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Ό περί 'Ενιαίας Συμβάσεως περί Ναρκωτικών (Κυρωτικός) Νόμος τοΟ
1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως έίς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 7 του 1969
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑΝ ΣΥΜΒΑΣ IN ΕΠΙ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1961
'Επειδή έγένετο έν Νέα Υόρκη τήν 30ήν Μαρτίου 1961, ή Ενιαία Προοίμιον.
Σύμβασις περί Ναρκωτικών.
Και επειδή δι* αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' άρ.
6624 και ήμερομηνίαν Ιΐην Μαΐου 1967, ή 'Κυπριακή, Δημοκρατία
προσεχώρησεν εις τήν έν λόγω Σύμβασιν :
Διά ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ενιαίας Συμβάσεως Συνοπτικός
περί Ναρκωτικών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1969.
τίτλος.
2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του" κειμένου προκύπτη αντί 'Ερμηνεία,
θετός έννοια—
«Σύμβασις» σημαίνει τήν Ένιαίαν Σύμβασιν περί Ναρκωτικών
τήν γενομένη ν έν Νέα Υόρκη τήν 30ήν Μαρτίου 1961.
3 . Ή Σύμβασ ις, της δτχοίας τό κείμενον εκτίθεται ε'ις τόν Πίνακα Κύρωσ ις
και ή εις αυτήν προσ χώρησ ις της Κυπριακής Δημοκρατίας διά του Συμβάσ εως,
παρόντος Νόμου κυρουνται.
ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 3)
ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣ Ι Σ ΤΟΥ 1961 ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ . .
Τά Μέρη της Συμβάσ εως :
·
Ενδιαφερόμενα διά τήν σ ωματικήν και ψυχικήν ύγείαν της άνθρωπότητος,
Άναγνωρίζοντα δτι ή ιατρική χρήσ ις ναρκωτικών παραμένει απαραίτητος διά
τήν άνακούφισ ιν του πόνου, και δτι δέον νά λαμβάνώνται τά απαραίτητα μέτρα,
ίνα εξασ φαλίζουν τήν προς τόν σ κοπόν τούτον διάθεσ ιν ναρκωτικών,
Αναγνωρίζοντα δτι ή τοξικομανία αποτελεί μάσ τιγα διά τόν άνθρωπον και οίκονομικόν και κοινωνικόν κίνδυνον διά τήν ανθρωπότητα,
"Εχοντα έπίγνωσ ιν του καθήκοντος των δπως προλαμβάνουν· και καταπολεμούν
τήν μάσ τιγα ταύτη ν.
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θεωροΰντα δτι τά λαμβανόμενα εναντίον της καταχρήσεως ναρκωτικών μέτρα
οφείλουν να είναι συντονισμένα και παγκόσμια ίνα είναι αποτελεσματικά,
Έκτιμώντα δτι παγκοσμία τις δράσις τοιαύτης φύσεως απαιτεί διεθνή ουνεργα
σίαν κατευθυνομένην υπό των ιδίων άρχων και άποβλέπουσαν είς κοινούς σκο
πούς,
Άναγνωρίζοντα τήν αρμοδιότητα της 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών είς
δ,τι άφορα τον έλεγχον τών ναρκωτικών καΐ επιθυμούντα δπως τά ενδιαφερό
μενα διεθνή όργανα συγκεντρωθούν εντός του πλαισίου της 'Οργανώσεως ταύ
της,
Επιθυμούντα δπως συνάψουν διεθνή συμφωνίαν άποδεκτήν άπό πάντας, άντικα
θιστώσαν τάς. ύφισταμένας συμφωνίας τάς σχετικάς προς τά ναρκωτικά, περιο
ρίζουσαν την χρήσιν τών ναρκωτικών δι' ιατρικούς καΐ επιστημονικούς σκοπούς
και έγκαθιδρύουσαν μίαν συνεχή διεθνή συνεργασίαν και έλεγχον προς έπίτευ
ξιν τών επιδιώξεων και σκοπών τούτων.
Συνομολογούν τά κάτωθι :
"Αρθρον Ιον
Όρισμοι
1. 'Εκτός έάν.ρητώς ενδείκνυται άλλως ή έκ του κειμένου προκύπτη διάφο
ρος έννοια ot κάτωθι όρισμοι εφαρμόζονται έφ' δλων τών διατάξεων τής παρού
σης Συμβάσεως:
(α) «αθέμιτος εμπορία» δηλοΐ τήν καλλιέργειαν ή έμπορίαν ναρκωτικών
άντίθετόν προς τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως.
