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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), 
Αρ. 2724, 10.7.92 
 

Ν. 57(Ι)/92 
 

Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικοµανών Νόµος του 1992 εκδίδεται µε δηµοσίευση 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του 
Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 57(Ι) του 1992 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης 

Τοξικοµανών Νόµος του 1992. 
 

Ερµηνεία. 2. Για σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια— 
 
«ανήλικος» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος 
της ηλικίας του· 
 
«∆ιευθυντής Ψυχιατρικών Υπηρεσιών» σηµαίνει το ∆ιευθυντή των Ψυχιατρικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας· 
 
«∆ικαστήριο» για σκοπούς του άρθρου 5 σηµαίνει το Επαρχιακό ∆ικαστήριο του 
τόπου µόνιµης διαµονής του ανηλίκου· 
 
«κέντρο» σηµαίνει χώρο αποτοξίνωσης και απεξάρτησης τοξικοµανών που 
καθορίζεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 3· 
 

 
 

216 του 1990. 

«νόµιµος κηδεµόνας» σηµαίνει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ασκούν γονική 
µέριµνα για τον ανήλικο δυνάµει των διατάξεων του περί Σχέσεων Γονέων και 
Τέκνων Νόµου· 
 

 
 

29 του 1977 
67 του 1983 

20(Ι) του 1992. 

«τοξικοµανής» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο λόγω λήψης ναρκωτικών φαρµάκων ή 
ψυχοτρόπων ουσιών όπως αυτά καθορίζονται κατά καιρούς στον περί Ναρκωτικών 
Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµο ή λόγω λήψης άλλων ουσιών που δυνατό 
να οδηγήσουν σε εξάρτηση, έχει καταστεί εξαρτηµένο από τα πιο πάνω φάρµακα ή 
ουσίες· 
 
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Υγείας. 
 

Κέντρα 
αποτοξίνωσης και 

απεξάρτησης. 

3.—(1) Ο Υπουργός καθορίζει µε διάταγµα τους χώρους στους οποίους, για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόµου, θα παρέχεται σε τοξικοµανείς η αναγκαία 
παρακολούθηση, περίθαλψη και θεραπεία και οι οποίοι θα καλούνται κέντρα 
αποτοξίνωσης και απεξάρτησης. 
 
(2) Τα κέντρα πρέπει να διαθέτουν ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό 
εξειδικευµένο στην παρακολούθηση, περίθαλψη, θεραπεία αποτοξίνωσης και 
απεξάρτησης τοξικοµανών και να διαθέτουν επίσης κατάλληλους χώρους και 
εξοπλισµό. 
 
(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για τη ρύθµιση της 
λειτουργίας των κέντρων. 
 

513649821 
Μητρώο 

περίθαλψης. 
4.—(1) Ο υπεύθυνος κάθε κέντρου στο οποίο περιθάλπονται τοξικοµανείς πρέπει να 
τηρεί µητρώο περίθαλψης, όπου καταχωρούνται όλες οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τον 
τοξικοµανή. 
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(2) Ο υπεύθυνος κάθε κέντρου οφείλει να διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στο 
∆ιευθυντή Ψυχιατρικών Υπηρεσιών όλες τις λεπτοµέρειες που καταχωρούνται στο 
µητρώο. 
 
(3) Όλες οι πληροφορίες για την παρακολούθηση, περίθαλψη και θεραπεία 
τοξικοµανών σε κέντρο καταχωρούνται σε κεντρικό µητρώο το οποίο τηρεί ο 
∆ιευθυντής Ψυχιατρικών Υπηρεσιών. 
 
(4) Όλα τα στοιχεία που καταχωρούνται δυνάµει του παρόντος άρθρου είναι 
εµπιστευτικής φύσης και δεν αποκαλύπτονται παρά µόνο— 
 
(α) Με την έγγραφη αίτηση ή συγκατάθεση του τοξικοµανούς ή του νόµιµου 
κηδεµόνα του· ή 
 
(β) µε αιτιολογηµένο διάταγµα του ∆ικαστηρίου εκδιδόµενο δυνάµει των διατάξεων 
του εδαφίου (5). 
 
