
Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών 
(Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 Αριθμός 142(I) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ 

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ)  

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 
 Για σκοπούς θέσπισης του νομικού πλαισίου για εφαρμογή με δευτερογενή νομοθεσία της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- 
 «Κανονισμός (ΕΟΚ) αρ. 302/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 για την 

ίδρυση ευρωπαϊκού κέντρου παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας», (EE L 036 
της 12.02.1993, σ. 0001-0008), 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης 
Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και 
Ταμείου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Προλήψεως 
της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση 
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) Νόμο του 2000 ( ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα διαβάζονται μαζί ως οι 
περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων 
Ουσιών Νόμοι του 2000 και 2002. 

128(I) του 2000. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 1 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της ακόλουθης φράσης: 
«(' Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου)». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

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

(α) Με την κατάργηση των όρων και των ορισμών των όρων «συνδρομές», «Ταμείο» και 
«Υπουργική Επιτροπή»· 

 (β) με την αντικατάσταση του όρου «αντιναρκωτική ενέργεια» με τον όρο «ενέργεια 
ενάντια στα ναρκωτικά»· 

 (γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Συμβούλιο» με τον εξής νέο ορισμό: 

 «σημαίνει το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου το οποίο ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 
4»· 

 (δ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητικά θέση, του ακόλουθου νέου ορισμού:

 «'Ευρωπαϊκό Κέντρο' σημαίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών 
και της Τοξικομανίας (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)". 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

4. To άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και 
την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(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». 
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5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με— Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του  
βασικού νόμου. (α) Την κατάργηση του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάσταση του με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(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.»· και 

 

(β) την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, μετά την παράγραφο (β) της ακόλουθης 
νέας παραγράφου: 

 

«(γ) Η δαπάνη για την αντιμισθία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου 
βαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Συμβουλίου.". 

 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 5 αυτού και την 
αντικατάσταση του με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 5 του βασικο
νόμου. 

«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 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3626, 26/7/2002 142(I)/2002



  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· 

  (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.». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5 του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης 
για τα 
Ναρκωτικά. 
(ΕΚΤΕΠΝ 
Κύπρου). 

5Α.—(1) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω αρμοδιοτήτων και 
καθηκόντων του, το Συμβούλιο έχει ειδική αρμοδιότητα να μεριμνήσει για τη 
δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, το οποίο θα αποτελεί τον Εθνικό Φορέα 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου. 

  (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· 
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 (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· 

 

 (στ) με τη δημιουργία των κατάλληλων διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται 
και να διευκολύνεται η εργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά.». 

 

8. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με— Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του βασικού 
νόμου. (α) Την αντικατάσταση του όρου «αντιναρκωτική ενέργεια», οπουδήποτε 

συναντάται και σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή του, με τον όρο «ενέργεια 
ενάντια στα ναρκωτικά»· 

(β) τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 
αυτού και την αντικατάστασή της με τη λέξη "και"· 

 

(γ) τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού της λέξης «εσωτερικούς» (τέταρτη γραμμή) 
και τη διαγραφή της τελείας στο τέλος αυτού και την προσθήκη της φράσης «οι 
οποίοι υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και κατατίθενται στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων»· 

 

(δ) την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων:  

«(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.». 

 

9. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου 
«αντιναρκωτική ενέργεια», οπουδήποτε συναντάται και σε οποιαδήποτε γραμματική 
παραλλαγή του, με τον όρο «ενέργεια ενάντια στα ναρκωτικά». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του βασικού 
νόμου. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 12 αυτού και την 
αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

«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.». 
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Αντικατάσταση 
του άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 13 αυτού και την 
αντικατάσταση του με το ακόλουθο νέο άρθρο: 
«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.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 14 του 
βασικού νόμου. 

12. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 
«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.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 15 του 
βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 
«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.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
άρθρο: 
«Αγορά 
υπηρεσιών 

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.». 

Κατάργηση του 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου. 

15. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου καταργείται. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

16. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με— 

(α) Την προσθήκη του αριθμού «(1)» στην αρχή αυτού· και 
(β) την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(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 
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δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ 
από της δημοσίευσής τους.». 

 

17.—(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

(2) Το εδάφιο (δ) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ από την 
ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι δυνάμει του άρθρου 5Α(2) εκδιδόμενοι Κανονισμοί. 
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