(β) «αποθέματα» δηλοΐ τάς φυλασσομένας εις τίνα χώραν ή έδαφος ποσό
τητας ναρκωτικών και προοριζομένας :
(i) Διά κατανάλωσιν έν τή χώρα ή έν τω έδάφει τούτω δι* ιατρικούς
και επιστημονικούς σκοπούς.
;.' ., ..
(ii) Διά τήν έν τή χώρα ταύτη ή έν τω έδάφει τούτω βιομηχανοποίησιν
_ και. παρασκευήν ναρκωτικών και έτερων ουσιών,
(iii) Διά έξαγωγήν, άλλα δεν περιλαμβάνει τάς ποσότητας τάς φυλασ
σομένας εις τίνα χώραν ή είς έδαφος τι.
(ΐν) Ύπό τών φαρμακοποιών λιανικής πωλήσεω:ς ή έτερων εξουσιοδο
τημένων διανομέων λιανικώς και ύπό Ιδρυμάτων ή προσώπων
δεόντως εξουσιοδοτημένων διά τήν άσκησιν τών θεραπευτικών ή
επιστημονικών αρμοδιοτήτων,
(ν) "Ως ειδικά αποθέματα.
(γ) «Γενική Συνέλευσις» δηλοΐ τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Ηνωμένων
'Εθνών.
(δ) «Γενικός Γραμματεύς» δηλοΐ τόν Γενικόν Γραμματέα τής 'Οργανώσεως
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών.
(ε) «έδαφος» δηλοΐ οιονδήποτε τμήμα χώρας τινός τό όποιον αποτελεί κε
χωρισμένην τινά οντότητα διά τήν έφαρμογήν του προβλεπομένου είς
τό 31 ον άρθρον συστήματος τών πιστοποιητικών εισαγωγής και τών
εξουσιοδοτήσεων εξαγωγής. Ό ορισμός οδτος^ δέν. εφαρμόζεται είς
τόν δρον «έδαφος» ώς οδτος χρησιμοποιείται είς τό 42ον και. 46ον άρ
θρον.
(στ) «ειδικά αποθέματα» δηλοΐ τάς ποσότητας ναρκωτικών αί όποΐαι φυ
λάσσονται εϊς τίνα χώραν ή έδαφος ύπό τής Κυβερνήσεως τής χώρας
ταύτης ή του εδάφους δι' ειδικούς κυβερνητικούς σκοπούς καΐ διά τήν
άντιμετώπισιν εξαιρετικών περιπτώσεων, ή δέ έκφρασις «είδικαί άνάγ
και» ερμηνεύεται αναλόγως.
(ζ) «εισαγωγή» καΐ «εξαγωγή» δηλουν, ύπό τάς αντιστοίχους άύτών εν
νοίας, τήν μεταφορών ναρκωτικού έκ τίνος χώρας είς έτέραν ή £κ
τίνος εδάφους χώρας τινός εις έτερον έδαφος της αύτης χώρας.
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(η) «Επιτροπή» δηλοί τήν Έπιτροπήν ναρκωτικών του Συμβουλίου.
(θ) «καλλιέργεια» δηλοί τήν καλλιέργειαν της μήκωνος της ύπνοφόρου,
της κόκας και τοΰ φυτοΰ της κανναδεως.
(ι) «κάνναδις* δήλοι τάς ανθοφόρους ή καρποφόρους κορυφάς του φυτοΰ
της καννάδεως (εξαιρέσει των σπόρων και των φύλλων δταν δεν συνο
δεύωνται υπό κορυφών), έκ τών οποίων ή ρητίνη δεν αφηρέθη ύφ' οιαν
δήποτε έπωνυμίαι κατονομάζονται.
(ια) «κόκα» δηλοΐ το φυτόν οιουδήποτε είδους τοΰ γένους Έρυθροξύλου.
(ιβ) «μήκων ή ύπνοφόρος» δηλοΐ τό φυτόν τοΰ είδους PAPAVER SOMNI
FERUM L.
(ιγ) «ναρκωτικόν» δηλοΐ πάσαν ούσίαν τών Πινάκων 1 και II, φυσικήν ή
συνθετικήν.
