Ο Περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων
Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμος του 2000 (128(I)/2000)1
Συνοπτικός τίτλος
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης
Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμος του 2000.
Ερμηνεία
2.Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την έννοια η οποία αποδίδεται σε αυτή από τον περί
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο·
“ενέργεια ενάντια στα ναρκωτικά” σημαίνει κάθε δραστηριότητα, πρόγραμμα ή
υπηρεσία που σκοπό έχει την πρόληψη της χρήσης και της διάδοσης των ναρκωτικών
και κάθε άλλης εξαρτησιογόνου ουσίας, περιλαμβανομένης της παροχής θεραπείας
στα εξαρτημένα από τις ουσίες άτομα, όπως και της επαγγελματικής και κοινωνικής
αποκατάστασης τους·
"Ευρωπαϊκό Κέντρο" σημαίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των
Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction)·
“Δικαστήριο” σημαίνει δικαστήριο το οποίο ασκεί ποινική δικαιοδοσία·
“Εθνική Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3·
“έντυπο” περιλαμβάνει φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, μαγνητοταινίες
ήχου ή οπτικές και κάθε άλλο μέσο προβολής ή διαφήμισης·
“εξαρτησιογόνος ουσία” σημαίνει κάθε ουσία η οποία προκαλεί εξάρτηση και
περιλαμβάνει και την αιθυλική αλκοόλη·
“κινητά” περιλαμβάνει κάθε είδος περιουσίας η οποία δεν είναι ακίνητη·
“ναρκωτικά” σημαίνει κάθε “ελεγχόμενο φάρμακο” που περιλαμβάνεται στον περί
Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο ή σε οποιοδήποτε νόμο
ήθελε τροποποιήσει ή αντικαταστήσει αυτόν·
“περιουσία” περιλαμβάνει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία·
“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου·
“πρόληψη” σημαίνει κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί στην αποτροπή της χρήσης
ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως και της εξάρτησης από αυτές,
και περιλαμβάνει τα επίπεδα που αναφέρονται στο Παράρτημα·

1

Ο νόμος αυτός έχει καταργηθεί
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“πρόσωπο” έχει την έννοια η οποία αποδίδεται σε αυτό από τον περί Ερμηνείας
Νόμο·
“Συμβούλιο” σημαίνει το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου το οποίο ιδρύεται
δυνάμει του άρθρου 4·
“συνδρομές” [Διαγράφηκε]·
“Ταμείο” [Διαγράφηκε]·
“Υπουργική Επιτροπή” [Διαγράφηκε]·
Αντιναρκωτική εθνική πολιτική
3.-(1) Η εθνική πολιτική εξαγγέλλεται από την Εθνική Επιτροπή.
(2)Την ευθύνη για τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής έχει ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται
οι Υπουργοί Υγείας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Παιδείας και
Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Άμυνας.
(3) Η Εθνική Επιτροπή συνέρχεται οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τον
πρόεδρο της και σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του προέδρου αυτής,
της συνεδρίας της προεδρεύει ο Υπουργός Υγείας.
Σύσταση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου
4.-(1) Συνίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο καλείται
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και το οποίο συντονίζει και ελέγχει όλες τις
ενέργειες ενάντια στα ναρκωτικά.Το Συμβούλιο έχει εξουσία απόκτησης, κατοχής και
διάθεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας και ικανότητα να συμβάλλεται.
(2)(α) Το Συμβούλιο συγκροτείται από τα ακόλουθα πρόσωπα, εκ των οποίων, ο
Πρόεδρος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και τα υπόλοιπα μέλη
διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο:
(i) Πρόσωπο εγνωσμένου ήθους και κύρους, ως Πρόεδρο·
(ii) τον πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ως αντιπρόεδρο· και
(iii) επτά μέλη που προέρχονται από κοινό κατάλογο ατόμων που καταρτίζεται από
τους Υπουργούς που μετέχουν στην Εθνική Επιτροπή:
Νοείται ότι τέσσερα από τα επτά μέλη προτείνονται προς τους υπουργούς που
μετέχουν στην Εθνική Επιτροπή από μη κυβερνητικές οργανώσεις που αναπτύσσουν
δραστηριότητες στα πεδία πρόληψης της χρήσης και θεραπείας ναρκωτικών:
Νοείται περαιτέρω ότι η αριθμητική αναλογία που αναφέρεται πιο πάνω δεν είναι
δεσμευτική, το δε Υπουργικό Συμβούλιο, συνεκτιμώντας τα εκάστοτε δεδομένα, έχει
την ευχέρεια να προβαίνει στη διαφοροποίησή της.

