
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2008 

 

 

                 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
 
 
128(Ι) του 2000 
142(Ι) του 2002 
222(Ι) του 2004 
  44(Ι) του 2008. 

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

Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προλήψεως της Χρήσης και 

Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμους του 2000 

μέχρι 2008 (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 2010. 

 

Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σ΄ αυτό, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού 

του: 

 

 «”Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου·». 

 

Τροποποίηση  
του άρθρου 4 
του βασικού  
νόμου. 

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

 

(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού,           

των λέξεων «τα οποία» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «εκ 

των οποίων, ο Πρόεδρος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 

και τα υπόλοιπα μέλη»· 

 

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του 

 εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (i): 

 

«(i) Πρόσωπο εγνωσμένου ήθους και κύρους, ως Πρόεδρο·»· 

 

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού, με 

 την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

 

«(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.»· 

 

(δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού, με 
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 την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 

 

«(α) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (5), η θητεία του 

 Προέδρου είναι πενταετής και των μελών του Συμβουλίου 

 τριετής.»· 

 

(ε) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

               εδάφιο (5): 

 

«(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.». και 

 

(στ)         με τη διαγραφή από το εδάφιο (11) αυτού, της φράσης «ο εκπρόσωπος 

του Υπουργού Υγείας, στην απουσία του τελευταίου προεδρεύει» 

(πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.051.089-2010 
 
ΔΠ/ΕΧ 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4250, 9/7/2010 66(I)/2010