(ιδ) «δπιον» δηλοΐ τον πεπηγμένον χυμόν της μήκωνος της ύπνοφόρου.
(ιε) «"Οργανον» δηλοΐ τό διεθνές "Οργανον έλεγχου ναρκωτικών.
(ιστ) «παραγωγή» δηλοΐ τήν περισυλλογήν τοΰ οπίου, τοΰ φύλλου της κόκας,
της καννάδεως καΐ της ρητίνης της καννάδεως έκ τών φυτών έκ τών
οποίων προέρχονται.
(ιζ) «παρασκευή» δηλοΐ πάσας τάς επεξεργασίας, έκτος της παραγωγής,
αί Οποΐαι επιτρέπουν τήν άπόκτησιν ναρκωτικών και περιλαμβάνει τόν
καθαρισμόν ως και τήν μετατροπήν τών ναρκωτικών εις £τερα τοιαΰτα.
(ιη) «παρασκεύασμα» δηλοΐ στερεόν ή ύγρόν τι μΐγμα περιέχον ναρκωτικόν.
(ιθ) «Πίναξ Ι», «Πίναξ II», «Πίναξ III» και «Πίναξ IV» σημαίνουν τους
συνημμένους εϊς τήν παροΰσαν Σύμδασιν και αντιστοίχως ήριθμημέ
νους καταλόγους ναρκωτικών f\ παρασκευασμάτων ώς οδτοι τροπο
ποιούνται άπό καιροΰ είς καιρόν συμφώνως προς τό 3ον άρθρον.
(κ) «ρητίνη της καννάδεως» δηλοΐ τήν άποχωρισθεΐσαν, άκατέργαστον ή
κατειργασμένην ρητίνην τοΰ γένους της καννάδεως.
(κα) «στέλεχος της μήκωνος» δηλοΐ πάντα τά μέρη (εξαιρέσει τών σπόρων)
της μήκωνος μετά τόν θερισμόν.
(κβ) «Συμδούλιον» δηλοΐ τό ΟΊκονομικόν και Κοινωνικόν Συμδούλιον τών
Ηνωμένων Εθνών.
(κγ) «φαρμακευτικόν δπιον» δηλοΐ τό δπιον δπερ υπέστη τάς απαραιτή
τους επεξεργασίας ίνα καταστη χρησιμοποιήσιμον διά θεραπευτικούς
σκοπούς.
(κδ) «φύλλον της κόκας» δηλοΐ τό φύλλον της κόκας εξαιρέσει φύλλου έκ
τοΰ οποίου άφηρέθη ολόκληρος ή έκγονίνη, ή κοκαΐνη και πάν έτερον
έκγονικόν άλκαλοειδές.
(κε) «φυτόν καννάδεως» δηλοΐ πάν φυτόν τοΰ είδους καννάδεως.
2. Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμδάσεως ναρκωτικόν τι θεωρείται ώς
καταναλωθέν δταν έχη χορηγηθη είς οιονδήποτε άτομον ή επιχείρησα διά λια
νικήν διανομήν, ίατρικήν χρήσιν ή έπιστημονικήν έρευναν, ό δέ δρος «κατανά
λωσις» ερμηνεύεται αναλόγως.
"Αρθρον 2ον
Ούσίαι ύποκείμεναι είς £λεγχον
1. 'Εξαιρέσει τών μέτρων έλεγχου άτινα περιορίζονται είς ειδικώς καθωρι
σμένα ναρκωτικά, τά ναρκωτικά τοΰ Πίνακος Ι υπόκεινται είς πάντα τά μέτρα
έλεγχου τά εφαρμοζόμενα εις ναρκωτικά δυνάμει της παρούσης Συμδάσεως
ιδίως δέ τά εν τοις άρθροις 4 (παράγραφος γ ) . 19, 20, 21, 29, 30, 31. 32, 33, 34
και 37 καθοριζόμενα μέτρα.
2. Τά ναρκωτικά τοΰ Πίνακος Ι Ι υπόκεινται είς τά αυτά μέτρα έλεγχου ώς
τά ναρκωτικά τοΰ Πίνακος Ι, εξαιρέσει τών μέτρων τά όποΐαι καθορίζονται
είς τάς παραγράφους 2 και 5 τοΰ 30οΰ άρθρου, είς δ,τι άφορα τό λιανικόν
έμπόριον.
