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Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών
(Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 128(Ι) του 2000  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης 
Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου 
και Ταμείου) Νόμος του 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: Ερμηνεία. 

"ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται σε αυτή από τον περί Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο- 

Κεφ. 224. 
3 του 1960  
78 του 1965  
10 του 1966  
75 του 1968  
51 του 1971  
2 του 1978  
16 του 1980  
23 του 1982  
68 του 1984  
82 του 1984  
86 του 1985  
189 του 1986  
12 του 1987  
74 του 1988  
117 του 1988  
43 του 1990  
65 του 1990  
30(Ι) του 1992 
90(Ι) του 1992 
6(Ι) του 1993 
58(Ι) του 1994 
40(Ι) του 1996 
31(Ι) του 1998 
144(Ι) του 1999. 

 

"αντιναρκωτική ενέργεια" 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 αποκατάστασής τους· 

 

"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· 
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 "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 
29 του 1977  
67 του 1983  
20(Ι) του 1992. 

στον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο ή σε οποιοδήποτε 
νόμο ήθελε τροποποιήσει ή αντικαταστήσει αυτόν- 

 "περιουσία" περιλαμβάνει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία- 
Παράρτημα. "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- 

Κεφ. 1.  
11 του 1989. 

"πρόσωπο" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται σε αυτό από τον περί Ερμηνείας Νόμο-

"Συμβούλιο" σημαίνει το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο το οποίο ιδρύεται δυνάμει του 
άρθρου 4- 

 "συνδρομές" σημαίνει συνδρομές οι οποίες καθορίζονται δυνάμει των προνοιών του 
άρθρου 16· 

 "Ταμείο" σημαίνει το ταμείο το οποίο ιδρύεται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 13· 

 "Υπουργική Επιτροπή" σημαίνει επιτροπή την οποία απαρτίζουν, για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου, οι Υπουργοί Υγείας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 
Παιδείας και Πολιτισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Άμυνας. 

Αντιναρκωτική 
εθνική 
πολιτική. 

3.—(1) Η εθνική πολιτική εξαγγέλλεται από την Εθνική Επιτροπή. 

(2) Την ευθύνη για τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής έχει το Υπουργικό Συμβούλιο. 
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μέλη της Επιτροπής 
ορίζονται πρόσωπα, υπηρεσίες και οργανισμοί που έχουν σχέση με την καταπολέμηση 
των ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών και γενικά με τη διατήρηση της 
έννομης τάξης, καθώς και τη διατήρηση ηθικών, οικογενειακών και κοινωνικών αξιών. 

 (3) Η Εθνική Επιτροπή συνέρχεται οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τον 
πρόεδρο της. 

Σύσταση 
Αντιναρκωτικού 
Συμβουλίου. 

4.—(1) Συνιστάται Αντιναρκωτικό Συμβούλιο για το συντονισμό και τον έλεγχο όλων 
των αντιναρκωτικών ενεργειών, το οποίο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καλείται 
"Συμβούλιο". 

 (2)(α) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα τα οποία διορίζονται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο: 

 (i) Τον Υπουργό Υγείας ή εκπρόσωπο του ως πρόεδρο. 
 (ii) Τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ως 

αντιπρόεδρο. 
 (iii) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 (iν) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 
 (ν) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. 
 (νi) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
 (vii) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 (viii) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας. 
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(ix) Εκπρόσωπο της Αστυνομίας.  

(x) Δύο εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων που επιλέγονται από κατάλογο 
που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας. 

 

(xi) Εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Κύπρου.  

(xii) Δύο αριστίνδην μέλη, τα οποία προεδρεύουν επιστημονικών επιτροπών που 
ιδρύονται με βάση το άρθρο 10. 

 

(β) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση 
και/ή την εξειδικευμένη γνώση και /ή τη δραστηριότητά τους στην πρόληψη, θεραπεία και 
/ή αποκατάσταση εξαρτημένων ατόμων. 

 

(3)(α) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής, εκτός αν, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο εδάφιο (5), το Υπουργικό Συμβούλιο τερματίσει τις υπηρεσίες των μελών 
του. 

