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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Παραίτηση από ευθύνη 

Στο Μέρος Α της παρούσας έκδοσης, παρατίθεται ενοποίηση των περί Προλήψεως 

της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόµων 

του 2000 µέχρι 2004 (Νόµοι 128(Ι) του 2000, 142(Ι) του 2002, 222(Ι) του 2004 και  

44 (I) του 2008).   

 

Εν τούτοις, η παρούσα έκδοση δεν συνιστά ενοποίηση µε την πραγµατική έννοια του 

όρου, λόγω του ότι δεν έγινε αναρίθµηση άρθρων και δεν έτυχε έγκρισης από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Εκδίδεται για λόγους πρακτικής διευκόλυνσης χωρίς να αντικαθιστά το αρχικό 

κείµενο των ενοποιούµενων Νόµων. Αυθεντικά είναι µόνο τα κείµενα της νοµοθεσίας 

που δηµοσιεύονται στην έντυπη Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής Δηµοκρατίας. 

 

Στο Μέρος Β της παρούσας έκδοσης, παρατίθενται οι περί Προλήψεως της Χρήσης 

και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά – ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου) Κανονισµοί 

του 2002 (που δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα, Παράρτηµα Τρίτο, Μέρος Ι, 

ηµερ. 26.7.2002). 

 

Ανακοίνωση ως προς την πνευµατική ιδιοκτησία 

© Γραφείο Επιτρόπου Νοµοθεσίας, 2008 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης.  Αναφορά στην πηγή θα εκτιµηθεί. 

Διεύθυνση επικοινωνίας:  olcommissioner@olc.gov.cy 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 

 

ΜΕΡΟΣ Α 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2008 
__________________ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

 
Άρθρο 
 
1. Συνοπτικός τίτλος. 

2. Ερµηνεία. 

3. Αντιναρκωτική εθνική πολιτική. 

4. Σύσταση Αντιναρκωτικού Συµβουλίου. 

5. Αρµοδιότητες και καθήκοντα του Συµβουλίου. 

5Α. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. (ΕΚΤΕΠΝ 

Κύπρου). 

6. Υποχρέωση πληροφόρησης του Συµβουλίου. 

7. Έγκριση του Συµβουλίου για ορισµένες αντιναρκωτικές ενέργειες. 

8. Επίδοση απαγορευτικού διατάγµατος. 

9. Δικαστικό διάταγµα. 

10. Επιστηµονικές επιτροπές και οµάδα εµπειρογνωµόνων. 

11. Γραφείο του Συµβουλίου. 

12. Εκτελεστική Γραµµατεία. 

13. Έσοδα του Συµβουλίου. 

14. Διάθεση κεφαλαίων. 

15. Λογαριασµοί και έλεγχος. 

16. Αγορά υπηρεσιών. 

17. Καταργήθηκε. 

18. Αρµοδιότητες άλλου οργάνου. 

19. Κανονισµοί. 
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20. Μεταβατικές διατάξεις. 

21. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου. 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
128(Ι) του 2000∗ 
142(Ι) του 2002∗ 
222(Ι) του 2004∗ 
 44(I) του 2008. ∗ 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

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

και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόµοι 

του 2000 µέχρι 2008. 

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 
123(Ι) του 2001 

57(Ι) του 2005 
5(Ι) του 2006 

55(Ι) του 2006 
136(Ι) του 2006 
120(Ι) του 2007 
121(Ι) του 2007 
150(I) του 2007 

                                                
 
∗Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
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165(I) του 2007. 
      «Δικαστήριο» σηµαίνει δικαστήριο το οποίο ασκεί ποινική 

δικαιοδοσία. 

 

     «Εθνική Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή η οποία αναφέρεται στο 

άρθρο 3. 

 

     «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 

αποκατάστασής τους. 

3(β) του 142(Ι) του 2002.∗ 
 

 

     «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. 

 

     «Ευρωπαϊκό Κέντρο» σηµαίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). 

3(δ) του 142(Ι) του 2002.∗ 

     «κινητά» περιλαµβάνει κάθε είδος περιουσίας η οποία δεν είναι 

ακίνητη. 

 

     «ναρκωτικά» σηµαίνει κάθε «ελεγχόµενο φάρµακο» που 

περιλαµβάνεται στους περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων 

Ουσιών Νόµους του 1977 έως 2005 ή σε οποιοδήποτε νόµο ήθελε 

τροποποιήσει ή αντικαταστήσει αυτούς. 

