ευθύνη αυτών 
έναντι του Νόμου είναι κοινή και αδιαίρετη για ολόκληρη την 
Υπηρεσία/ Εταιρία/ Οργανισμό Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής. 

Διευθύνων 
Πρόσωπο 
 

11-(1). Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου κάθε 
Υπηρεσία/Εταιρία/Οργανισμός Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής, τελεί υπό ένα Διευθύνων Πρόσωπο που 
φέρει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας και στελέχωσης της 
υπηρεσίας καθώς και διεκπεραίωσης όλων των αναγκαίων 
διαδικασιών για την αδειοδότηση της Υπηρεσίας. Ανάλογα με τις 
Υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Υπηρεσία/ Εταιρία/ 
Οργανισμός Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, το 
Διευθύνων Πρόσωπο θα πρέπει να έχει τα ελάχιστα προσόντα 
όπως αναφέρονται πιο κάτω: 

 (α). Διευθύνων Πρόσωπο για Υπηρεσία Κοινοτικής Γενικής 
Νοσηλευτικής:  

I. Εγγραφή στο Μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής 
II. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ 

III. Μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ στην Κοινοτική Νοσηλευτική  
IV. 4.Εμπειρία 5 ετών στην άσκηση Κοινοτικής Γενικής   

Νοσηλευτικής 
 

 (β). Διευθύνων Πρόσωπο για Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Γενικής 
Νοσηλευτικής: 

I. Εγγραφή στο Μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής 
II. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε Ισχύ 

III. Μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ στην Κοινοτική Νοσηλευτική   
ή συναφές με Διοίκηση στην Υγεία 

IV. Εμπειρία 5 ετών στην άσκηση Κοινοτικής Γενικής 
Νοσηλευτικής 

 
 (γ). Διευθύνων Πρόσωπο για Υπηρεσία Κοινοτικής Νοσηλευτικής 

Ψυχικής Υγείας:  
I. Εγγραφή στο Μητρώο  Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής 
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II. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ 

III. Μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ στη Νοσηλευτική Ψυχικής  
Υγείας ή συναφές με Διοίκηση στην Υγεία 

IV. Εμπειρία 5 ετών στην Κοινοτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 
 
 
 

 (δ). Διευθύνων Πρόσωπο για Υπηρεσία Κοινοτικής Μαιευτικής: 
I. Εγγραφή στο Μητρώο Μαιών  

II. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ 
III. Μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ στη Μαιευτική ή Κοινοτική  

Νοσηλευτική ή συναφές με Διοίκηση στην Υγεία 
IV. Εμπειρία 5 ετών στη Μαιευτική  

 
 (2). Νοείται ότι όσοι εργοδοτούνται ήδη σε υφιστάμενες υπηρεσίες 

πέραν των 5 ετών και κατέχουν Μεταβασικό Δίπλωμα στην ανάλογη 
κατηγορία ή Νοσηλευτική Διοίκηση της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 
Σχολής Κύπρου εξαιρούνται του εδαφίου (1) (α) ΙΙΙ, (β) ιιι, (γ) ιιι, και 
(δ) ιιι.  

Εξουσία αναστολής 
και διαγραφής 
από το Μητρώο. 
 

12.-(1). Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε 
περίπτωση που ο Έφορος, είτε κατόπιν τακτικής ή έκτακτης 
επιθεώρησης είτε άλλωσπως, θεωρεί ότι συγκεκριμένη Υπηρεσία/ 
Εταιρία/Οργανισμός Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής, συστηματικά ή κατ’ επανάληψη παραβιάζει ή δεν 
συμμορφώνεται με τους καθορισμένους σε Κανονισμούς όρους 
λειτουργίας της ή με τις τυχόν δοθείσες οδηγίες του ή ότι η συγκεκριμένη 
Υπηρεσία/ Εταιρία/Οργανισμός Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής δεν τυγχάνει διαχείρισης προς το καλύτερο συμφέρον της  
υγείας των προσώπων που εξυπηρετούν, ο Έφορος έχει εξουσία να 
προβεί ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης σε αναστολή της 
ισχύος της Άδειας Λειτουργίας μέχρις ότου οι συνθήκες ή οι λόγοι που 
προκάλεσαν την αναστολή εκλείψουν ή αποκατασταθούν∙ είτε διαγραφή 
της Υπηρεσίας/Εταιρίας/Οργανισμού Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής από το Μητρώο. 
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 (2). Πριν αποφασίσει την αναστολή της ισχύος της Άδειας λειτουργίας ή 