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ατα έτερα των περιλαμβανομένων είς τον Πίνακα Ι ! Ι ύπό
μέτρα έλεγχου ώς και τά περιεχόμενα είς ταΰτα ναρκωτικά,
άρθρον 19ον) και στατιστικά! (άρθρον 20όν) διάφοροι εκεί
αφέρονται είς τά ναρκωτικά ταΰτα, δε ν θά απαιτούνται εκ
κούτων παρασκευασμάτων, αί δέ διατάξεις του 29ου άρθρου
) και του 30οΰ άρθρου (παράγραφος 1(3, U) δεν θά έφαρμό
4. Τά παρασκευάσματα τοΰ Πίνακος Ι Ι Ι υπόκεινται είς τά αυτά μέτρα έλεγ
χου ώς τά παρασκευάσματα τά όποΐα περιέχουν ναρκωτικά τοΰ Πίνακος 11,
με την έπιφύλαξιν δτι δεν θά έφαρμόζωνται αί παράγραφοι 1 (β), και 4 £ως 15
του 31ου άρθρου και δτι αί διά τάς εκτιμήσεις (άρθρον 19ον) και τάς στατι
στικάς (άρθρον 20όν) άπαιτούμεναι πληροφορίαι θά περιορίζωνται είς τάς
ποσότητας ναρκωτικών χρησιμοποιουμένων κατά την παραγωγήν τοιούτων
παρασκευασμάτων.
5. Τά ναρκωτικά του Πίνακος IV θά περιέχωνται ομοίως και είς τον Πίνακα
Ι και θά υπόκεινται είς πάντα τά μέτρα έλεγχου τά εφαρμοζόμενα είς τά ναρ
κωτικά του τελευταίου τούτου Πίνακος, επιπροσθέτως δέ :
(α) Τά Μέρη της Συμβάσεως οφείλουν νά υιοθετούν οιαδήποτε ειδικά μέτρα
έλεγχου τά όποΐα ταΰτα θά κρίνουν απαραίτητα ένεκα των ιδιαιτέρως
επικινδύνων ιδιοτήτων τοΰ οϋτω περιλαμβανομένου ναρκωτικού τίνος'
και
(β) Έάν, κατά την γνώμην τών Μερών της Συμβάσεως, ή έν ταΐς χώραις
των επικρατούσα κατάστασις είναι τοιαύτη ώστε νά καθίστα τοΰτο τό
πλέον ένδεδειγμένον μέσον προστασίας της δημοσίας υγείας κάί ευη
μερίας, τά Μέρη. της Συμβάσεως υποχρεούνται νά απαγορεύουν την
παραγωγήν, την βιομηχανικήν παραγωγήν, την έξαγωγήν και τήν
είσαγωγήν, τό έμπόριον, τήν κατοχήν ή τήν χρησιμοποίησιν παντός
τοιούτου ναρκωτικού εξαιρέσει τών ποσοτήτων αί όποΐαι δύνανται νά
είναι απαραίτητοι δι' ίατρικήν και έπιστημονικήν έρεύναν συμπεριλαμ
βανομένων τών διά τοΰ ναρκωτικού τούτου γενομένων κλινικών πει
ραμάτων, τά όποΐα θά πρέπει νά λαμβάνουν χώραν υπό τήν άμεσον
έπίβλεψιν και τον άμεσον έ"λεγχον τοΰ έν λόγω Μέρους της Συμβάσεως
ή νά υπόκεινται είς τήν έπίβλεψιν ταύτην και τόν,ελεγχον τούτον.
6. Έπί πλέον τών μέτρων ελέγχου τών εφαρμοζομένων είς πάντα τά ναρκω
τικά τοΰ Πίνακος Ι, τό δπιόν υπόκειται είς τάς διατάξεις τών άρθρων 23 και
24, τό φύλλον της κόκας είς τάς διατάξεις τών άρθρων 26 και 27 και ή κάνναβις
είς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 28.
7. Ή μήκων ή ύπνοφόρος, ή κόκα, τό φυτόν της καννάβεως, τά στελέχη της
μήκωνος και τά φύλλα καννάβεως υπόκεινται είς τά μέτρα έλεγχου τά προ
βλεπόμενα αντιστοίχως είς τά άρθρα 22 έ'ως 24, 22, 26 και 27, 22 και 28, 25
και 28.