 
29 του 1977 
67 του 1983 

20(Ι) του 1992 
5(Ι) του 2000 

41(Ι) του 2001 
91(Ι) του 2003 

146(Ι) του 2005. 
     «περιουσία» περιλαµβάνει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία.  

     «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. 

 
 
 
 
 

Παράρτηµα. 

                                                
∗  Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
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     «πρόσωπο» έχει την έννοια η οποία αποδίδεται σε αυτό από τον 

περί Ερµηνείας Νόµο. Κεφ.Ι 
11 του 1989. 

     «Συµβούλιο» σηµαίνει το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου το οποίο 

ιδρύεται δυνάµει του άρθρου 4. 

3(γ) του 142(Ι) του 2002.∗  
 

3(α) του 142(Ι) του 2002. ∗, ∗∗ 

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

Αντιναρκωτική  
εθνική πολιτική. 

 

     (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. 

4 του 142(Ι) του 2002.∗ 

 

     (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. 

 

 

2 του 222(Ι) του 2004.∗ 

  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.  

Σύσταση Αντιναρκωτικού 
Συµβουλίου.   
5(α) του 142(Ι) του 2002.∗ 
 

      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, τα 

οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο: 

3(α) του 222(Ι) του 2004.∗ 

(i) Τον Υπουργό Υγείας, ως πρόεδρο.  

                                                
∗ Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
∗∗ Στον βασικό νόµο υπήρχαν οι όροι και ορισµοί των όρων «συνδροµές», «Ταµείο» και «Υπουργική Επιτροπή», οι  
οποίοι καταργήθηκαν µε το άρθρο 3 (α) του Ν. 142 (I) του 2002. 
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(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.  

 

           (γ) Η δαπάνη για την αντιµισθία του Προέδρου και των µελών του 

Συµβουλίου βαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Συµβουλίου.  

5(β) του 142(Ι) του 2002.∗ 

     (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  

                                                
∗ Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
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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 λειτουργία 

µόνιµων ή ad hoc επιστηµονικών επιτροπών ή οµάδας 

εµπειρογνωµόνων, που προβλέπονται στο άρθρο 10.  

 

     (10) Πέντε µέλη του Συµβουλίου, περιλαµβανοµένου του προέδρου, 

αποτελούν απαρτία.  

3(β) του 222(Ι) του 2004.∗ 

     (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. 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  

Αρµοδιότητες  
και καθήκοντα  
του Συµβουλίου. 
6 του 142(Ι) του 2002. ∗ 

                                                
∗ Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
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    (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. 

 

 

  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. 

Εθνικό Κέντρο 
Τεκµηρίωσης και 
Πληροφόρησης για  
τα Ναρκωτικά. (ΕΚΤΕΠΝ 
Κύπρου). 
7 του 142(Ι) του 2002.∗ 

       (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 

 

                                                
∗ Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
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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. 

 

(στ) µε τη δηµιουργία των κατάλληλων διαδικασιών ώστε να 

διασφαλίζεται και να διευκολύνεται η εργασία του Εθνικού 

Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. 

 

 

  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− 

Υποχρέωση 
πληροφόρησης του 
Συµβουλίου. 
8(α) του 142 (Ι) του 2002.∗ 

(α) Εγγράφεται ως σωµατείο ή ίδρυµα, βάσει του περί 

Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµους του 1972 και 1997, ή ως 

αγαθοεργό ίδρυµα, βάσει του περί Αγαθοεργών Ιδρυµάτων 

Νόµου, ή ως εταιρεία, δυνάµει του περί Εταιρειών Νόµου. 

και 

8(β) του 142 (Ι) του 2002.∗ 
 

57 του 1972 
85(Ι) του 1997. 

                             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 
46(Ι) του 1992 

  41(Ι) του 1994 
  15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 
  82(Ι) του 1999 
149(Ι) του 1999 
    2(Ι) του 2000 
135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 

                                                
∗ Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
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  76(Ι) του 2001 
  70(Ι) του 2003 
167(Ι) του 2003 
  92(Ι) του 2004 
 24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(I) του 2007. 

(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια µε σκοπό την 

προώθηση ενέργειας ενάντια στα ναρκωτικά. 

 

8(α) του 142(Ι) του 2002.∗ 
 

     (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 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. 

