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Ο περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 67(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2017 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

164(Ι) του 2017. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών 

και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης 
Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) 
Νόμο του 2017 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών 
και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμοι του 2017 
και 2018. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 17 αυτού του 

ακόλουθου νέου άρθρου 18 και με την αναρίθμηση των υφιστάμενων άρθρων 18, 19 και 20 σε 19, 
20 και 21, αντίστοιχα: 

 «Έκδοση 
  Κανονισμών. 

18.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το 
Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς. 

   
  (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σε αυτό 

Κανονισμοί δύναται να ρυθμίζουν- 
   
   (α) Οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το διορισμό και τους όρους υπηρεσίας του 

προσωπικού της Αρχής.
.
 και 

     
   (β) οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει την 

έκδοση Κανονισμών. 
   
  (3) Κανονισμοί, εκδιδόμενοι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 

κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αν εντός εξήντα (60) ημερών από 
την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τους τροποποιήσει ή τους 
ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει, αυτοί, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω 
προθεσμίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 
τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. 

   
  (4) Σε περίπτωση τροποποίησης των δυνάμει του παρόντος άρθρου 

εκδιδόμενων Κανονισμών, εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε 
ισχύ από την ημερομηνία  δημοσίευσής τους.». 
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