8. Τά Μέρη της Συμβάσεως θά πράξουν παν δ,τι δύνανται ίνα υποβάλουν
είς μέτρα επιβλέψεως δσον τοΰτο είναι έφικτόν, τάς ουσίας αΐτινες δέν προβλέ
πονται ύπό της παρούσης Συμβάσεως, άλλ' αΐτινες δύνανται νά χρησιμοποιη
θώσι διά τήν άθέμιτον βιομηχανικήν παραγωγήν ναρκωτικών.
9. Τά Μέρη της Συμβάσεως δέν υποχρεούνται νά εφαρμόζουν τάς διατάξεις
της παρούσης Συμβάσεως έπί τών ναρκωτικών τά όποΐα χρησιμοποιούνται
ευρέως είς τήν βιομηχανίαν διά σκοπούς έτερους τών ιατρικών ή επιστημο
νικών τοιούτων ύπό τόν δρον :
'
(α) "Οτι, διά καταλλήλων μεθόδων μετουσιώσεως ή διά παντός έτερου
μέσου, θά διασφαλίζουν δτι τά οϋτω χρησιμοποιούμενα ναρκωτικά δέν
θά υπόκεινται είς κατάχρησιν f) θά προκαλούν βλαβερά αποτελέσματα
(3ον άρθρον, 3η παράγραφος) και δτι έν τη πράξει ή βλαβερά ουσία
δέν θά έπανεξάγηται.
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(β) "Οτι θά περιλαμβάνουν είς τα ύπ* αυτών παρεχόμενα στατιστικά στοι
χεΐα (άρθρον 20) τήν ποσότητα έκαστου οϋτω χρησιμοποιουμένου
ναρκωτικού.
"Αρθρον 3ον
Τροποποίησις τοΟ Πεδίου 'Εφαρμογής τοΟ Έλεγχου .
1. Έ ά ν Μέρος τι της Συμβάσεως ή ή Παγκόσμιος Όργάνωσις Υγείας δια
θέτη πληροφορίας αί όποΐαι, κατά τήν γνώμη ν της, απαιτούν τροποποίησιν
Πίνακός τίνος απευθύνει είς τόν Γενικόν Γραμματέα γνωστοποίησα/ συνοδευο
μένην ύπό πασών τών καταλλήλων δια τήν ύποστήριξιν αύτης πληροφοριών.
2. Ό Γενικός Γραμματεύς κοινοποιεί τήν γνωστοποίησιν ταύτην καΐ τάς πλη
ροφορίας τάς οποίας θά κρίνη αναγκαίας είς τά Μέρη της Συμβάσεως, είς
τήν Έπιτροπήν και, έάν ή γνωστοποίησις άπηυθύνθη ύπό Μέρους τινός, είς τήν
Παγκόσμιον Όργάνωσιν Υγείας.
3. Έ ά ν γνωστοποίησίς τις αναφέρεται εις ούσίαν τινά ή οποία δέν διαλαμ
ίδάνεται ήδη είς τόν Πίνακα Ι Ψ\ Πίνακα II —
(i) Τά Μέρη της Συμβάσεως εξετάζουν ύπό τό φώς τών διαθεσίμων πληρο
φοριών, τήν δυνατότητα νά εφαρμόσουν προσωρινώς είς τήν ούσίαν
ταύτην πάντα τά μέτρα έλεγχου τά εφαρμοζόμενα είς τά ναρκωτικά
του Πίνακος Ι.
(ii) Μέχρις δτου λάβη άπόφασιν βάσει της υποπαραγράφου (iii) της Παρού
σης παραγράφου, ή Επιτροπή δύναται νά άποφασίση δπως τά Μέρη
της Συμβάσεως εφαρμόσουν προσωρινώς είς τήν έν λόγω ούσίαν πάντα
τά μέτρα έλεγχου τά εφαρμοζόμενα είς τά ναρκωτικά του Πίνακος Ι.
Τά Μέρη της Συμβάσεως οφείλουν νά εφαρμόσουν προσωρινώς τά
μέτρα ταύτα είς τήν έν λόγω ούσίαν.