τη διαγραφή οποιασδήποτε Υπηρεσίας/ Εταιρίας/ Οργανισμού 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, ο Έφορος 
επιδίδει στο Διευθύνων Πρόσωπο ειδοποίηση για την πρόθεσή του να 
αναστείλει την ισχύ  της Άδειας λειτουργίας ή να διαγράψει την 
Υπηρεσία/ /Εταιρία/ Οργανισμού από το Μητρώο, στην οποία πρέπει να 
αναφέρει τους λόγους της ενέργειάς του και να παρέχει πληροφορίες για 
τα δικαιώματα που χορηγούνται.  

 (3). Ο  Ιδιοκτήτης της Υπηρεσίας/Εταιρίας/Οργανισμού Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, στον οποίο επιδίδεται 
ειδοποίηση, έχει το δικαίωμα να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς 
την αρμόδια  Επιτροπή, νοουμένου ότι μέσα σε 15 ημέρες από την 
ημερομηνία της προς αυτόν επίδοσης θα γνωστοποιήσει γραπτώς στο 
Έφορο την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα αυτό.  

 (4). Η Επιτροπή εξετάζει χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση τις 
υποβαλλόμενες παραστάσεις και μπορεί να ζητήσει προφορική 
ανάπτυξη των παραστάσεων. Στη συνέχεια δε υποβάλλει σχετική 
έκθεση με τη γνώμη της στο Έφορο, ο οποίος αποστέλλει αντίγραφο 
αυτής στον Ιδιοκτήτη.   

Διάταγμα             Αναστολής σε 
επείγουσες 
περιπτώσεις    

13.-(1). Όταν ο Έφορος θεωρεί κατεπειγόντως αναγκαία την άμεση 
παύση της λειτουργίας οποιασδήποτε Υπηρεσίας/ Εταιρίας/ 
Οργανισμού Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, 
ιδιαίτερα όταν διαπιστώνεται πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα την υγεία 
των προσώπων που εξυπηρετούν εξ’ υπαιτιότητας των παρεχομένων 
προς αυτούς υπηρεσιών, εκδίδει αμέσως διάταγμα διερεύνησης εντός 
15 ημερών από την επιτροπή. Εντός 15 ημερών η επιτροπή κατόπιν 
του ελέγχου εκδίδει έκθεση. Αναλόγως της έκθεσης όπου κρίνεται 
αναγκαίο θα γίνει παραπομπή του στα ανάλογα πειθαρχικά σώματα 
σύμφωνα με τους νόμους της δημοκρατίας. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί πρόβλημα στη λειτουργικότητα της υπηρεσίας τότε 
εκδίδεται άμεσα προσωρινό Διάταγμα αναστολής της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας,  η ισχύς του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες και παράλληλα θέτει σε κίνηση τη διαδικασία ειδοποίησης δυνάμει 
του Άρθρου 12. 
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 (2). Η ισχύς του πιο πάνω αναφερόμενου προσωρινού Διατάγματος 

δύναται να ανανεωθεί για άλλους τρεις μήνες προς το σκοπό 
διευκόλυνσης της διαδικασίας λήψης απόφασης.  

