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Συνοπτικός 

τίτλος.  

 

77(Ι) του 1997. 

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:   

 1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα  διαβάζεται μαζί με τον περί 

Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο του 1997 (που στο εξής θα αναφέρεται 

ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμοι του 1997 

και  2003. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

   2.  Ο ορισμός του όρου "ψυχίατρος" στο άρθρο 2 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις "ειδικότητα της 

ψυχιατρικής" (δεύτερη και τρίτη γραμμή), των λέξεων "ή την ειδικότητα 

του νευρολόγου ψυχίατρου". 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

   3.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του βασικού 

νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  

    "(β) ασφαλή ψυχιατρικά κέντρα.". 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

   4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων "σε κέντρα συνήθη ή 

ασφαλούς κράτησης" (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «σε 

συνήθη ή ασφαλή ψυχιατρικά κέντρα».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

   5.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων "κέντρο ασφαλούς κράτησης" 

(τρίτη γραμμή) με τις λέξεις "ασφαλές ψυχιατρικό κέντρο". 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του 

βασικού νόμου. 

   6.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση από αυτό της λέξης "οκτώ" (τρίτη γραμμή) με τη 

λέξη "επτά". 
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Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου. 

   7.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 32, του ακόλουθου νέου άρθρου:  

  

 "Λειτουργία 

ψυχιατρικού 

κέντρου 

χωρίς άδεια. 

   32Α.  Κάθε πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί ψυχιατρικό 

κέντρο χωρίς άδεια του Υπουργού Υγείας ή κατά 

παράβαση των όρων της άδειας λειτουργίας του, 

διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δύο 

χρόνων, ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες, ή 

και με τις δύο αυτές ποινές.". 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 39 του 

βασικού νόμου. 

   8.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 39 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων "κέντρα 

ασφαλούς κράτησης" (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις 

"ασφαλή ψυχιατρικά κέντρα". 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου. 

   9.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 42, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 "Κατάργηση 

διαταγμάτων. 

   43.  ∆ικαστικά διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του 

καταργηθέντος περί ∆ιανοητικά Ασθενών Νόμου, Κεφ. 

252, παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης 

της ισχύος του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2003, νοουμένου ότι ο 

κηρυχθείς, διά του εν λόγω διατάγματος, διανοητικά 

ασθενής απολύθηκε από το ψυχιατρικό ίδρυμα δυνάμει 

του άρθρου 15(1) του καταργηθέντος νόμου.". 
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