(iii) Ή Παγκόσμιος Όργάνωσις Υγείας έάν διαπίστωση δτι ή ουσία άβτη
δύναται νά προξενήση παρόμοιας καταχρήσεις και νά δημιουργήση
παρόμοια νοσηρά αποτελέσματα ανάλογα ως τά ναρκωτικά τών Πινάκων
Ι ή 11 ή δτι ή ουσία αυτή δύναται νά μετατραπη είς ναρκωτικόν τι, οφεί
λει νά ειδοποίηση έπ' αύτου τήν Έπιτροπήν, ήτις και θά δύναται τότε
νά άποφασίση, αναλόγως της συστάσεως της Παγκοσμίου 'Οργανώ
σεως Υγείας, έάν ή έν λόγω ουσία θά προστεθη είς τόν Πίνακα 1 ή είς
τόν Πίνακα 11.
4. Έ ά ν ή Παγκόσμιος Όργάνωσις Υγείας διαπίστωση δτι παρασκεύασμα
τι δέν δύναται, ώς έκ τών ουσιών τάς οποίας περιέχει, νά δώση λαβήν είς κατα
χρήσεις ή* νά δημιουργήση βλαβερά αποτελέσματα (παράγραφος 3η) και δτι
τό ναρκωτικόν τό όποιον περιέχει τοΰτο δέν δύναται νά άφαιρεθη* ευκόλως, ή
Επιτροπή δύναται αναλόγως της συστάσεως της Παγκοσμίου 'Οργανώσεως
Υγείας, νά πρόσθεση τό έν λόγω παρασκεύασμα είς τόν Πίνακα I I I .
5. Έ ά ν ή Παγκόσμιος Όργάνωσις Υγείας διαπίστωση δτι ναρκωτικόν τι
του Πίνακος Ι είναι κατ' εξοχήν έπιδεκτικόν νά δώση λαβήν εις καταχρήσεις
καΐ νά δημιουργήση βλαβερά αποτελέσματα (3η παράγραφος) και δτι ό κίν
δυνος αυτός δέν αντισταθμίζεται διά σημαντικών θεραπευτικών πλεονεκτημά
των τά όποια δέν παρέχουν όύσίαι ετεραι τών αναγραφομένων είς τόν Πίνακα
IV ναρκωτικών, ή Επιτροπή δύναται, αναλόγως της ύπό της Παγκοσμίου 'Ορ
γανώσεως Υγείας, γενομένης συστάσεως, νά άναγράψη τό έν λόγω ναρκωτι
κόν είς τόν Πίνακα IV.
6. "Οταν γνωστοποίησίς τις αναφέρεται είς ναρκωτικόν τι του Πίνακος Ι ή
του Πίνακος II ή παρασκεύασμα τι του Πίνακος I I I , ή Επιτροπή, έπί πλέον
της προβλεπομένης εις τήν 5ην παράγραφον ενεργείας, δύναται, αναλόγως της
συστάσεως της Παγκοσμίου 'Οργανώσεως Υγείας, νά τροποποίηση τόν £να ή
τόν έτερον έκ τών Πινάκων, ήτοι :
(α) Μεταφέρουσα ναρκωτικόν τι έκ του Πίνακος Ι εις τόν Πίνακα II, ή
έκ τοΟ Πίνακος II είς τόν Πίνακα Ι, ή
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(β) διαγράφουσα ναρκωτικόν τ ι ή αναλόγως της περιπτώσεως παρασκεύα
σμα τι 'έκ τίνος Πίνακος.
7. Πάσα άπόφασις της 'Επιτροπής, λαμβανομένη εις έφαρμογήν του παρόντος
άρθρου θά κοινοποιήται ύπό του Γενικού Γραμματέως εις άπαντα τ ά Κράτη
Μέλη της 'Οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών, ε'ις τ ά μή Μέλη Κράτη τ ά
όποια είναι Μέλη της παρούσης Συμβάσεως, εις τήν Παγκόσμιον Όργάνωσιν
Υ γ ε ί α ς και είς τό "Οργανον. Ή άπόφασις λαμβάνει Ισχύν ως προς £καστον
Μέρος της Συμβάσεως άπό της ημερομηνίας της υπ* αύτου λήψεως της προανα
φερθείσης κοινοποιήσεως, καΐ τ ά Μέρη της Συμβάσεως θά λάβουν τότε πάντα
τ ά απαιτούμενα υπό της παρούσης Συμβάσεως μέτρα.