 (3). Όταν Διάταγμα αναστολής λειτουργίας Υπηρεσίας/ 
Εταιρίας/Οργανισμού Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής, έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 12.-(1) η συγκεκριμένη 
Υπηρεσία /Εταιρία/Οργανισμός οφείλει να αναστείλει την λειτουργία της 
χωρίς εισαγωγή νέων χρηστών στις Υπηρεσίες. Ταυτόχρονα έχει την 
υποχρέωση να ενημερώσει τους χρήστες των Υπηρεσιών ή τους άμεσα 
υπεύθυνους για αυτούς, σε περίπτωση που δεν έχουν την ικανότητα οι 
ίδιοι να το πράξουν, ώστε να φροντίσουν την ανάληψη Υπηρεσίας 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, εάν είναι 
αναγκαίο να συνεχίσει από άλλο Παροχέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής 
και Κοινοτικής Μαιευτικής.  
 

 ΜΕΡΟΣ ΙV – ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ 
Εγκαθίδρυση 
Επιτροπής 
Ελέγχου. 
 

14.-(1). Ο Έφορος εγκαθιδρύει Επιτροπή Ελέγχου Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής για την καλύτερη εφαρμογή 
και επίτευξη των σκοπών και στόχων του παρόντος νόμου και των 
κανονισμών. 

 (2). Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και άλλα  τέσσερα 
μέλη όπως καθορίζονται πιο κάτω: 

 (α). Τρείς Νοσηλευτικούς Λειτουργούς Γενικής Νοσηλευτικής της 
Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής, συμπεριλαμβανομένου ενός 
Νοσηλευτή που ασκεί καθήκοντα Επισκέπτη Υγείας. 
(β). Ένας Νοσηλευτικός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας της Υπηρεσίας 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. 
(γ). Μία Μαία της Υπηρεσίας Μαιευτικής.  

 (3). Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και αρχίζει από 
την ημερομηνία του διορισμού τους. Στον Πρόεδρο και τα μέλη 
καταβάλλεται κατ’ αποκοπή αντιμισθία κατά συνεδρία, το ύψος της 
οποίας θα καθορίζεται από τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υπουργείου 
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Οικονομικών. Εξαιρούνται δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι θα 
εξασκούν τον ρόλο τους στην Επιτροπή εν ώρα καθήκοντος. Ο 
διορισμός της Επιτροπής ισχύει μέχρι τον διορισμό της επόμενης 
Επιτροπής.  

 (4). Οποιαδήποτε κένωση θέσης στην Επιτροπή, πλην εκείνης του 
Προέδρου, δεν επηρεάζει τη νόμιμη διεξαγωγή των εργασιών αυτής, 
νοουμένου ότι ο αριθμός υφισταμένων μελών δεν είναι μικρότερος 
του απαιτούμενου για την απαρτία κατά τις συνεδρίες. 

Λειτουργία της 
Επιτροπής 
Ελέγχου. 

15.-(1). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί τις συνεδρίες αυτής 
και υπογράφει κάθε σημαντική αλληλογραφία ή έγγραφό της. 

 (2). Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας 
της Επιτροπής και εγγράφει σ’ αυτή οποιοδήποτε θέμα σχετικό με 
τις αρμοδιότητές της, φροντίζει δε ώστε αυτή να κοινοποιείται σε 
κάθε μέλος της τουλάχιστο επτά ημέρες πριν από τη συνεδρία.  Αν 
αυτό ζητηθεί από μέλος της, εγγράφει στην ημερήσια διάταξη, 
τουλάχιστο σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρία οποιοδήποτε 
θέμα νοουμένου ότι ο όγκος εργασίας ή άλλοι παράγοντες, 
επιτρέπουν την εν λόγω εξέταση κατά τη συνεδρία, διαφορετικά το 
θέμα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη μελλοντικής συνεδρίας. 
Αν ο Πρόεδρος θεωρεί ότι μια συνεδρία θα πρέπει να συγκληθεί 
επειγόντως, τότε η ημερήσια διάταξη μπορεί να κυκλοφορήσει 
μεταξύ των μελών εικοσιτέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρία. 