(5) Το ∆ικαστήριο εκδίδει διάταγµα δυνάµει του εδαφίου 4(β) στις περιπτώσεις όπου 
η αίτηση υποβάλλεται από ή εκ µέρους του Αρχηγού της Αστυνοµίας για σκοπούς 
διερεύνησης διάπραξης αδικηµάτων ή για την πρόληψη διάπραξης αδικηµάτων και 
το ∆ικαστήριο κρίνει µε βάση τα γεγονότα που εκτίθενται σε ένορκο δήλωση προς 
υποστήριξη της αίτησης ότι η έκδοση του διατάγµατος είναι προς το συµφέρον της 
δηµόσιας ασφάλειας ή της δηµόσιας τάξης ή της δηµόσιας υγείας. 
 
(6) Παράβαση των προνοιών του παρόντος άρθρου από οποιοδήποτε πρόσωπο 
υπεύθυνο για την τήρηση µητρώου συνιστά αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση ενός 
χρόνου ή µε πρόστιµο πεντακόσιων λιρών ή και µε τις δύο ποινές. 
 

∆ιάταγµα 
περίθαλψης 
ανηλίκου. 

5.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το ∆ικαστήριο δύναται 
να εκδίδει διάταγµα περίθαλψης ανήλικων τοξικοµανών σε κέντρο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «διάταγµα περίθαλψης ανηλίκου»). 
 
(2) Η αίτηση υποβάλλεται από το νόµιµο κηδεµόνα του ανηλίκου και υποστηρίζεται 
από ένορκη δήλωση του ίδιου του κηδεµόνα ή άλλου προσώπου. 
 
(3) Το ∆ικαστήριο, αν ικανοποιηθεί από το περιεχόµενο της ένορκης δήλωσης ότι ο 
ανήλικος χρήζει άµεσης περίθαλψης και απεξάρτησης ως αποτέλεσµα της οποίας— 
 
(α) Κινδυνεύει σοβαρά η ψυχική και φυσική του υγεία· ή 
 
(β) υπάρχουν προβλεπτοί κίνδυνοι για το µέλλον και τη ζωή του· ή 
 
(γ) ενδέχεται να προξενήσει σοβαρή βλάβη στον ίδιο τον εαυτό του ή σε άλλα 
προσκείµενα σ’ αυτό πρόσωπα, 
 
εκδίδει προσωρινό διάταγµα, που δεν υπερβαίνει τις τρεις ηµέρες για ιατρική 
παρακολούθηση σε κέντρο. 
 
(4) Μετά την περάτωση της ιατρικής παρακολούθησης ο αρµόδιος ιατρικός 
λειτουργός ο οποίος εξέτασε και παρακολούθησε την κατάσταση του ανηλίκου 
εκδίδει πιστοποιητικό σχετικό µε τα ευρήµατα της παρακολούθησης, 
περιλαµβανοµένης και γνωµάτευσης για τη σκοπιµότητα της θεραπείας όπως επίσης 
και της προβλεπόµενης διάρκειας της θεραπείας. 
 
(5) Το ∆ικαστήριο δύναται να παρατείνει τη διάρκεια του προσωρινού διατάγµατος 
παρακολούθησης, αλλά κάθε παράταση δε θα υπερβαίνει τις οκτώ ηµέρες και στο 
σύνολο τους δε θα υπερβαίνουν τις σαράντα ηµέρες. 
 
(6) Το ∆ικαστήριο µετά την έκδοση του ιατρικού πιστοποιητικού δύναται, αν το 
κρίνει σκόπιµο, να εκδώσει διάταγµα περίθαλψης ανηλίκου, µε σκοπό την έγκαιρη 
και αποτελεσµατική αποτοξίνωση και απεξάρτηση του ανηλίκου. 
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(7) Το ∆ικαστήριο δύναται, αν το κρίνει σκόπιµο, πριν εκδώσει διάταγµα 
περίθαλψης ανηλίκου να εξασφαλίσει τις απόψεις του ανηλίκου. 
 