2

(β) Τα μέλη του Συμβουλίου, πλην του προέδρου και του αντιπροέδρου, διορίζονται
με βάση το επιστημονικό τους υπόβαθρο, την κατάρτιση και την εμπειρία τους στα
θέματα των ναρκωτικών και λαμβανομένης υπόψη της ενεργούς κοινωνικής
εμπλοκής τους στα θέματα της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα.
(γ) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν έξοδα παραστάσεως που
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου, το ύψος των οποίων εγκρίνεται από
το Υπουργικό Συμβούλιο.
(3)(α) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (5), η θητεία του Προέδρου είναι
πενταετής και των μελών του Συμβουλίου τριετής.
(β) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εκπροσωπεί το Συμβούλιο.
(4) Όλα τα θέματα διαδικασίας ρυθμίζονται από το Συμβούλιο.
(5)Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να τερματίσει το διορισμό του Προέδρου
και το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει το διορισμό μέλους ή μελών του
Συμβουλίου –
(α) λόγω καταδίκης του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου, αντίστοιχα, για αδίκημα
που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή
(β) λόγω κήρυξης σε πτώχευση του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου, αντίστοιχα,
ή
(γ) λόγω κακοδιαχείρισης από τον Πρόεδρο ή/και μέλη του Συμβουλίου, αναφορικά
με τη δυνάμει του άρθρου 14 διάθεση των εσόδων του Συμβουλίου, όπως ήθελε
προκύψει από τον έλεγχο των λογαριασμών του Συμβουλίου από το Γενικό Ελεγκτή
της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 15.
(6) Τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται οποτεδήποτε να υποβάλουν εγγράφως
παραίτηση απευθυνόμενη προς το Υπουργικό Συμβούλιο με ισχύ τεσσάρων
εβδομάδων από την υποβολή της ή από το διορισμό νέου μέλους, αν αυτό συμβεί
προτού εκπνεύσει η περίοδος των τεσσάρων εβδομάδων.
(7) Κενές θέσεις που δημιουργούνται για οποιοδήποτε λόγο πληρούνται με διορισμό
νέων μελών για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου.
(8) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται
από τυχόν κενές θέσεις σε αυτό, εφόσον ο αριθμός των μελών είναι ο απαιτούμενος
για το σχηματισμό της νενομισμένης απαρτίας.
(9) Το Συμβούλιο καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς για την καλύτερη διεξαγωγή
των εργασιών του, οι οποίοι κατατίθενται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Οι
κανονισμοί αυτοί περιλαμβάνουν επίσης πρόνοιες που ρυθμίζουν τον τρόπο
σύστασης και λειτουργίας μόνιμων ή ad hoc επιστημονικών επιτροπών ή ομάδας
εμπειρογνωμόνων, που προβλέπονται στο άρθρο 10.
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(10) Πέντε μέλη του Συμβουλίου, περιλαμβανομένου του προέδρου, αποτελούν
απαρτία.
(11) Στην απουσία του προέδρου των συνεδριάσεων προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και
στην απουσία αυτού τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν ένα από αυτά, για να εκτελεί
καθήκοντα προέδρου.
Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβουλίου
5. Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:
(1) Ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και οργανισμών του
εξωτερικού σε θέματα διαβίβασης πληροφοριών και σε άλλα σχετικά με τα
ναρκωτικά ή άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες θέματα, χωρίς να επηρεάζονται οι
αρμοδιότητες άλλων κρατικών υπηρεσιών.
(2) Αναλαμβάνει—
(α) Το στρατηγικό σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής ενάντια στα ναρκωτικά και άλλες
εξαρτησιογόνες ουσίες βάσει Ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών στρατηγικών, και την
προώθηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της.
(β) Το συντονισμό των δραστηριοτήτων του αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά από τις
διάφορες κρατικές υπηρεσίες ή φορείς του ιδιωτικού ή του εθελοντικού τομέα.
(γ) Την προώθηση νομοθετικών και άλλων μέτρων εναρμονισμένων με τις
Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και στρατηγικές.
(δ) Την προώθηση σωστής πληροφόρησης, ενημέρωση και διαφώτιση της κοινωνίας
με τρόπο ενιαίο και επιστημονικά υπεύθυνο για το πρόβλημα των ναρκωτικών και
άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο.
(ε) Την ενθάρρυνση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων
των σχετικών προγραμμάτων (κρατικού και μη κρατικού τομέα) λαμβάνοντας υπόψη
ότι—
(i) Όλα τα προγράμματα πρόληψης που καταρτίζονται από τις κρατικές υπηρεσίες και
τον ιδιωτικό ή τον εθελοντικό τομέα, υποβάλλονται στο Συμβούλιο για επεξεργασία,
αξιολόγηση και έγκριση·
(ii) το Συμβούλιο καταρτίζει τη φιλοσοφική και μεθοδολογική προσέγγιση όπως και
τις
εκάστοτε
κατευθυντήριες
γραμμές
και
προδιαγραφές
λειτουργίας προσδιορίζοντας τους στόχους και τις δραστηριότητες του κάθε
προγράμματος, βάσει της εθνικής στρατηγικής·
(iii) το Συμβούλιο δύναται να παρέχει οικονομική επιχορήγηση στα προγράμματα τα
οποία εγκρίνει·
(στ) την ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Σώματα και Διεθνείς
Οργανισμούς, σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου·
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(ζ) το σχεδιασμό και προώθηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την
εκπαίδευση κρατικών λειτουργών, ιδιωτών και εθελοντών στα σχετικά με τα
ναρκωτικά και άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες θέματα, σε συνεργασία με
Πανεπιστημιακού επιπέδου Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα·
(η) τη συνεχή παρακολούθηση για εντοπισμό τυχόν άμεσης ή έμμεσης προβολής ή
διαφήμισης της χρήσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών·
(θ) την, μετά από μελέτη, παροχή έγκρισης για οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη για
την οποία απαιτείται, δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου, η έγκριση του
Συμβουλίου.
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. (ΕΚΤΕΠΝ
Κύπρου)
5Α.—(1) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω
καθηκόντων του, το Συμβούλιο έχει ειδική αρμοδιότητα να
δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, το οποίο θα αποτελεί τον
Ευρωπαϊκού Κέντρου.