8(α) του 142(Ι) του 2002.∗ 
 
 
 
 
8(γ) του 142(Ι) του 2002.∗ 

     (4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πρόσωπο προβαίνει  
 
 

                                                
∗ Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
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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. 

8(α) του 142(Ι) του 2002. ∗ 

     (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 δυο 

ποινές. ∗∗∗ 

8(δ) του 142(Ι) του 2002. ∗ 

    (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. 

8(δ) του 142(Ι)του 2002. ∗ 

 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. 

Έγκριση του Συµβουλίου 
για ορισµένες ενέργειες 
ενάντια στα ναρκωτικά. 

  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 ενέργειες ενάντια στα 

ναρκωτικά. 

Επίδοση απαγορευτικού 
διατάγµατος. 
 
 
 

9 του 142(Ι) του 2002.∗ 
 
 
 
 
 
 

9 του 142(Ι) του 2002. ∗ 

  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  

 

Δικαστικό διάταγµα. 

                                                
∗∗∗  Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
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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. 
∗∗∗ 

 

  10. Το Συµβούλιο προβαίνει στη σύσταση µόνιµων ή ad hoc 

επιστηµονικών επιτροπών ή οµάδας εµπειρογνωµόνων µε σκοπό την 

παροχή επιστηµονική ή άλλης βοήθειας σε αυτό.  

Επιστηµονικές                    
επιτροπές και οµάδα 
εµπειρογνωµόνων.  

  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. 

Γραφείο του Συµβουλίου. 

  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. 

Εκτελεστική Γραµµατεία. 
10 του 142(Ι) του 2002. ∗ 

      (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. 

 
 

  13. Τα έσοδα του Συµβουλίου προέρχονται από σχετικό κονδύλι το 

οποίο προβλέπεται ειδικά στον κρατικό προϋπολογισµό. 

Έσοδα του Συµβουλίου. 
11 του 142(Ι) του 2002.* 

     Για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο καταρτίζει προτάσεις σε σχέση µε 

τις δαπάνες που απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση της δραστηριότητας 

 

                                                
∗ Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
∗∗∗  Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
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του οι οποίες κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση 

και συµπερίληψη στον κρατικό προϋπολογισµό από τον Υπουργό 

Υγείας. 

  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. 

Διάθεση κεφαλαίων. 
12 του 142(Ι) του 2002.∗ 
 
 
 
 
 

  15.-(1) Το Συµβούλιο µεριµνά− Λογαριασµοί και έλεγχος. 
13 του 142(Ι) του 2002. ∗ 
 

(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. 

 

  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. 

Αγορά υπηρεσιών. 
14 του 142(Ι) του 2002. ∗ 

  17. Καταργήθηκε. 15 του 142(Ι) του 2002. ∗ 

  18. Οι δραστηριότητες ή αρµοδιότητες οποιουδήποτε οργάνου, όσον 

αφορά τη δίωξη του εγκλήµατος, ουδόλως επηρεάζονται από τις 

πρόνοιες του Νόµου. 

Αρµοδιότητες άλλου 
οργάνου.  

  19.−(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει κανονισµούς για την καλύτερη 

εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου. 

Κανονισµοί. 
16(α) του 142 (Ι) του 
2002. * 

                                                
∗ Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
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         (2) Οι κατά τον παρόντα Νόµο εκδιδόµενοι Κανονισµοί 

κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς 

έγκριση ή απόρριψή 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. 

16(β) του 142(Ι) του  
2002. ∗ 

  20. Τα πρόσωπα που, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόµου, προβαίνουν σε ενέργεια ενάντια στα ναρκωτικά 

οφείλουν µέσα σε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία αυτή να υποβάλουν 

τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7. 

Μεταβατικές διατάξεις. 
 
 
 
 
 

  21. − (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του 

παρόντος Νόµου θεωρείται ότι άρχισε την 21η Ιουλίου του 2000. 

Έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόµου.  
2 του 44 (I) του 2008. ∗ 

            (2) To 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. 

 
 
 
 
44 (I) του 2008. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
∗ Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος του κειµένου του Νόµου. 
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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.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Οι πιο κάτω παρατηρήσεις δεν αποτελούν µέρος του ενοποιηµένου κειµένου του 

Νόµου: 

 

1.   Το άρθρο 21 του βασικού νόµου 128(Ι) του 2000 διαβάζει: 

  “Η ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου ορίζεται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίησή του, η οποία δηµοσιεύεται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµοκρατίας”. 