(8) Το διάταγµα περίθαλψης ανηλίκου είναι καθορισµένης διάρκειας, αλλά η αρχική 
περίοδος δε θα υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Η διάρκεια του διατάγµατος δύναται να 
παρατείνεται κατόπιν ιατρικής γνωµάτευσης κάθε τρεις µήνες, νοουµένου ότι η 
ολική περίοδος θεραπείας δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις µήνες. 
 
(9) Σχετικά µε την υποβολή αίτησης δυνάµει του παρόντος άρθρου και µέχρις ότου 
εκδοθούν διαδικαστικοί κανονισµοί βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 θα ισχύουν 
οι πιο κάτω διατάξεις: 
 
(α) Όπου τη γονική µέριµνα ασκεί ένα πρόσωπο, η αίτηση υποβάλλεται µονοµερώς 
(ex parte) µε ειδοποίηση προς το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, Το ίδιο ισχύει 
και στις περιπτώσεις όπου τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική µέριµνα είναι 
περισσότερα του ενός και η αίτηση υποβάλλεται από κοινού. 
 
(β) Όπου τη γονική µέριµνα ασκούν περισσότερα του ενός προσώπου και δε 
συµφωνούν στην από κοινού υποβολή της αίτησης, τότε η αίτηση γίνεται µε κλήση 
στην οποία το πρόσωπο το οποίο διαφωνεί· όπως επίσης και ο Γενικός Εισαγγελέας 
καθίστανται ως οι καθ’ ων η αίτηση. 
 
(γ) Το ∆ικαστήριο δεν εκδίδει διάταγµα δυνάµει του παρόντος άρθρου, όταν ο 
Γενικός Εισαγγελέας ενίσταται, εκτός αν το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η έκδοση του 
διατάγµατος επιβάλλεται προς το συµφέρον της υγείας και ευηµερίας του ανηλίκου. 
 

Άσκηση ποινικής 
δίωξης µόνο µε 

συγκατάθεση του 
Γενικού Εισαγγελέα 
της ∆ηµοκρατίας. 

29 του 1977 
67 του 1982 

20(Ι) του 1992 
30(Ι) του 1992 

 

6. Τοξικοµανής ο οποίος τυγχάνει ή έτυχε εθελοντικής θεραπείας σε κέντρο δε 
διώκεται για αδικήµατα σχετικά µε παραβάσεις του περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και 
Ψυχοτρόπων Ουσίων Νόµου ή του περί ∆ήµευσης Εσόδων από Παράνοµη 
∆ιακίνηση Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών χωρίς τη συγκατάθεση 
του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 

∆ιάταγµα 
περίθαλψης σε 

κέντρο. 

7.—(1) Όταν πρόσωπο καταδικάζεται για οποιοδήποτε αδίκηµα τιµωρούµενο µε 
φυλάκιση, εκτός φόνου εκ προµελέτης, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο εδάφιο (2), το ∆ικαστήριο το οποίο καταδίκασε το εν λόγω 
πρόσωπο δύναται µε διάταγµα του (το οποίο για σκοπούς του παρόντος Νόµου θα 
καλείται «διάταγµα περίθαλψης σε κέντρο») να εξουσιοδοτήσει την εισδοχή και 
κράτηση του καταδικασθέντος σε κέντρο για σκοπούς της απαιτούµενης θεραπείας 
και περίθαλψης. 
 
(2) Το ∆ικαστήριο δύναται όταν εκδίδει διάταγµα περίθαλψης σε κέντρο, να θέσει 
τέτοιους όρους και να δώσει τέτοιες οδηγίες που κατά τη γνώµη του είναι αναγκαίες 
για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του διατάγµατος και για επίτευξη των 
σκοπών για τους οποίους εκδίδεται. 
 