αρμοδιοτήτων και
μεριμνήσει για τη
Τεκμηρίωσης και
Εθνικό Φορέα του

(2) Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργικό
Συμβούλιο για έγκριση Κανονισμούς σχετικά με τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος
συναρτάται με τη δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (το οποίο θα καλείται, σε
συντομία, ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου).
(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2), οι Κανονισμοί στους οποίους
αυτό αναφέρεται, μπορούν να περιέχουν πρόνοιες αναφορικά—
(α) Με τη φύση, την έκταση και τους στόχους της εργασίας που θα επιτελείται από
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά·
(β) με τον τρόπο στελέχωσης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης
για τα Ναρκωτικά με επιστημονικό, διοικητικό, γραφειακό, βοηθητικό και άλλο
προσωπικό·
(γ) με τη στέγαση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά σε κατάλληλο υποστατικό με τον απαραίτητο
εξοπλισμό·
(δ) με τη σύσταση και λειτουργία Επιστημονικής Επιτροπής για να καθοδηγεί και να
εποπτεύει επιστημονικά το έργο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά·
(ε) με ζητήματα που αφορούν την κατάρτιση των προγραμμάτων του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά καθώς και τη
χρηματοδότησή του·

5

(στ) με τη δημιουργία των κατάλληλων διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται και να
διευκολύνεται η εργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για
τα Ναρκωτικά.
Υποχρέωση πληροφόρησης του Συμβουλίου
6.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο προτίθεται να προβεί συστηματικά σε οποιαδήποτε
ενέργεια ενάντια στα ναρκωτικά υποχρεούται να υποβάλει στο Συμβούλιο εγγράφως
τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) μέσα σε ένα μήνα από
την ημερομηνία που(α) Εγγράφεται ως σωματείο ή ίδρυμα, βάσει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων
Νόμου, ή ως αγαθοεργό ίδρυμα, βάσει του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, ή
ως εταιρεία, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και
(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια με σκοπό την προώθηση ενέργειας
ενάντια στα ναρκωτικά.
(2) Τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία υποβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (1)
είναι(α) Το όνομα με το οποίο το πρόσωπο θα ενεργεί.
(β) Η διεύθυνση του προσώπου.
(γ) Στην περίπτωση νομικού προσώπου, ο τρόπος σύστασης του.
(δ) Όπου δημιουργείται εμπίστευμα οποιασδήποτε μορφής, ο τρόπος ίδρυσης του
εμπιστεύματος (με δωρεά εν ζωή ή με διάθεση περιουσίας δυνάμει τελευταίας
βούλησης).
(ε) Οι πόροι, αν υπάρχουν.
(στ) Τα ονόματα των διαχειριστών ή επιτρόπων εμπιστευμάτων.
(ζ) Τα ονόματα των μελών.
(η) Οι σκοποί και το πεδίο ενεργειών.
(θ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει το Συμβούλιο.
(3) Προτού οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε ενέργεια ενάντια στα ναρκωτικά,
οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του προγράμματος από το Συμβούλιο. Η έγκριση
γίνεται με βάση διαδικασίες και κριτήρια που το Συμβούλιο καθορίζει
με κανονισμούς οι οποίοι υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και
κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πρόσωπο προβαίνει συστηματικά σε
ενέργειες ενάντια στα ναρκωτικά, όταν αυτές αποτελούν μέρος συγκεκριμένου
προγράμματος και σκοπού που καθορίζονται σε δωρητήριο, διαθήκη, ιδρυτικό
έγγραφο ή καταστατικό ή άλλο έγγραφο οποιασδήποτε μορφής και δεν
περιλαμβάνει μεμονωμένες πράξεις εθελοντικής μορφής.
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(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1)
ή του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε
περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι τρεις
χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.
(6) Το Συμβούλιο δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε έγκριση έχει δώσει δυνάμει
του εδαφίου (3), εφόσον διαπιστώσει οποιαδήποτε παραβίαση ή μη συμμόρφωση
με οποιοδήποτε όρο δυνάμει του οποίου η έγκριση είχε χορηγηθεί.
Έγκριση του Συμβουλίου για ορισμένες αντιναρκωτικές ενέργειες
7. Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να προβεί σε μεμονωμένη ενέργεια οφείλει να
υποβάλει στο Συμβούλιο για έγκριση λεπτομέρειες της εν λόγω ενέργειας. Η έγκριση