   Ουδέποτε εκδόθηκε γνωστοποίηση του Υπουργικού Συµβουλίου δυνάµει του εν 

λόγω άρθρου. Με το άρθρο 2 του περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης 

Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Τροποποιητικού) Νόµου του 

2008 (Ν. 44(Ι) του 2008), ο Νόµος θεωρείται ότι τέθηκε σε ισχύ στις 21.7.2000. 

2. (α) Δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 17 αυτού, η ισχύς του περί Προλήψεως 

της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση 

Αντιναρκωτικού Συµβουλίου και Ταµείου) (Τροποποιητικού) Νόµου του 2002 (Ν. 

142(Ι)/2002), άρχεται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 

αυτού, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Δηµοκρατίας, δηλ. στις 26.7.2002. 

  (β) Δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 17 του Νόµου 142(I) του 2002, το 

άρθρο 8 αυτού, τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία που τίθενται σε ισχύ οι δυνάµει του 

άρθρου 5Α(2) εκδιδόµενοι Κανονισµοί. 

Οι εν λόγω Κανονισµοί τέθηκαν σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης τους, δηλ. 

στις 26.7.2002. 

 
  3. Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004 (Ν. 222(Ι) του 2004), 

τέθηκε σε ισχύ µε τη δηµοσίευση του, δηλ. στις 23.7.2004. 

  4.  Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2008 (Ν. 44(Ι) του 2008), 

δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµοκρατίας στις 4.7.2008. 
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ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  

(ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ – ΕΚΤΕΠΝ ΚΥΠΡΟΥ) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 
__________________ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

 
Κανονισµός 

 
1. Συνοπτικός τίτλος. 

2. Ερµηνεία. 

3. Γενική εργασία του Εθνικού Κέντρου. 

4. Επί µέρους εργασία του Εθνικού Κέντρου. 

5. Στελέχωση του Εθνικού Κέντρου. 

6. Γραφείο και εξοπλισµός. 

7. Επιστηµονική Επιτροπή. 

8. Χρηµατοδότηση. 

9. Πρόγραµµα Εργασίας. 

10. Εµπιστευτικότητα πληροφοριών, στοιχείων και δεδοµένων. 

11. Συλλογή στοιχείων. 
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2008 
(ΝΟΜΟΙ 128(Ι) ΤΟΥ 2000, 142(Ι) ΤΟΥ 2002 

 222(Ι)) ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 44(Ι) ΤΟΥ 2008) 
_______________ 

Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 5Α 

 
 
 
 
 

  Για σκοπούς εφαρµογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

µε τίτλο− 

 

     «Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 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), 

 

     Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει 

το άρθρο 5Α των περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης 

Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόµων του 2000 

µέχρι 2008 εγκρίνει τους κάτωθι Κανονισµούς, που καταρτίστηκαν από 

το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου και υποβλήθηκαν προς αυτό 

προς έγκριση κατά τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 5Α του 

πιο πάνω Νόµου. 

 

 

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

  1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί Προλήψεως 
της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων 

Ουσιών (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά - ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου) Κανονισµοί του 2002. 

 

Συνοπτικός  
τίτλος.  

   2.-(1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εάν από το κείµενο 

προκύπτει άλλως πως− 

Ερµηνεία. 
 
 

 

     «Διευθυντής» σηµαίνει το πρόσωπο που διευθύνει το Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά όπως προβλέπεται 

στον Κανονισµό 5. 

 

     «Δίκτυο Reitox» σηµαίνει το ηλεκτρονικό δίκτυο των Εθνικών Κέντρων  
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Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης µε το οποίο αυτά συνδέονται µεταξύ 

τους και µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο. 

     «Νόµος» σηµαίνει τους περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης 

Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόµους του 2000 

µέχρι 2008. 

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

          (2) Λέξεις και όροι που χρησιµοποιούνται στους παρόντες 

Κανονισµούς έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το 

Νόµο. 

 

 

  3.–(1) Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά θα λειτουργεί µε σκοπό− 

Γενική εργασία του 
Εθνικού Κέντρου. 

(α) Τη συλλογή, την επεξεργασία, τη µελέτη και την 

αξιολόγηση πληροφοριών, στοιχείων και δεδοµένων σε 

σχέση µε τη χρήση ναρκωτικών στην Κύπρο. 

