
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ   
------------------------  

 
        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

77(Ι) του 1997 

49(Ι) του 2003. 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμους του 1997 και 2003 (που στο εξής θα 

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

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμοι 

1997 έως 2007. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

     (α) Με τη διαγραφή των όρων «κοινοτικός νοσηλευτής» και 

«υπεύθυνος» και των ορισμών αυτών. 

   

  (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

   

  «“ασφαλή ψυχιατρικά κέντρα” είναι τα κέντρα που έχουν 

κηρυχθεί ως τέτοια από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου 

(1) του άρθρου 6. 

   

   “συνήθη ψυχιατρικά κέντρα” είναι τα κέντρα που έχουν 

κηρυχθεί ως τέτοια από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου 

(1) του άρθρου 6. 
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  “ψυχίατρος του κέντρου” σημαίνει το θεράποντα ψυχίατρο 

του ασθενούς.». και 

   

  (γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Επιτροπή» με 

τον ακόλουθο ορισμό: 

   

  «“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Εποπτείας και 

Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

  

 

 

 

 

 

 

193(Ι) του 2003 

2(Ι) του 2004 

93(Ι) του 2004 

211(Ι) του 2004 

213(Ι) του 2004 

216(Ι) του 2004 

110(Ι) του 2005 

19(Ι) του 2006. 

«  (3)  Ο Υπουργός κηρύσσει ασφαλή ψυχιατρικά 

κέντρα εκείνα μόνο τα κέντρα που κατά τη γνώμη 

του η κατασκευή, η διαρρύθμιση, ο εξοπλισμός και 

η στελέχωσής τους καθιστούν ασφαλή τη νοσηλεία 

των ασθενών που πάσχουν από σοβαρή ψυχική 

διαταραχή και πληρούν τις προϋποθέσεις των 

ιδιωτικών ψυχιατρικών κέντρων ασφαλούς 

νοσηλείας όπως αυτές προβλέπονται στον περί 

Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και 

Λειτουργίας) Νόμο.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

                   (α) Με την αντικατάσταση της λέξης «υπεύθυνος» 

(πρώτη γραμμή) στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) 

αυτού, με τη λέξη «ψυχίατρος». 

   

                   (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

  

 

 

 

     Κεφ. 250. 

30 του 1959 

30 του 1961  

53 του 1961  

79 του 1968  

114 του 1968  

14 του 1974  

18 του 1979  

72 του 1991 

66(I) του 1995  

112(I) του 1996  

102(I) του 2004. 

 

« (2) (α)  Στις περιπτώσεις που ο ασθενής δεν 

επιθυμεί να υπογράψει την αναφερόμενη στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αίτηση, απαιτείται 

γνωμάτευση που να προέρχεται από δύο 

εγγεγραμμένους γιατρούς δυνάμει του περί Εγγραφής 

Ιατρών Νόμου, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να 

είναι ψυχίατρος που να επιβεβαιώνει την 

αναγκαιότητα παροχής νοσηλείας, και η Επιτροπή 

ενημερώνεται αμέσως μετά την εισαγωγή του 

ασθενούς στο σύνηθες ψυχιατρικό κέντρο. 

   

        (β)  Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 
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(γ), η νοσηλεία που αναφέρεται στην παράγραφο (α) 

δε δύναται να υπερβαίνει τις εβδομήντα δύο (72) 

ώρες. 

   

       (γ)  Μετά την παρέλευση εβδομήντα δύο (72) 

ωρών από την εισαγωγή του ασθενούς σε σύνηθες 

ψυχιατρικό κέντρο, σύμφωνα με την παράγραφο (α), 

εάν ο ψυχίατρος του κέντρου κρίνει ότι ο ασθενής 

χρειάζεται περαιτέρω νοσηλεία και εξακολουθεί να 

μην επιθυμεί να υπογράψει την αίτηση δυνάμει της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1), τότε ενεργοποιείται 

η διαδικασία υποχρεωτικής νοσηλείας όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 10.». 