πρέπει να δίδεται χωρίς καθυστέρηση.
Επίδοση απαγορευτικού διατάγματος
8. Το Συμβούλιο δύναται να επιδίδει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε αυτό υπόκειται
στις διατάξεις του άρθρου 6 είτε όχι, ειδοποίηση με την οποία να απαγορεύει στο
πρόσωπο αυτό τη διεξαγωγή ή να απαιτεί από αυτό την αναστολή οποιασδήποτε
ενέργειας ενάντια στα ναρκωτικά, αν, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, εύλογα η
ενέργεια αυτή δυνατό να είναι αντίθετη με την κατά καιρούς εθνική πολιτική που
ακολουθείται και εκφράζεται από την Εθνική Επιτροπή σε θέματα που έχουν
οποιαδήποτε σχέση, άμεση ή έμμεση, με ενέργεια ενάντια στα ναρκωτικά.
Δικαστικό διάταγμα
9.-(1) Το Δικαστήριο δύναται για κάθε ενέργεια που θεωρείται απαγορευμένη,
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να εκδίδει οποιοδήποτε διάταγμα
κρίνει κατάλληλο για την παρεμπόδιση και τη μη επανάληψη ή συνέχιση της, καθώς
και να διατάσσει την κατάσχεση οποιασδήποτε μορφής εντύπων και αντικειμένων
που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την ενέργεια αυτή.
(2) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου αυτού εκδίδεται οποτεδήποτε μετά την έναρξη
ποινικής διαδικασίας εναντίον προσώπου για παραβάσεις διατάξεων του παρόντος
Νόμου.
(3) Η αίτηση για την έκδοση διατάγματος, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, γίνεται με μονομερή αίτηση από ή εκ μέρους του Συμβουλίου (ex parte), το
δικαστήριο όμως, προτού εκδώσει οριστικά το διάταγμα, παρέχει στον
κατηγορούμενο την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του και να παρουσιάσει τους
λόγους για τους οποίους το διάταγμα δεν πρέπει να καταστεί οριστικό.
Επιστημονικές επιτροπές και ομάδα εμπειρογνωμόνων
10. Το Συμβούλιο προβαίνει στη σύσταση μόνιμων ή ad hoc επιστημονικών
επιτροπών ή ομάδας εμπειρογνωμόνων με σκοπό την παροχή επιστημονικής ή άλλης
βοήθειας σε αυτό.
Γραφείο του Συμβουλίου
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11. Το Συμβούλιο διαθέτει γραφείο με δικό του τηλέφωνο και διεύθυνση, καθώς και
με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη
εκτέλεση του έργου του.
Εκτελεστική Γραμματεία
12. .—(1) Το Συμβούλιο διορίζει Εκτελεστική Γραμματεία η οποία αποτελείται από
Εκτελεστικό Γραμματέα και άλλο προσωπικό και οι οποίοι εκτελούν και υλοποιούν
τις οδηγίες που το Συμβούλιο τους δίνει στα πλαίσια της ενάσκησης των
αρμοδιοτήτων του.
(2) Το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση
Κανονισμούς σχετικά με τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος συναρτάται με το
διορισμό και τους όρους υπηρεσίας, του προσωπικού της Εκτελεστικής Γραμματείας.
Έσοδα του Συμβουλίου
13. Τα έσοδα του Συμβουλίου προέρχονται από σχετικό κονδύλι το οποίο
προβλέπεται ειδικά στον κρατικό προϋπολογισμό.
Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο καταρτίζει προτάσεις σε σχέση με τις δαπάνες που
απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητάς του οι οποίες κατατίθενται
στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση και συμπερίληψη στον κρατικό
προϋπολογισμό από τον Υπουργό Υγείας.
Διάθεση κεφαλαίων
14. Το Συμβούλιο διαθέτει τα έσοδά του για οποιοδήποτε σκοπό συναρτάται με την
ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και
για την κάλυψη οποιωνδήποτε λειτουργικών ή άλλων δαπανών συναρτώνται με
αυτή.
Λογαριασμοί και έλεγχος
15.—(1) Το Συμβούλιο μεριμνά—
(α) Όπως τηρούνται βιβλία και λογαριασμοί αναφορικά με όλες τις συναλλαγές του·
(β) για την ετοιμασία ετήσιας κατάστασης λογαριασμών όπου περιέχονται με
λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις δαπάνες που έγιναν κατά το έτος στο
οποίο αναφέρεται η εν λόγω κατάσταση.
(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της
Δημοκρατίας.
(3) Το ταχύτερο δυνατό μετά το τέλος κάθε έτους το Συμβούλιο συντάσσει Ετήσια
Έκθεση αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του για το
εν λόγω έτος.
Αγορά υπηρεσιών
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16. Για το σκοπό της προώθησης των σκοπών του παρόντος Νόμου και στα πλαίσια
της ενάσκησης των δυνάμει αυτού αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο μπορεί να
συνάπτει συμβάσεις εκμίσθωσης ή αγοράς υπηρεσιών με οποιοδήποτε πρόσωπο.
Συνεισφορές για ειδικούς σκοπούς