(3) Οι αναφερόµενες στο εδάφιο (1) προϋποθέσεις είναι— 
 
(α) Αν το ∆ικαστήριο ικανοποιηθεί µε βάση γραπτή ή προφορική ιατρική 
γνωµάτευση ότι ο καταδικασθείς είναι τοξικοµανής και ότι ο εθισµός του είναι της 
µορφής και του βαθµού που επηρεάζουν την άσκηση ελεύθερης βούλησης και 
κρίσης του και που καθιστούν αναγκαία την έγκαιρη παρακολούθηση και παροχή 
θεραπευτικής αγωγής για απάµβλυνση και πρόληψη επιδείνωσης της κατάστασης 
του, και 
 
(β) το ∆ικαστήριο, έχοντας υπόψη όλα τα περιστατικά της υπόθεσης, 
περιλαµβανοµένης της φύσης του αδικήµατος, του χαρακτήρα και του ιστορικού του 
καταδικασθέντος όπως επίσης και άλλους τρόπους µεταχείρισης, καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι η έκδοση διατάγµατος περίθαλψης σε κέντρο είναι ο 
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καταλληλότερος τρόπος µεταχείρισης. 
 
(4) ∆ιάταγµα περίθαλψης σε κέντρο αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση— 
 
(α) Σε αστυνοµικό ή κηδεµονευτικό λειτουργό ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
προς το οποίο απευθύνεται να µεταφέρει τον καταδικασθέντα στο κέντρο που 
αναφέρεται στο διάταγµα, 
 
(β) στον υπεύθυνο του κέντρου να δεχτεί την εισαγωγή του καταδικασθέντος στο 
κέντρο και ακολούθως να τον κρατήσει στο εν λόγω κέντρο σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες του παρόντος Νόµου και των όρων και οδηγιών που το ∆ικαστήριο θα 
περιλάβει στο διάταγµα περίθαλψης σε κέντρο. 
 
(5) Το διάταγµα περίθαλψης σε κέντρο εφαρµόζεται ως ακολούθως: 
 
(α) Για σκοπούς παρακολούθησης και προκαταρκτικού υπολογισµού της διάρκειας 
και τρόπου θεραπείας, έχει αρχική ισχύ οκτώ ηµερών από την εισδοχή του 
καταδικασθέντος στο κέντρο· 
 
(β) προτού εκπνεύσει η εν λόγω περίοδος των οκτώ ηµερών, ο υπεύθυνος του 
κέντρου στο οποίο έχει εισαχθεί ο καταδικασθείς, παρουσιάζει έκθεση στο 
∆ικαστήριο σχετικά µε τα ευρήµατα του αναφορικά µε την παρακολούθηση της 
κατάστασης του καταδικασθέντος, την προβλεπόµενη διάρκεια και το είδος της 
θεραπείας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία ο υπεύθυνος θα κρίνει 
αναγκαία ή το ∆ικαστήριο θα απαιτήσει· 
 
(γ) εκτός αν το ∆ικαστήριο, ενόψει της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 
(β), καθορίσει µικρότερη χρονική περίοδο, η διάρκεια της περιόδου θεραπείας θα 
είναι αρχικά για τρεις µήνες, και δύναται να ανανεώνεται µε σχετικό διάταγµα του 
∆ικαστηρίου κάθε τρεις µήνες αλλά σε καµιά περίπτωση το σύνολο των περιόδων 
θεραπείας δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις µήνες· 
 
(δ) η ανανέωση που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, γίνεται αν το 
∆ικαστήριο κρίνει ότι αυτή είναι σκόπιµη και αναγκαία µε βάση την έκθεση 
προόδου και πρόγνωση θεραπείας του υπεύθυνου του κέντρου. 
 
(6) Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο καταδικασθείς θα κρατείται στο κέντρο εκτός 
αν ο υπεύθυνος του εν λόγω κέντρου επιτρέψει σ’ αυτόν την έξοδο του µε ειδική 
άδεια και υπό όρους τους οποίους θα περιλάβει σ’ αυτή. 
 
(7) Παράβαση όρων άδειας εξόδου που επιβλήθηκαν δυνάµει του εδαφίου (6) 
αποτελεί αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση έξι µηνών ή µε πρόστιµο πεντακόσιων 
λιρών ή και µε τις δύο ποινές. 
 