 

(β) τη δηµιουργία, οργάνωση και λειτουργία ηλεκτρονικού 

δικτύου πληροφοριών σε σχέση µε τη χρήση ναρκωτικών 

στην Κύπρο. 

 

(γ) τη συνεργασία του µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο µε σκοπό 

την εναρµόνιση των µεθόδων συλλογής πληροφοριών 

στοιχείων και δεδοµένων µε αυτές των άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

  4. Στα πλαίσια της επίτευξης των πιο πάνω σκοπών, το Εθνικό 

Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά− 

Επί µέρους εργασία του 
Εθνικού Κέντρου. 

(α) Μεριµνά για τη δηµιουργία ενός εθνικού δικτύου 

πληροφοριών, στοιχείων και δεδοµένων για τα 

ναρκωτικά, για χρήση από το ίδιο και τους 

συνεργαζόµενους φορείς. 

 

(β) µεριµνά ώστε το δίκτυο πληροφοριών που θα 

δηµιουργήσει να βελτιώνεται και να αναπροσαρµόζεται 

συνεχώς µε στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση 

του, περιλαµβανοµένης και της λειτουργίας του σε 
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ηλεκτρονική µορφή και της δικτύωσης του απευθείας µε 

το Reitox. 

(γ) αυτοαξιολογεί τις δραστηριότητες του σε σχέση µε τους 

επιδιωκόµενους στόχους. 

 

(δ) συµµετέχει στα προγράµµατα που προωθούνται από το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο και θα συµβάλλει στην εφαρµογή και 

την προώθηση τους. 

 

(ε) µεριµνά για την ευρεία διανοµή και κυκλοφορία στην 

Κύπρο οιωνδήποτε εκθέσεων, µελετών, εκδόσεων και 

άλλων παρόµοιων εντύπων του Ευρωπαϊκού Κέντρου. 

 

(στ) ενεργεί ως µεσάζων µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου και 

των πηγών πληροφόρησης µε τις οποίες συνεργάζεται µε 

στόχο τη µεταφορά, διάδοση και προαγωγή 

κατευθυντηρίων γραµµών, µεθόδων και τεχνολογίας µε 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των 

πληροφοριών, στοιχείων και δεδοµένων που 

συλλέγονται. 

 

(ζ) επεξεργάζεται, αναλύει, ελέγχει, µελετά και αξιολογεί τις 

πληροφορίες, στοιχεία και δεδοµένα που συλλέγονται 

και, πάνω σε αυτή τη βάση, εξάγει συµπεράσµατα και 

συντάσσει σχετικές εκθέσεις.  Ειδικότερα– 

 

 (i) Ετοιµάζει, και θα υποβάλλει στο Συµβούλιο 

Ετήσια Έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται 

οι πληροφορίες, τα στοιχεία και τα δεδοµένα που 

έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια του 

προηγούµενου έτους, καθώς και τα δικά του 

συµπεράσµατα, εισηγήσεις και συστάσεις που 

προκύπτουν από την ανάλυση, επεξεργασία, 

µελέτη και αξιολόγησή τους,   

 

 (ii) ετοιµάζει Ετήσια Αναφορά προς το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο η οποία θα περιέχει όλες τις 

πληροφορίες, στοιχεία και δεδοµένα τα οποία το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο ήθελε ζητήσει. 
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  5.−(1) Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του Συµβουλίου.  

Στελέχωση του Εθνικού 
Κέντρου. 

       (2) Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά στελεχώνεται από Διευθυντή και άλλο επιστηµονικό, 

διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. 

 
 
 
 
 
 
 

     (3) Όλα τα πιο πάνω πρόσωπα προσλαµβάνονται από το 

Συµβούλιο δυνάµει συµβολαίου. 

 

     (4) Ο αριθµός και τα προσόντα των προσώπων που 

προσλαµβάνονται καθώς και οι λεπτοµέρειες εργοδότησης τους 

αποφασίζονται από το Συµβούλιο. 

 

 

6. Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά διαθέτει γραφείο µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό για την 

καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση της εργασίας του. 

 

Γραφείο και εξοπλισµός. 