 

(β) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εκπροσωπεί το Συμβούλιο.  

(4) Όλα τα θέματα διαδικασίας ρυθμίζονται από το Συμβούλιο.  

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται για εύλογη αιτία να τερματίσει το διορισμό των 
μελών του Συμβουλίου για τους ίδιους λόγους για τους οποίους τερματίζονται οι υπηρεσίες 
επιτρόπων εμπιστευμάτων. 

 

(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. 

 

(10) Επτά μέλη του Συμβουλίου, περιλαμβανομένου του προέδρου, αποτελούν απαρτία.  

(11) Στην απουσία του προέδρου των συνεδριάσεων προεδρεύει ο εκπρόσωπος του 
Υπουργού Υγείας, στην απουσία του τελευταίου προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και στην 
απουσία αυτού τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν ένα από αυτά, για να εκτελεί καθήκοντα 
προέδρου. 

 

5.—(1) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και καθήκοντα: Αρμοδιότητες και 
καθήκοντα του  
Συμβουλίου. (α) Μέσω του προέδρου του ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και ξένων οργανισμών σε θέματα πληροφόρησης ή διαβίβασης 
πληροφοριών και σε άλλα σχετικά με τα ναρκωτικά και τις άλλες εξαρτησιογόνες 
ουσίες θέματα, χωρίς να επηρεάζονται οι αρμοδιότητες άλλων κρατικών 
οργανισμών ή υπηρεσιών. 
(β) Με έγκριση ή μέσω της Υπουργικής Επιτροπής αναλαμβάνει- 

(i) Το στρατηγικό σχεδιασμό εθνικής πολιτικής κατά των ναρκωτικών και άλλων 
εξαρτησιογόνων ουσιών, την προώθησή της σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας 
και την παρακολούθηση της εφαρμογής της· 
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  (ii) το συντονισμό των δραστηριοτήτων του αντιναρκωτικού αγώνα των 
διάφορων κυβερνητικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα·

  (iii) την προώθηση νομοθετικών ή άλλων μέτρων προσαρμοσμένων στις 
σύγχρονες συνθήκες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της χρήσης και 
διάδοσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 (γ) Τη συστηματική έρευνα του προβλήματος των ναρκωτικών και άλλων 
εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο. 

 (δ) Την οργάνωση τράπεζας πληροφοριών για τα δεδομένα της κυπριακής και της 
διεθνούς πραγματικότητας. 

 (ε) Την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας με τρόπο ενιαίο και 
επιστημονικά υπεύθυνο για το πρόβλημα των ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων 
ουσιών στην Κύπρο. 

 (στ) Την ενθάρρυνση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
προγραμμάτων πρόληψης στον κρατικό και μη κρατικό τομέα. 

 (ζ) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών 
στην Κύπρο και για την πορεία των σχετικών ερευνών και των προληπτικών 
προγραμμάτων. 

 (η) Την ανάπτυξη με τις κατάλληλες επαφές σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχους 
διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, καθώς και τη συμμετοχή σε συναντήσεις και την προώθηση κοινών 
προγραμμάτων έρευνας και πρόληψης. 

 (θ) Την εξασφάλιση υποτροφιών για την ειδική εκπαίδευση κρατικών λειτουργών, 
ιδιωτών ή εθελοντών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη συνεισφορά τους στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών 
και στην παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε εξαρτημένα πρόσωπα. 

 (ι) Τη συνεχή παρακολούθηση για τον εντοπισμό τυχόν άμεσης ή έμμεσης προβολής ή 
διαφήμισης της χρήσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 (ια) Την τήρηση αρχείου στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στατιστικά και 
άλλα στοιχεία για το πρόβλημα των ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 (ιβ) Την παροχή έγκρισης για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια για την οποία απαιτείται, 
δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου, η έγκριση του Συμβουλίου. 