17. [Διαγράφηκε]


Ιστορικό Τροποποιήσεων

Αρμοδιότητες άλλου οργάνου
18. Οι δραστηριότητες ή αρμοδιότητες οποιουδήποτε οργάνου, όσον αφορά τη δίωξη
του εγκλήματος, ουδόλως επηρεάζονται από τις πρόνοιες του Νόμου.
Κανονισμοί
19. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των
διατάξεων του Νόμου.
(1Α) Κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
καθορίζουν την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Συμβουλίου, τα σχέδια
και τους όρους υπηρεσίας του υπαλληλικού προσωπικού αυτού, τα ωφελήματα
αφυπηρέτησης, τον πειθαρχικό κώδικα και την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας.
(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψη τους μέσα σε
προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων
εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει, οι
Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται
σε ισχύ από της δημοσίευσής τους.
Μεταβατικές διατάξεις
20. Τα πρόσωπα που, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου,
προβαίνουν σε αντιναρκωτική ενέργεια οφείλουν μέσα σε τρεις μήνες από την
ημερομηνία αυτή να υποβάλουν τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στα
άρθρα 6 και 7.
Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
21. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου
[Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 44(Ι)/2008] θεωρείται ότι άρχισε την 21η Ιουλίου του 2000.
(2) Το εδάφιο (5) του άρθρου 6, καθώς και το άρθρο 9 τίθενται σε ισχύ από την
ημερομηνία δημοσίευσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, του περί
Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων
Ουσιών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2008 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 44(Ι)/2008].
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 2)
(Ορισμός “πρόληψη”)
Επίπεδα πρόληψης
Τα πιο κάτω επίπεδα συνάδουν με τα επίπεδα τα οποία ορίζονται από την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας:
Πρωτογενές: Όλα τα προγράμματα και οι ενέργειες που απευθύνονται προς το γενικό
πληθυσμό για την προαγωγή της υγείας, όπως αυτή ορίζεται από την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας ως πλήρης φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.
Δευτερογενές: Όλα τα προγράμματα και οι ενέργειες έγκαιρης παρέμβασης,
διάγνωσης και θεραπείας που απευθύνονται προς τα άτομα και/ή τις ομάδες υψηλού
κινδύνου.
Τριτογενές: Όλα τα προγράμματα και οι ενέργειες που απευθύνονται προς τα
εξαρτημένα άτομα με στόχο τη θεραπεία, την πρόληψη, την αποφυγή υποτροπής
μετά τη θεραπεία, όπως και την επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική
επανένταξη τους.
Σημείωση
17 του Ν. 142(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.142(I)/2002
(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του
Ν.142(I)/2002] αρχίζει την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας.
(2) Το εδάφιο (δ) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του
Ν.142(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι δυνάμει
του άρθρου 5Α(2) εκδιδόμενοι Κανονισμοί.
Σημείωση
18 του Ν. 164(I)/2017Καταργήσεις και επιφυλάξεις
18.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή
του Ν.164(Ι)/2017], οι περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και
Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμοι του 2000 έως 2016 καταργούνται.
(2) Όλες οι πράξεις, αποφάσεις και ενέργειες της Αρχής και των υπηρεσιών της που
λήφθηκαν με βάση τους καταργηθέντες περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης
Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμους
λογίζεται ότι λήφθηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή το
Ν.164(Ι)/2017].
(3) Όλες οι εργασίες που έγιναν από το Συμβούλιο και την Εκτελεστική Γραμματεία
της Αρχής και όλες οι αποφάσεις που λήφθηκαν με βάση τους καταργηθέντες περί
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Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων
Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμους εξακολουθούν να ισχύουν και λογίζεται ότι
έγιναν ή λήφθηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του
Ν.164(Ι)/2017].
(4) Όλα τα προγράμματα κατάρτισης, σχέδια κατάρτισης, χορηγήματα, επιδόματα,
υποτροφίες ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την κατάρτιση τα οποία άρχισαν ή
αποφασίστηκαν ή παραχωρήθηκαν με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων περί
Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων
Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμων δεν επηρεάζονται και μπορούν να συνεχίζουν
και να ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του
Ν.164(Ι)/2017].
(5) Περιουσία και έσοδα της Αρχής που αποκτήθηκαν ή υποχρεώσεις που
δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των καταργηθέντων περί Προλήψεως της
Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον
παρόντα Νόμο Νόμων συνεχίζουν να αποτελούν περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις της Αρχής και λογίζεται ότι αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.164(Ι)/2017].
(6) Τα έσοδα τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου
βρίσκονται στο Ταμείο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε
και λειτουργούσε με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων περί Προλήψεως της
Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον
παρόντα Νόμο Νόμων λογίζεται ότι αποκτήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.164(Ι)/2017].
(7) Οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης
της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.164(Ι)/2017] υπηρετούσαν στο
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργούσε με βάση τις
διατάξεις των καταργηθέντων περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης
Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμων
εξακολουθούν να εργοδοτούνται στην Αρχή και η υπηρεσία τους λογίζεται ότι
συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με το ίδιο εργασιακό καθεστώς και με τα ίδια
ωφελήματα, δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν δυνάμει των διατάξεων των
καταργηθέντων περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων
Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμων.
(8) Όλοι οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων περί
Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων
Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμων λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις
του παρόντος Νόμου και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρις ότου
τροποποιηθούν ή ανακληθούν, ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.164(Ι)/2017].
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