  7.−(1) Για σκοπούς καλύτερης και πιο αποτελεσµατικής λειτουργίας 

του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά, συνίσταται Επιστηµονική Επιτροπή µε σκοπό να παρέχει 

προς το Κέντρο επιστηµονική καθοδήγηση και εποπτεία σε σχέση µε 

την διεκπεραίωση της εργασίας του. 

Επιστηµονική Επιτροπή. 

       (2) Η Επιστηµονική Επιτροπή είναι πενταµελής και απαρτίζεται 

από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου ή εκπρόσωπο του, εκπρόσωπο 

του Υπουργείου Υγείας και τρεις επιστήµονες µε εµπειρία στο σχετικό 

θέµα οι οποίοι ορίζονται από το Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής ορίζεται από το Συµβούλιο.   

 

      (3) Η Επιστηµονική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της 

τουλάχιστο κάθε 3 µήνες και οποτεδήποτε η σύγκληση της ζητείται µε 

αίτηµα του Διευθυντή προς τον Πρόεδρο της. 

 

      (4) Η Επιστηµονική Επιτροπή θα έχει απαρτία εφόσον παρίσταται 

ο Πρόεδρος της και άλλα δύο µέλη. 
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      (5) Οι αποφάσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής λαµβάνονται 

κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος 

του Προέδρου της. 

 

  8.−(1) Όλες οι δαπάνες και τα έξοδα για τη δηµιουργία και τη 

λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για 

τα Ναρκωτικά καταβάλλονται από το Συµβούλιο. 

Χρηµατοδότηση. 

     (2) Μέχρι την 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Διευθυντής ετοιµάζει και 

υποβάλλει προς το Συµβούλιο για έγκριση, λεπτοµερείς καταστάσεις 

αναφορικά µε τις υπολογιζόµενες δαπάνες και τα έξοδα του Εθνικού 

Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 

αναφορικά µε το έτος που θα αρχίσει την πρώτη ηµέρα του επόµενου 

Ιανουαρίου: 

 

       Νοείται ότι, εφόσον κατά τη διάρκεια ενός έτους προκύψει 

οποιαδήποτε ανάγκη για έκτακτη δαπάνη η οποία δεν είχε 

υπολογισθεί στις καταστάσεις που είχαν υποβληθεί δυνάµει της 

παραγράφου (2) πιο πάνω, ο Διευθυντής υποβάλλει σχετική 

αιτιολογηµένη έκθεση προς το Συµβούλιο προς έγκριση της έκτακτης 

δαπάνης. 

 

  9.−(1) Ο Διευθυντής καταρτίζει τριετές πρόγραµµα εργασίας 

συµβατό µε το ανάλογο τριετές πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

στο οποίο αναφέρονται λεπτοµερώς η δραστηριότητα και η εργασία 

που προβλέπεται να γίνει. 

Πρόγραµµα Εργασίας. 

     (2) Το τριετές πρόγραµµα εργασίας υποβάλλεται για έγκριση προς 

το Συµβούλιο. 

 

  10. Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά− 

Εµπιστευτικότητα 
πληροφοριών, στοιχείων 
και δεδοµένων. 

(α) Δε ζητεί, συλλέγει ή χρησιµοποιεί οποιαδήποτε στοιχεία, 

πληροφορίες ή δεδοµένα τα οποία θα περιέχουν 
αναφορά στο όνοµα του προσώπου το οποίο αφορούν. 

 

(β) υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα στοιχεία, τις 

πληροφορίες ή τα δεδοµένα που συλλέγει αποκλειστικά 
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και µόνο για τους σκοπούς της εργασίας του όπως αυτή 

καθορίζεται στους παρόντες Κανονισµούς. 

  11.−(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού 10 πιο πάνω, ο 

Διευθυντής έχει εξουσία να αποταθεί γραπτώς σε οποιαδήποτε 

κρατική αρχή ή υπηρεσία ή οποιοδήποτε άλλο οργανισµό, επιτροπή, 

ίδρυµα, σωµατείο, σύνδεσµο ή πρόσωπο και να ζητήσει οποιαδήποτε 

στοιχεία, πληροφορίες ή δεδοµένα που χρειάζεται να συλλεγούν στα 

πλαίσια της διεκπεραίωσης της εργασίας του Εθνικού Κέντρου 

Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. 

Συλλογή στοιχείων. 

     (2) Πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα του Διευθυντή 

έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των 

ζητούµενων στοιχείων, πληροφοριών ή δεδοµένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