 (ιγ) Την αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης λαμβάνοντας υπόψη ότι- 
  (i) Όλα τα προγράμματα πρόληψης που καταρτίζονται από τις κρατικές 

υπηρεσίες και τον ιδιωτικό ή 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·
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(iii) τα υπό έγκριση προγράμματα υπάγονται σε διαδικασίες παρακολούθησης και 
αξιολόγησης και τηρούν κώδικα δεοντολογίας που καταρτίζεται από το 
Συμβούλιο· 

 

(iv) το Συμβούλιο δύναται να παρέχει, οικονομική επιχορήγηση στα ερευνητικά 
και προληπτικά προγράμματα που εγκρίνει. 

 

(2) Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει τις απόψεις ατόμων ή οργανώσεων, κρατικών 
λειτουργών ή εμπειρογνωμόνων για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του. 

 

(3) Ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο (iii) πιο πάνω εκδίδεται 
ως κανονισμός δυνάμει του άρθρου 19 και σε αυτόν δύνανται να περιλαμβάνονται και 
κυρώσεις που μπορούν να επιβάλλονται από το Συμβούλιο. 

 

6.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο προτίθεται να προβεί συστηματικά σε οποιαδήποτε 
αντιναρκωτική ενέργεια υποχρεούται να υποβάλει στο Συμβούλιο εγγράφως τα 
πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) μέσα σε ένα μήνα από την 
ημερομηνία που- 

Υποχρέωση 
πληροφόρησης 
του 
Συμβουλίου. 

(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- 

57 του 1972.  
Κεφ. 41.  

86(Ι) του 1997.  
Κεφ. 113. 

9 του 1968  
76 του 1977  
17 του 1979  

105 του 1985  
198 του 1986  

19 του 1990  
41(Ι) του 1994  
15(Ι) του 1995  
82(Ι) του 1999  

149(Ι) του 1999. 

 

(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια με σκοπό την προώθηση 
αντιναρκωτικής ενέργειας. 

(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 σύστασής 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 αντιναρκωτική ενέργεια, οφείλει να 
εξασφαλίσει την έγκριση του προγράμματος από το Συμβούλιο. Η έγκριση γίνεται με βάση 
διαδικασίες και κριτήρια που το Συμβούλιο καθορίζει με εσωτερικούς κανονισμούς. 

 

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πρόσωπο προβαίνει συστηματικά σε 
αντιναρκωτικές ενέργειες, 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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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 αντιναρκωτικής ενέργειας, 
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 αντιναρκωτικές ενέργειες. 

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 συνέχισή 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. 

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. 

Γραμματέας. 12. Το Συμβούλιο διαθέτει γραμματέα όπως και το αναγκαίο προσωπικό. 
Ίδρυση Ταμείου. 13.—(1) Ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία "Ταμείο Καταπολέμησης Ναρκωτικών" για 

την επίτευξη και προώθηση των σκοπών και επιδιώξεων που αναφέρονται στο άρθρο 14. 

 (2) Το Ταμείο είναι νομικό πρόσωπο και με το όνομά του έχει διαρκή διαδοχή και 
σφραγίδα καθορισμένου σχήματος, όπως και την εξουσία να κατέχει περιουσία, να 
συμβάλλεται, να εγείρει και να υπερασπίζεται αγωγές ή άλλες νομικές διαδικασίες και 
γενικά να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ίδρυσής του. 

 (3) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 15 και 16, στο Ταμείο κατατίθενται όλες οι 
εισφορές, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, οι χορηγίες και οι συνδρομές που γίνονται ή 
καταβάλλονται γενικά για τους σκοπούς της ίδρυσης του Ταμείου ή ειδικά για έναν ή 
περισσότερους από τους σκοπούς αυτούς. 

 (4) Όλες οι συνεισφορές στο Ταμείο θεωρείται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. 
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(5) Η διαχείριση του Ταμείου γίνεται από διαχειριστική επιτροπή, την οποία απαρτίζουν ο 
πρόεδρος και τέσσερα μέλη του Συμβουλίου που η Υπουργική Επιτροπή ορίζει. Η θητεία του 
προέδρου και των μελών του Ταμείου δε δύναται να υπερβαίνει τη θητεία τους ως προέδρου 
και μελών του Συμβουλίου. Η διαχείριση ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
ετησίως. 