 (3). Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στη 
συνεδρία τρία τουλάχιστο μέλη και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο 
Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει τη νικώσα ψήφο 

 (4). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου να 
παραστεί στη συνεδρία της Επιτροπής, τα παρόντα μέλη εκλέγουν 
ένα εξ αυτών για να προεδρεύσει της συνεδρίας ο Προεδρεύων κατά 
τη συγκεκριμένη συνεδρία θα έχει τις ίδιες εξουσίες και υποχρεώσεις 
όπως και ο Πρόεδρος.    

 (5). Κατά τα λοιπά η Επιτροπή ρυθμίζει με απόφασή της τον τρόπο 
και τόπο σύγκλησης των συνεδριών της, καθώς και τις διαδικασίες 
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που ακολουθεί κατά τις συνεδρίες και γενικά την εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων της. 

 (6). Ο Έφορος μεριμνά ώστε να παρέχονται στην Επιτροπή όλες οι 
αναγκαίες διευκολύνσεις για απρόσκοπτη διεξαγωγή των συνεδριών 
και διεκπεραίωση των εργασιών που είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική λειτουργία τους. 
 
 

Αρμοδιότητες   
Επιτροπής  
 

16.-(1). Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής οριοθετούνται και 
προσδιορίζονται γενικά από το σκοπό της υποβοήθησης και ενίσχυσης 
των κρατικών υπηρεσιών στην εκπλήρωση της ευθύνης κα του 
καθήκοντός τους για παροχή Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής, σύμφωνα με τις αρχές  που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
ειδικά δε, και χωρίς επηρεασμό της πιο πάνω γενικής αναφοράς, η 
Επιτροπή έχει αρμοδιότητα και καθήκον, μεταξύ άλλων 

         (α). να μεριμνά για την με γνώμονα την ποιοτική παροχή 
Υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής 

         (β). να υποβάλλει στον Έφορο, στα πλαίσια του παρόντος 
Νόμου, εισηγήσεις ή προτάσεις, για δημιουργία ή έγκριση νέων 
Υπηρεσιών  Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, ή 
για αναδιοργάνωση ή βελτίωση υφισταμένων στον οικείο Τομέα. 

 (2). Η Επιτροπή υποβάλλει κατά το μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους 
ετήσια έκθεση για το έργο τους στον Έφορο.  
 

 ΜΕΡΟΣ V – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Κόστος 
λειτουργίας 17. Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών μεριμνά ώστε  το 

κόστος λειτουργίας να προβλέπεται στον ετήσιο κρατικό 
προϋπολογισμό κάτω από ξεχωριστό άρθρο. 
 

Κανονισμοί. 18.-(1). Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την 
καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και για τη ρύθμιση ή τον 
καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο θα πρέπει ή μπορεί να 
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ρυθμίζεται με Κανονισμούς. 

 (2). Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του παρόντος Νόμου, 
Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο μπορούν να 
προβλέπουν τη ρύθμιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέματα, 
δηλαδή: 

 (α) τον τύπο και τον τρόπο τήρησης του Μητρώου, καθώς και 
τον τύπο και το περιεχόμενο της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο∙ 

 (β) τις απαιτήσεις ή προδιαγραφές εγκαθίδρυσης, λειτουργίας και 
εποπτείας των Υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής 

 (γ) τις απαιτήσεις, το επίπεδο και τους όρους στελέχωσης με το 
απαραίτητο, ανάλογα με την περίπτωση,  προσωπικό Υπηρεσιών 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής 

 (δ) το επίπεδο υγειονομικών διευθετήσεων που πρέπει να 
εφαρμόζονται και τηρούνται στις Υπηρεσίες Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής 

 (ε) εξειδικευμένα θέματα λειτουργίας της Επιτροπής 
 (στ) θέματα συνεργασίας των Υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής 