(8) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου υπεύθυνος κέντρου περιλαµβάνει το γιατρό ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και θεραπεία του καταδικασθέντος. 
 
(9) Καταδικασθείς ο οποίος βρίσκεται εκτός του χώρου του κέντρου κατά παράβαση 
του διατάγµατος περίθαλψης σε κέντρο ή άδειας που εκδόθηκε από τον υπεύθυνο 
του κέντρου υπόκειται σε σύλληψη και µεταφορά στο κέντρο όπου έχει σταλεί για 
περίθαλψη. 
 
(10) Όταν το ∆ικαστήριο εκδίδει διάταγµα περίθαλψης σε κέντρο δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, δε θα επιβάλλει σχετικά µε το αδίκηµα που 
διαπράχθηκε οποιαδήποτε ποινή. 
 

 
 
 

39(Ι) του 1992. 

(11) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις όπου το 
αδίκηµα που διαπράχθηκε είναι αδίκηµα διακίνησης ναρκωτικών µε την έννοια του 
περί ∆ήµευσης Εσόδων από Παράνοµη ∆ιακίνηση Ναρκωτικών Φαρµάκων και 
Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµου και για το οποίο το ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει µε 
βάση τις πρόνοιες του εν λόγω Νόµου διάταγµα δήµευσης ή να επιβάλει πρόστιµο 
ανάλογο µε τα οφέλη που δυνατό ο καταδικασθείς να έχει αποκοµίσει από διακίνηση 
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ναρκωτικών. 
 

Με όρους αναβολή 
επιβολής ποινής. 

 
Κεφ. 154. 

3 του 1962 
43 του 1963 
41 του 1964 
69 του 1964 
70 του 1965 
5 του 1967 

58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
59 του 1974 
3 του 1975 

13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982 
86 του 1983 

186 του 1986 
111 του 1989 

236 του 1991. 

8.—(1) Όταν πρόσωπο καταδικάζεται για οποιοδήποτε αδίκηµα τιµωρούµενο µε 
φυλάκιση, εκτός φόνου εκ προµελέτης, και πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο εδάφιο (2), το ∆ικαστήριο το οποίο έχει καταδικάσει το εν λόγω 
πρόσωπο δύναται να το απολύσει δυνάµει του άρθρου 33 του Ποινικού Κώδικα, για 
να παρασχεθεί σ’ αυτόν η ευκαιρία να συµµορφωθεί µε τους όρους που αναφέρονται 
στο εδάφιο (3) τους οποίους το ∆ικαστήριο επέβαλε ως προϋπόθεση είτε για να µην 
επιβληθεί ποινή σε µελλοντική συνεδρία του ∆ικαστηρίου είτε για να µην κληθεί να 
παρουσιαστεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου ο καταδικασθείς για επιβολή ποινής. 
 

 (2) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι: 
 
(α) Αν το ∆ικαστήριο ικανοποιηθεί µε βάση γραπτή ή προφορική ιατρική 
γνωµάτευση ότι ο καταδικασθείς είναι τοξικοµανής και ότι ο εθισµός του είναι της 
µορφής και του βαθµού που καθιστούν αναγκαία την έγκαιρη παρακολούθηση και 
παροχή κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής για απάµβλυνση και πρόληψη 
επιδείνωσης της κατάστασης του, και 
 
(β) αν το ∆ικαστήριο, έχοντας υπόψη του όλα τα περιστατικά της υπόθεσης, 
περιλαµβανοµένης της φύσης του αδικήµατος, του χαρακτήρα και του ιστορικού του 
καταδικασθέντος καθώς επίσης και άλλους τρόπους µεταχείρισης καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι δικαιολογείται η εφαρµογή των προνοιών του εδαφίου (1), 
 
(γ) αν ο καταδικασθείς είναι διατεθειµένος να αποδεχθεί τους όρους τους οποίους το 
∆ικαστήριο προτίθεται να επιβάλει ως προϋπόθεση για εφαρµογή των προνοιών του 
εδαφίου (1). 
 