 

14. Το Συμβούλιο έχει υπό την κατοχή και τον έλεγχο του την περιουσία του Ταμείου, την 
οποία διαχειρίζεται, χρησιμοποιεί και επενδύει, κατά την απόλυτη κρίση του, για τους πιο 
κάτω σκοπούς: 

Σκοποί του Ταμείου.

(α) Την παροχή οποιασδήποτε χρηματικής βοήθειας για την προώθηση των αρμοδιοτήτων 
και καθηκόντων του Συμβουλίου, όπως καθορίζονται στο άρθρο 5, και την κινητοποίηση 
όλων όσοι είναι σε θέση να προσφέρουν βοήθεια στην καταπολέμηση της χρήσης 
ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών και στα θύματά της. 

 

(β) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της παραγράφου (α):  

(i) την παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση της συνεργασίας του κοινού με τις 
αρμόδιες αρχές για την προώθηση των στόχων του Συμβουλίου· 

 

(ii) την κάλυψη εξόδων προσώπων τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
εθελοντικά για οποιαδήποτε αντιναρκωτική ενέργεια· 

 

(iii) την παροχή υποτροφιών για οποιοδήποτε θέμα ή ειδίκευση σχετικά με τους 
σκοπούς του Συμβουλίου· 

 

(iv) τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόληψης· 
 

(ν) την εξασφάλιση των υπηρεσιών επιστημονικού και εξειδικευμένου προσωπικού, 
που κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου. 

 

(vi) οποιαδήποτε άλλη βοήθεια που, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, θα συνέβαλλε 
στην πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών και στη 
θεραπεία και αποκατάσταση των εξαρτημένων ατόμων· 

 

(vii) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Συμβουλίου.  

15. Το Συμβούλιο δύναται να μην αποδέχεται για εύλογη αιτία οποιαδήποτε δωρεά, 
εισφορά, χορηγία ή συνδρομή, νοουμένου ότι, σε περίπτωση που αποδέχεται οποιαδήποτε 
δωρεά, εισφορά, χορηγία ή συνδρομή με όρους, οι όροι αυτοί δε θα πρέπει να είναι αντίθετοι 
με τους σκοπούς του Συμβουλίου. 

Εισφορές, 
δωρεές, 
συνδρομές. 

16. Το Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να καταρτίζει πρόγραμμα συνδρομών με 
καθορισμένη χρονική περίοδο και καθορισμένο ελάχιστο όριο. Μέχρις ότου καταρτίσει 
πρόγραμμα συνδρομών, το Συμβούλιο δύναται να απορρίπτει συνδρομές μικρότερες των 
ΛΚ.100 το χρόνο και για περίοδο μικρότερη των δύο χρόνων. 

Καθορισμένες 
συνδρομές. 

17. Το Συμβούλιο δύναται να συμβάλλεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ίδρυση 
εμπιστευμάτων ή να ενεργεί ως επίτροπος εμπιστευμάτων τα οποία δυνατό να συσταθούν από 
δωρεές ή κληροδοτήματα για συγκεκριμένο σκοπό και, εκτός αν άλλως διαλαμβάνεται στο 
ιδρυτικό του εμπιστεύματος, η διαχείριση γίνεται βάσει κανονισμών, τους οποίους το 
Συμβούλιο καταρτίζει για τη διαχείριση του Ταμείου. 

Συνεισφορές για 
ειδικούς σκοπούς. 

18. Οι δραστηριότητες ή αρμοδιότητες οποιουδήποτε οργάνου, όσον αφορά τη δίωξη του 
εγκλήματος, ουδόλως επηρεάζονται από τις πρόνοιες του Νόμου. 

Αρμοδιότητες άλλου 
οργάνου. 
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Κανονισμοί. 19. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των 
διατάξεων του Νόμου. 

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. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ορίζεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με γνωστοποίησή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

 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 επανένταξή τους. 
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