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Λευκωσία 2 Ιουνίου 2015 

 

Θέµα: Προτεινόµενο Νοµοσχέδιο Νάρκοτεστ / Νοµοσχέδιο για τον "περί Οδικής 

Ασφάλειας (Τροποποιητικό) Νόµο του 2010 

 

 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

 

 

Επικοινωνούµε µαζί σας για να εκφράσουµε την απογοήτευση µας για τον αποκλεισµό του 

Σωµατείου µας από τις διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης γύρω από το θέµα του νάρκοτεστ 

και το προωθούµενο σχετικό νοµοσχέδιο. 

 

Επιθυµούµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο τρόπος που διεξήχθει η διαδικασία προώθησης του 

σχετικού νοµοσχεδίου έρχεται σε άµεση αντιπαράθεση µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και την 

οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτάσσει τη δηµόσια διαβούλευση σε όλα τα θέµατα που 

επηρεάζουν την κοινωνία των πολιτών. Η σύνταξη και προώθηση του συγκεκριµένου 
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νοµοσχεδίου έγινε χωρίς τη δυνατότητα συµµετοχής των πολιτών που επηρεάζονται. Ως 

Σωµατείο, οι Φίλοι της Κάνναβης έχουµε άµεσο και έννοµο ενδιαφέρον και δηλώνουµε ότι 

ουδέποτε προσκληθήκαµε ή ενηµερωθήκαµε για την πορεία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, 

παρ' όλον που αρκετοί κλάδοι του Κράτους που έχουν εµπλακεί στη διαδικασία, 

συµπεριλαµβανόµενης και της Νοµικής Υπηρεσίας, της ΥΚΑΝ, του Γενικού Χηµείου, των 

Φαρµακευτικών Υπηρεσιών, και του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου όλοι γνωρίζουν για την 

ύπαρξη του Σωµατείου µας, τις δηλώσεις µας στον Τύπο, τα άρθρα µας, και κάποιες από τις 

δραστηριότητες µας σε ∆ικαστήρια, Πανεπιστήµια, δηµόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις, κ.ο.κ.  

 

Ο Οδηγός ∆ιαβούλευσης που προετοιµάστηκε από την Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας και 

αποσκοπεί στην παροχή γενικών κατευθυντήριων γραµµών προς όλα τα Υπουργεία, τα οποία σε 

συνεργασία µε αρµόδια Τµήµατα / Υπηρεσίες / Γραφεία / Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, που 

προτίθενται να θεσπίσουν νέα νοµοθετήµατα, παρέχει το νοµικό πλαίσιο που καθορίζει τόσον το 

δικαίωµα του Σωµατείου µας και άλλων φορέων που έχουν άµεση σχέση µε το θέµα, να 

συµµετέχουν στις διαδικασίες ∆ιαβούλευσης, όσον και την υποχρέωση σας να διευθετήσετε 

αυτή µας την συµµετοχή µε προσκλήσεις σε συναντήσεις, µε διάλογο, µε διαφάνεια, µε διανοµή 

έντυπου υλικού και έγκαιρη ενηµέρωση.  

 

Σας υπεθυµίζουµε ότι:  

ο~ Η όλη διαδικασία της ∆ιαβούλευσης είναι στενά συνυφασµένη µε τις αρχές που 

διέπουν τη Βελτίωση του Ρυθµιστικού Πλαισίου (“Better Regulation”) που έχει ήδη 

θεσµοθετηθεί στην Κύπρο. 

ο~ Το περιεχόµενο του Οδηγού ∆ιαβούλευσης εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο 

στη συνεδρία του µε ηµεροµηνία 8/7/2009. Η διαδικασία αυτή, τέθηκε σε ισχύ από τις 

24/10/2007, µε την εγκύκλιο του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών, µε 

αριθµό φακέλου 04.02.005.24/04.02.001.12, και επικυρώθηκε µε τις εγκυκλίους του 

Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, µε αριθµό φακέλου Γ.Ε. 71/84/3 και ηµεροµηνίες 

19/11/2007 και 8/4/2010. 

 

∆ιά της παρούσης επιθυµούµε να σας γνωστοποιήσουµε το ενδιαφέρον µας για να 

συµµετέχουµε στη διαδικασία και σας παρακαλούµε όπως προσκληθούµε επίσηµα σε όλες 

τις µελλοντικές διαδικασίες που αφορούν το νοµοσχέδιο, τόσον τις άτυπες όσον και τις 

επίσηµες διαδικασίες ∆ιαβούλευσης. 

 

Σας παρακαλούµε επίσης όπως µας αποστείλετε άµεσα το τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου που 

προωθείται, στο στάδιο που βρίσκεται σήµερα, έτσι ώστε να ενηµερωθούµε και να 

τοποθετηθούµε επ’ αυτού. 
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Επιφυλάσσουµε όλα τα δικαιώµατα µας συµπεριλαµβανόµενης της προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη, 

τόσο εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όσο και σε όλα τα αρµόδια δικαστήρια εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Με τιµή, 

Σωµατείο Φίλοι της Κάνναβης 

https://www.facebook.com/FiloiTisKannabis 

 

Εκ µέρους του Σωµατείoυ, 

 

 

Σόλων Αντάρτης 

Βαλτετσίου 7, 

1101 Λευκωσία 

Τηλ. 96897199 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: solon_antartis@yahoo.com 

 

 

 

 


