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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΩΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 

----------------------- 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
 
 
 
 128(Ι) του 2000 
 142(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προλήψεως της 

Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων 

Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί 

με τους περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και 

Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμους του 2000 και 2002 (που 

στο εξής θα αναφέρονται 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 μέχρι 2004. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο  (3) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του και  την προσθήκη 

αμέσως μετά της ακόλουθης φράσης: 

  

 «και σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του προέδρου 

αυτής, της συνεδρίας της προεδρεύει ο Υπουργός Υγείας.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4  

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού από το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 
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 «(2) (α) Το Συμβούλιο συγκροτείται από τα ακόλουθα 

πρόσωπα, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο: 

  

  (i) τον Υπουργό Υγείας, 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. 

  

      (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.»· και 

  

 (β)   με την αντικατάσταση από το εδάφιο (10) αυτού της λέξης 

«επτά» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «πέντε». 

 