(3) Οι όροι οι αναφερόµενοι στο εδάφιο (1) είναι ότι ο καταδικασθείς— 
 
(α) θα παρουσιαστεί στο κέντρο το οποίο υπέδειξε το ∆ικαστήριο, 
 
(β) θα παραµείνει στο εν λόγω κέντρο, και θα δεχτεί να υποβληθεί σε εξέταση, 
παρακολούθηση και θεραπεία, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου (4), 
 
(γ) θα τηρεί πιστά τις οδηγίες και τους όρους που επιβάλλει ο υπεύθυνος του 
κέντρου. 
 
(4) Η εξέταση, παρακολούθηση και θεραπεία που αναφέρεται στην παράγραφο (β) 
του εδαφίου (3) γίνεται ως ακολούθως: 
 
(α) Ο καταδικασθείς παρουσιάζεται στο κέντρο το οποίο υπέδειξε το ∆ικαστήριο 
µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την απόλυση του υπό όρους σύµφωνα µε το 
εδάφιο (1), όπου και κρατείται για περίοδο οκτώ ηµερών για εξέταση, 
παρακολούθηση και εκτίµηση της κατάστασης του και τον υπολογισµό της 
διάρκειας της περιόδου και τρόπου θεραπείας. 
 
(β) Ο καταδικασθείς παραµένει στο εν λόγω κέντρο, εφόσον η παραµονή του 
παρατείνεται µε έγκριση του ∆ικαστηρίου για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
µήνες και µε βάση έκθεση του υπεύθυνου του κέντρου στο οποίο παρέχεται η 
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περίθαλψη και θεραπεία. 
 
(γ) Η περίοδος των τριών µηνών που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο 
δύναται να παρατείνεται από το ∆ικαστήριο κάθε τρεις µήνες αν κατά τη γνώµη του 
υπεύθυνου του κέντρου στο οποίο παρέχεται η περίθαλψη και θεραπεία, η παράταση 
της περιόδου ενδείκνυται για ολοκλήρωση της θεραπείας, νοουµένου ότι το σύνολο 
της κράτησης για θεραπεία και περίθαλψη δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις 
µήνες. 
 
(5) Ο υπεύθυνος του κέντρου στο οποίο παρέχεται περίθαλψη δύναται να επιτρέψει 
την έξοδο και παραµονή του καταδικασθέντος εκτός του κέντρου υπό όρους τους 
οποίους θα περιλάβει στην άδεια. 
 
(6) Παράβαση των όρων άδειας εξόδου αποτελεί αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση 
έξι µηνών ή µε πρόστιµο πεντακόσιων λιρών ή και µε τις δύο ποινές. Το ∆ικαστήριο 
δύναται, αν το κρίνει σκόπιµο να καλέσει τον κατηγορούµενο να εµφανιστεί ενώπιον 
του για επιβολή ποινής για το αδίκηµα για το οποίο έχει αρχικά καταδικαστεί και για 
το οποίο η επιβολή ποινής έχει αναβληθεί. 
 
(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου υπεύθυνος καθορισµένου κέντρου 
περιλαµβάνει το γιατρό ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και 
θεραπεία του καταδικασθέντος. 
 

 
 

39(Ι) του 1992. 

(8) Οι πρόνοιες του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις όπου αδίκηµα 
που διαπράχθηκε είναι αδίκηµα διακίνησης ναρκωτικών µε την έννοια του περί 
∆ήµευσης Εσόδων από Παράνοµη ∆ιακίνηση Ναρκωτικών Φαρµάκων και 
Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµου και για το οποίο το ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει µε 
βάση τις πρόνοιες του εν λόγω Νόµου διάταγµα δήµευσης ή να επιβάλει πρόστιµο 
ανάλογο µε τα οφέλη που δυνατόν ο καταδικασθείς να έχει αποκοµίσει από 
διακίνηση ναρκωτικών. 
 

