Ν. 38(Ι)/97
Ο περί Κέντρων Ενηλίκων Νόµος του 1997 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Αριθµός 38(1) του 1997
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Ενηλίκων Νόµος του
1997.
2. Στο Νόµο αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

Ερµηνεία.

«∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας και περιλαµβάνει τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του.
«∆ιεύθυναν Πρόσωπο» σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο, µέλος του
προσωπικού που κατονοµάζεται στην αίτηση, στο οποίο έχει δοθεί η
ευθύνη για τη λειτουργία και εποπτεία του Κέντρου.
«Ιδιοκτήτης» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και περιλαµβάνει
ένωση προσώπων, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, που έχει τον έλεγχο
ή ρυθµίζει τη χρήση του Κέντρου.
«Κέντρο» σηµαίνει οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο παρέχεται
φροντίδα, προστασία, απασχόληση, ψυχαγωγία, φαγητό και άλλες υπηρεσίες σε περισσότερα από πέντε άτοµα ηλικίας άνω των δεκαοκτώ χρόνων,
σ' οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΩΝ
3. Κανένα πρόσωπο δεν µπορεί να διατηρεί ή να λειτουργεί οποιοδήποτε
Κέντρο, αν αυτό δεν είναι εγγεγραµµένο σύµφωνα µε το Νόµο αυτό.

Απαγόρευση
διατήρησης
Κέντρων χωρίς
εγγραφή.

Εγγραφή
Κέντρων.

4. (1) Κάθε αίτηση για εγγραφή Κέντρου υποβάλλεται από τον Ιδιοκτήτη.
Εγγραφή του Κέντρου (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο αιτητής») στο
∆ιευθυντή σε. καθορισµένο έντυπο.
(2) Στο έντυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θα πρέπει, εκτός από τα
στοιχεία που απαιτούνται µε βάση τους κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει
του παρόντος Νόµου, να καθορίζεται επακριβώς ο Ιδιοκτήτης και το διευθύνον
Πρόσωπο.
(3) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται, εξετάζεται από το ∆ιευθυντή, ο οποίος,
αφού την εγκρίνει, εγγράφει το Κέντρο που αναφέρεται στην αίτηση σε µητρώο
και εκδίδει πιστοποιητικό για την εγγραφή αυτή.
(4) Ο ∆ιευθυντής µπορεί να αρνηθεί την εγγραφή Κέντρου που αναφέρετε
στην αίτηση, αν διαπιστώσει—
(α) ότι ο αιτητής ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται ή το
οποίο θα εργοδοτηθεί για τη λειτουργία ή τη διαχείριση του Κέντρου
ή µέρους του δεν κατέχει τα προβλεπόµενα από τους Κανονισµούς
προσόντα για να διατηρεί Κέντρο ή να απασχολείται σε αυτό, ή

(β) ότι ο αιτητής δεν απασχολεί επαρκές προσωπικό όπως
προβλέπεται από τους Κανονισµούς που εκδίδονται βάσει του
Νόµου αυτού, ή
(γ) ότι, για λόγους που αφορούν τις υγειονοµικές συνθήκες, τη θέση,
την πυρασφάλεια, την κατασκευή, τη διαρρύθµιση, την αναγκαία
επιδιόρθωση, τη συντήρηση, τη γενική κατάσταση, τον εξοπλισµό
του υποστατικού του Κέντρου, αυτό δεν είναι κατάλληλο για χρήση
ή λειτουργία, όπως περιγράφεται στην αίτηση, ή
(δ) ότι ο τρόπος µε τον οποίο ο αιτητής ή οποιοδήποτε πρόσωπο το
οποίο εργοδοτείται από αυτόν διευθύνει ή προτίθεται να διευθύνει
το Κέντρο είναι τέτοιος που δεν παρέχει υπηρεσίες ή διευκολύνσεις
οι οποίες σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που εκδίδονται βάσει του
παρόντος Νόµου πρέπει να παρέχονται στους ενοίκους του
Κέντρου αυτού, ή
(ε) ότι οποιοσδήποτε ένοικος του Κέντρου έχει υποστεί ή υφίσταται
κακοµεταχείριση ή εκµετάλλευση ή στερείται τις βασικές ελευθερίες
του.
Ανάρτηση
πιστοποιητικού
εγγραφής.
Ακύρωση
Εγγραφής
Κέντρου.

Γνωστοποίηση
για την
πρόθεση
απόρριψης
αίτησης για
εγγραφή ή
ακύρωσης
εγγραφής.