   

                  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

  «(3)  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, η 

προαιρετική νοσηλεία είναι διάρκειας μέχρι δύο 

μηνών και αν στο τέλος της περιόδου αυτής ο 

ψυχίατρος του κέντρου έχει τη γνώμη ότι ο ασθενής 

χρήζει περαιτέρω νοσηλείας, τότε η νοσηλεία 

συνεχίζεται κατόπιν γραπτής αίτησης του ασθενούς 

και αφού ειδοποιηθεί η Επιτροπή το συντομότερο 

δυνατό.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «κράτησης» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη 

«νοσηλείας». 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4116, 9/3/2007 26(I)/2007



 5 

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) αυτού, των 

λέξεων «δύο εβδομάδες» με τις λέξεις «είκοσι οκτώ μέρες». και 

   

 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού, μετά τις λέξεις 

«προσωπικού αντιπροσώπου του ασθενούς» (τέταρτη γραμμή), 

της φράσης «και όταν αυτός δεν εντοπίζεται, τις απόψεις του 

κοινωνικού λειτουργού». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «της 

αστυνομίας» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «του νοσηλευτή». 

και  

   

 (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) 

αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη στο τέλος 

αυτού, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   

        «Νοείται ότι ο ασθενής ή ο προσωπικός του 

αντιπρόσωπος, δύνανται να ζητήσουν ιατρική γνωμάτευση και 

από ανεξάρτητο ψυχίατρο της δικής τους επιλογής.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο αυτού, της λέξης 

«αναγκαστική» με τη λέξη «υποχρεωτική». και 

   

 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης 

«εθελοντικής» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «προαιρετικής» και 

την προσθήκη αμέσως πριν από τις λέξεις «ο προσωπικός 

αντιπρόσωπος» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ο νοσηλευτής 

ή». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

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

γραμμή), με τη λέξη «υποχρεώσεις». και 

   

 (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(δ) αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της 

ακόλουθης νέας παραγράφου: 

   

  «(ε)  να υποβάλλει εκ μέρους του ασθενούς οποιεσδήποτε 

αιτήσεις αφορούν κρατικές παροχές, ωφελήματα ή 

διευκολύνσεις.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου. 

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

την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «Επιτροπή Εποπτείας» (δεύτερη 

γραμμή), των λέξεων «και Προστασίας Δικαιωμάτων». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της λέξης «κράτησης», όπου αυτή απαντάται, με τη 

λέξη «νοσηλείας». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου. 

12.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «διευθυντή» (έκτη γραμμή), των 

λέξεων «Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 38 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Το εδάφιο (4) του άρθρου 38 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο εδάφιο: 

  

 «  (4)  Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, υπεύθυνος κατάλληλου 

νοσοκομείου περιλαμβάνει το γιατρό που είναι υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση και θεραπεία του καταδικασθέντος και κατάλληλο 

νοσοκομείο ή κέντρο σημαίνει το νοσοκομείο ή το κέντρο, τα οποία έχουν 

κηρυχθεί ως κέντρα ψυχιατρικής καταδικασθέντων δυνάμει του παρόντος 

Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 39 

του βασικού 

νόμου. 

14.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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 (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, της λέξης 

«κράτηση» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «νοσηλεία». και  

   

 (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) αυτού, της λέξης 

«εθιμοτυπίας» με τη λέξη «δεοντολογίας». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 41 

του βασικού 

νόμου. 

15.  Το άρθρο 41 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο και τον πλαγιότιτλο αυτού: 

  

 «Κατάργηση. 

Κεφ. 252. 

62 του 1970 

55 του 1981. 

41.  Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου 

καταργείται ο περί Διανοητικά Ασθενών Νόμος και οι 

περί Διανοητικά Ασθενών Κανονισμοί.». 

 

 

 

 

 
ΜΚΝ/ΓΧ 
23.01.177.2007 
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