Ένταλµα 
µεταφοράς από τις 
φυλακές σε κέντρο. 

9.—(1) Στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε σε φυλάκιση ή 
εκτίει ποινή φυλάκισης χρήζει θεραπευτικής αγωγής η οποία παρέχεται καλύτερα και 
αποτελεσµατικότερα σε κέντρο, το ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει ένταλµα 
µεταφοράς του σε κέντρο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου. 
 
(2) Η αίτηση για έκδοση του εντάλµατος µεταφοράς υποβάλλεται οποτεδήποτε στο 
∆ικαστήριο από το ∆ιευθυντή των Φυλακών αυτεπάγγελτα ή από τον τοξικοµανή 
µέσω του ∆ιευθυντή των Φυλακών. Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής αρνείται να 
υποβάλει ή να διαβιβάσει αίτηση, ο τοξικοµανής δικαιούται να υποβάλει απευθείας 
στο ∆ικαστήριο αίτηση δυνάµει του παρόντος άρθρου. 
 
(3) Το ∆ικαστήριο, προτού αποφασίσει σχετικά µε την αίτηση, δύναται να απαιτήσει 
την παρουσίαση ιατρικής µαρτυρίας σχετικά µε την αναγκαιότητα της αιτούµενης 
µεταφοράς και οποιαδήποτε άλλη µαρτυρία κρίνει αναγκαία και σχετική, 
περιλαµβανοµένων και πληροφοριών αναφορικά µε την ασφαλή κράτηση του 
καταδίκου σε κέντρο. 
 
(4) Η έκδοση διατάγµατος µεταφοράς αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση— 
 
(α) Για οποιοδήποτε αστυνοµικό, κηδεµονευτικό λειτουργό ή άλλο πρόσωπο προς το 
οποίο απευθύνεται για τη µεταφορά του καταδίκου στο κέντρο, και 
 
(β) για τον υπεύθυνο του εν λόγω κέντρου να δεχτεί την εισδοχή και κράτηση του 
καταδίκου για τους σκοπούς και για την περίοδο που εκδόθηκε. 
 
(5) Η κράτηση καταδίκου σε κέντρο λογίζεται ως κράτηση στις φυλακές, νοουµένου 
ότι, σε περίπτωση που η περίοδος φυλάκισης λήγει προτού συµπληρωθεί η 
θεραπευτική αγωγή, η κράτηση του στο κέντρο δύναται να συνεχιστεί, κατόπιν 
ειδικής εξουσιοδότησης του ∆ικαστηρίου, για τόση περίοδο και υπό τέτοιους όρους 
όπως το ∆ικαστήριο θα επιβάλει. 
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175218164 
Κανονισµοί. 10.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη 

λειτουργία και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συµβούλιο 
εκδίδει Κανονισµούς— 
 
(α) Για τη λειτουργία, συντήρηση και στελέχωση των κέντρων, 
 
(β) για την τήρηση µητρώου περίθαλψης και κεντρικού µητρώου, 
 
(γ) για την ασφαλή κράτηση καταδικασθέντων και καταδίκων σε κέντρα. 
 

Έγκριση των 
Κανονισµών από τη 

Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

11. Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση τον παρόντα Νόµο κατατίθενται στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων προς έγκριση. Αν µέσα σε εξήντα ηµέρες από την κατάθεση 
τους η Βουλή µε απόφαση της δεν τους τροποποιήσει ή τους ακυρώσει ολικώς ή 
µερικώς, τότε αµέσως µετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσµίας, δηµοσιεύονται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ηµέρα της 
δηµοσίευσής τους. Σε περίπτωση τροποποίησής τους ολικώς ή µερικώς από τη 
Βουλή, αυτοί δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας όπως έχουν 
τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτούς, από την 
ηµέρα της δηµοσίευσης τους. 
 

∆ιαδικαστικοί 
Κανονισµοί. 

12. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο δύναται να εκδίδει διαδικαστικό κανονισµό σχετικά µε 
την έκδοση των διαταγµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 5, 7, 9 και 10. 
 

 