5. Κάθε πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται σύµφωνα µε το εδάφιο (3)
του άρθρου 4 αναρτάται σε περίοπτη θέση µέσα στο Κέντρο στο οποίο αυτό
αναφέρεται,.
6. Ο ∆ιευθυντής µπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να οχυρώσει την εγγραφή
οποιουδήποτε Κέντρου, για οποιοδήποτε λόγο ο οποίος θα δικαιολογούσε την
άρνηση εγγραφής ή για το λόγο ότι το πρόσωπο που διατηρεί το Κέντρο
καταδικάστηκε για αδίκηµα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του άρθρου 10
ή για αδίκηµα που ενέχει ηθική αισχρότητα ή για αδίκηµα που διαπράχθηκε
κατά παράβαση Κανονισµών που έχουν εκδοθεί βάσει του Νόµου αυτού ή για
το λόγο ότι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εργοδοτείται στο Κέντρο
καταδικάστηκε για τέτοιο αδίκηµα.
7.—(1) ∆εκατέσσερις τουλάχιστον ηµέρες προτού ο ∆ιευθυντής προβεί
στην απόρριψη αίτησης για εγγραφή Κέντρου ή στην ακύρωση εγγραφής
Κέντρου, αποστέλλει στον ιδιοκτήτη γνωστοποίηση για την πρόθεση του να
απορρίψει την αίτηση ή να ακυρώσει την εγγραφή.
(2) Κάθε τέτοια γνωστοποίηση πρέπει να αναφέρεται στους λόγους στους
οποίους ο ∆ιευθυντής προτίθεται να βασίσει την απόρριψη της αίτησης ή την
ακύρωση της εγγραφής και να περιέχει την υπόδειξη ότι, αν µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από τη λήψη της γνωστοποίησης ο ιδιοκτήτης του Κέντρου
πληροφορήσει το ∆ιευθυντή γραπτώς ότι επιθυµεί να προβάλει λόγο, προσωπικά ή µέσω αντιπροσώπου, εναντίον της απόρριψης ή της ακύρωσης αυτής ο
∆ιευθυντής οφείλει, προτού πάρει απόφαση για το θέµα. να δώσει σ' αυτόν την
ευκαιρία να το πράξει.
(3) Αν ο ∆ιευθυντής, αφού δώσει στον ιδιοκτήτη του Κέντρου την
ευκαιρία να ακουστεί, αποφασίσει να απορρίψει την αίτηση ή να ακυρώσει
την · εγγραφή, εκδίδει την απόφαση του και τη γνωστοποιεί γραπτώς σ'
αυτόν.
ΜΕΡΟΣ II - ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ

Εξουσία
εισόδου και
επιθεώρησης
Κέντρων.

8.—(1) Κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό από το
∆ιευθυντή µπορεί να εισέρχεται σε οποιοδήποτε Κέντρο ή σε οποιοδήποτε
υποστατικό το οποίο το πρόσωπο αυτό έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι
χρησιµοποιείται ως Κέντρο και να επιθεωρεί το Κέντρο ή το υποστατικό, το
προσωπικό, τους ενοίκους, τις διευθετήσεις που υπάρχουν για τη φροντίδα,
προστασία, απασχόληση, ψυχαγωγία, παροχή φαγητού και την ευηµερία των
ενοίκων, καθώς και οποιαδήποτε µητρώα τηρούνται σε σχέση µε το Κέντρο ή
το υποστατικό.

(2) Αν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1),
πρόσωπο δεν επιτραπεί η είσοδος σε οποιοδήποτε Κέντρο ή σε οποιοδήποτε
υποστατικό το οποίο το πρόσωπο αυτό έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι
χρησιµοποιείται ως Κέντρο, το πρόσωπο αυτό µπορεί να αποταθεί στο
∆ικαστήριο, το οποίο, αν ύστερα από ένορκη µαρτυρία ικανοποιηθεί ότι δεν
του έχει επιτραπεί η είσοδος στο Κέντρο ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει
ότι το υποστατικό χρησιµοποιείται ως Κέντρο, ανάλογα µε την περίπτωση,
µπορεί να εκδώσει ένταλµα που να εξουσιοδοτεί τον αιτητή να εισέλθει στα
υποστατικά και να διενεργήσει την επιθεώρηση όπως αναφέρεται στο εδάφιο
(1).
(3) Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να ασκήσει οποιαδήποτε εξουσία
εισόδου ή επιθεώρησης που του χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό,
οφείλει, αν του ζητηθεί, να παρουσιάσει έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί την
εξουσία του.
(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο µε οποιοδήποτε τρόπο εµποδίζει ή
αποπειράται να εµποδίσει την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που
χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό είναι ένοχο αδικήµατος και, σε
περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο
άρθρο 10.
ΜΕΡΟΣ III - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισµοί.

9. Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς, οι οποίοι δηµοσιεύονται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, για την καλύτερη εφαρµογή των
διατάξεων του Νόµου αυτού. Χωρίς βλάβη ή επηρεασµό της γενικότητας της
διάταξης αυτής, µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς για οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα θέµατα:
(α) την υγειονοµική κατάσταση και την εν γένει κτιριακή κατάσταση του
Κέντρου.
(β) την ασφάλεια των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
(γ) τα απαιτούµενα προσόντα του προσωπικού του Κέντρου,
(δ) την αναλογία του αριθµού του προσωπικού του Κέντρου προς τον
αριθµό των ενοίκων,
(ε) την απαιτούµενη επίπλωση και τον απαιτούµενο εξοπλισµό του
Κέντρου,
(στ) την αναλογία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του Κέντρου για
κάθε ένοικο το επίπεδο των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που
πρέπει να παρέχονται στους ενοίκους στο Κέντρο,
(ζ) τα έντυπα για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Νόµου αυτού,
(η) το είδος και την έκταση των παρεχόµενων υπηρεσιών,
(θ) κάθε θέµα το οποίο µπορεί ή πρέπει να καθοριστεί,
(ι) την επιβολή ποινής φυλάκισης που δε θα υπερβαίνει τους έξι µήνες
ή χρηµατικής ποινής που δε θα υπερβαίνει τις £500 ή και των δύο
αυτών ποινών για οποιαδήποτε παράβαση των Κανονισµών.

Αδικήµατα.

10.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο(α) διατηρεί Κέντρο, χωρίς αυτό να είναι εγγεγραµµένο σύµφωνα µε το
Νόµο αυτό, ή
(β) παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί προς οποιαδήποτε άλλη
διάταξη του Νόµου αυτού,
είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις £750 και, σε περίπτωση δεύτερου ή οποιουδήποτε µεταγενέστερου αδικήµατος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους
δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1.000 ή και στις
δύο αυτές ποινές.
(2) Σε περίπτωση που διαπράχθηκε από νοµικό πρόσωπο αδίκηµα
κατά παράβαση του Νόµου αυτού ή των Κανονισµών που εκδίδονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού, ποινική ευθύνη έχει και κάθε
πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο της διάπραξης του αδικήµατος ήταν
πρόεδρος, διευθυντής, γραµµατέας ή γενικός διαχειριστής του νοµικού αυτού
προσώπου ή ήταν κάτοχος οποιασδήποτε παρόµοιας θέσης σ' αυτό, ή
ενεργούσε µε την ιδιότητα αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι το αδίκηµα είχε γίνει
χωρίς να είναι σε γνώση του ή χωρίς τη συγκατάθεση ή την ανοχή του και ότι
είχε ασκήσει κάθε επιρροή για να εµποδίσει τη διάπραξη του, λαµβανοµένης
υπόψη της φύσης των εξουσιών που είχε µε την ιδιότητα του αυτή και όλων
των άλλων περιστάσεων.

Μη εφαρµογή
του Νόµου
αυτού σε
ορισµένα
Κέντρα και
υποστατικά.

Κεφ. 252
62 του 1970
55 του 1981.
Κεφ. 255

11. Ο Νόµος αυτός δεν εφαρµόζεται(α) σε οποιοδήποτε Κέντρο ή Ίδρυµα το οποίο συντηρείται από τη
∆ηµοκρατία,

(β) σε οποιοδήποτε Νοσοκοµείο ή σε οποιαδήποτε άλλα εγκεκριµένα
υποστατικά που λειτουργούν σύµφωνα µε τον περί ∆ιανοητικά
Ασθενών Νόµο,
(γ) σε οποιοδήποτε Νοσοκοµείο, αναρρωτήριο, νοσηλευτικό ίδρυµα ή
σε οποιαδήποτε άλλα υποστατικά που λειτουργούν σύµφωνα µε
τον περί Ιδιωτικών Νοσοκοµείων (Έλεγχος) Νόµο.