και Κοινοτικής Μαιευτικής 
Αδικήματα. 19.-(1). Πρόσωπο το οποίο 
             (α) ιδρύει ή λειτουργεί Υπηρεσία/ Εταιρία/ Οργανισμό 

Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής κατά παράβαση 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ή 

             (β) αρνείται ή παραλείπει να κλείσει και να διατηρήσει 
κλειστή Υπηρεσία/ Εταιρία/ Οργανισμό Κοινοτικής Νοσηλευτικής και 
Κοινοτικής Μαιευτικής σε σχέση με την οποία έχει εκδοθεί Διάταγμα 
ή παρεμποδίζει ή παρακωλύει το Διευθυντή να προβεί σε 
οποιαδήποτε ενέργεια την οποία θεωρεί σκόπιμη δυνάμει του 
Άρθρου12.-(1) 

 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 
σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή 
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σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες ευρώ ή και 
στις δύο αυτές ποινές, ενώ, σε περίπτωση  που το αδίκημα είναι 
συνεχούς φύσεως, σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα εκατό πενήντα ευρώ για κάθε ημέρα κατά την οποία 
συνεχίζεται η διάπραξη του αδικήματος. 

 (2). Πρόσωπο το οποίο 
 (α)  εσκεμμένα παρακωλύει ή παρεμποδίζει τον Εντεταλμένο 

Λειτουργό κατά την άσκηση των δυνάμει του άρθρου 9.-(1) 
εξουσιών ή καθηκόντων του, ή 

 (β) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμη απαίτηση 
που επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 11. 

 (γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να δώσει στους αρμόδιους 
αξιωματούχους άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία αυτοί εύλογα 
ζητούν για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων τους δυνάμει του 
παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, 

 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 
σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια 
ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 
   

 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

    
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών 
για παροχή Κοινοτικής Νοσηλευτικής ενώ υπάρχουν αιτήματα για παροχή Κοινοτικής 
Μαιευτικής. Οι υπηρεσίες αυτές οργανώνονται και παρέχονται είτε από τις αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες είτε από την ιδιωτική πρωτοβουλία.    
 
Η απουσία βασικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου 
προσφερόμενων υπηρεσιών, αποτελούν βασικές αδυναμίες του σημερινού 
εφαρμοζόμενου συστήματος, με κίνδυνο την εκμετάλλευση των πολιτών. Με το 
προτεινόμενο Νομοσχέδιο σκοπείται η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού 
πλαισίου, απαλλαγμένου από τις πιο πάνω αδυναμίες και  με πρόνοιες για τη 
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δημιουργία ενός ενιαίου και αποτελεσματικού πλαισίου παροχής Υπηρεσιών για την  
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των ατόμων που χρήζουν Κοινοτικής Νοσηλευτικής και  
Κοινοτικής Μαιευτικής. 
  
    Ειδικότερα με το Νομοσχέδιο αυτό καθορίζονται ή ρυθμίζονται- 
     (α) Oι βασικές αρχές παροχής της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής 
Μαιευτικής μέσα από τις οποίες ξεχωρίζει η αναγνώριση της βασικής ευθύνης του 
κράτους, η υποχρέωση εισαγωγής και εφαρμογής θεραπευτικών προσεγγίσεων  
επιστημονικά ανεγνωρισμένων. 
      
    (β)  Ο μηχανισμός ελέγχου και εποπτείας  όλων των Υπηρεσιών Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής,  είτε αυτές προέρχονται από το δημόσιο είτε 
από τον ιδιωτικό τομέα. Η πλήρης εφαρμογή του μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας 
Υπηρεσιών Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής,  προϋποθέτει την 
έκδοση Κανονισμών. 
    
    (γ)  Η εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου για την έκδοση Κανονισμών για την 
καλύτερη εφαρμογή  του Νόμου και για τη ρύθμιση ή τον καθορισμό οποιουδήποτε 
θέματος που απαιτείται ή μπορεί να ρυθμίζεται με Κανονισμούς. 
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