8.—(α) Πάσα .άπόφασις τής 'Επιτροπής τροποποιούσα οιονδήποτε των Πι
νάκων υπόκειται εις άναθεώρησιν ύπό τοΟ Συμβουλίου, έάν Μέρος τ ι της Σ υ μ 
βάσεως ζητήση τούτο εντός ένενήκοντά ήμερων άπό τής λήψεως τής κοινο
ποιήσεως της αποφάσεως. Ή αίτησις προς άναθεώρησιν θά υποβάλλεται εις
τόν Γενικόν Γραμματέα μετά πασών των πληροφοριών έπί τών οποίων στηρί
ζεται ή αίτησις οι'.άναθεώρησιν.
(β). Ό Γενικός Γραμματεύς θά κοινοποιή άντίγραφον της δι' άναθεώρησιν
αιτήσεως και. τών σχετικών πληροφοριών εις τήν Επιτροπή ν, τήν Παγκόσμιον
Όργάνωσιν Υ γ ε ί α ς κ α ι είς πάντα τ ά Μέρη της Συμβάσεως, τ ά όποια θά καλή
δπως υποβάλουν τάς παρατηρήσεις των εντός ένενή κοντά ήμερων. Πασαι αϊ
λαμβανόμεναι παρατηρήσεις θά ύποβάλλωνται είς τό Συμβούλιον προς μελέτην.
•(■γ) Τό Συμβούλιον θά δύναται δπως επικύρωση, τροποποίηση ή άκυρώση
τήν άπόφασιν της 'Επιτροπής ή δέ άπόφασις του Συμβουλίου είναι τελεσίδικος.
Ή άπόφασις αύτου θά γνωστοποιήται είς άπαντα τ ά Κράτη Μέλη της 'Οργα
νώσεως τών Ηνωμένων Εθνών, είς τ ά Κράτη μή^,Μέλητης παρούσης Συμβά
σεως, είς τήν Έπιτροπήν, είς τήν Παγκόσμιον Όργάνωσιν Υ γ ε ί α ς και είς
τό "Οργανον.
(δ) Έ ν αναμονή τής αναθεωρήσεως αυτής ύπό του Συμβουλίου ή άπόφασις
τής Επιτροπής θά π α ρ α μ έ ν η έ ν ίσχΰϊ.
9. Αϊ λαμβανόμεναι είς.έφαρμογήν τοΟ παρόντος άρθρου αποφάσεις τ ή ς . Ε π ι 
τροπής δέν θά υπόκεινται είς τήν προβλεπομένην ύπό του 7ου άρθρου διαδικα
σίαν αναθεωρήσεως.
"Αρθρον 4ον
Γένι κ α ι Υποχρεώσεις
Τά Μέρη τής Συμβάσεως θά λαμβάνουν τοιαύτα νομοθετικά κ α ι διοικητικά
μέτρα τ ά όποΐά ήθελον είναι πιθανόν απαραίτητα :
(α) " Ι ν α εφαρμόσουν κ α ι εκτελέσουν τάς διατάξεις της παρούσης Σ υ μ 
βάσεως εντός τών ιδίων αυτών εδαφών.
(β) " Ι ν α συνεργασθούν μετά άλλων Κρατών διά τήν έκτέλεσιν τών δια
τάξεων τής έν λόγω Συμβάσεως, και
( γ ) ίνα, τηρουμένων τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως, περιορί
σουν αποκλειστικώς δι' Ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς τήν πα
ραγωγήν, τήν παρασκευήν, τήν έξαγώγήν, τήν έίσάγωγήν, τήν oiocvo
μήν, τήν έμπορίαν, τήν χρήσιν κ α ι τήν κατοχήν ναρκωτικών.
"Αρθρον 5ον
'
Διεθνή "Οργανα 'Ελέγχου
Άναγνωρίζοντα τήν αρμοδιότητα τής 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών
έπί του διεθνούς έλεγχου τών ναρκωτικών, τ ά Μέρη της Συμβάσεως συμφωνούν
δπως αναθέσουν είς τήν Έπιτροπήν Ναρκωτικών του Οικονομικού καΐ Κοινω
νικού Συμβουλίου κ α ι είς τό Διεθνές "Οργανον Έλεγχου τών Ναρκωτικών, τ ά
καθήκοντα τ ά όποια άνετέθησαν αντιστοίχως είς τ ά έν λόγω "Οργανα ύπό της
παρούσης Συμβάσεως.
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"Αρθρον 6ον
Δαπάναι των Διεθνών 'Οργάνων Έ λ ε γ χ ο υ
At δαπάναι της Επιτροπής και του 'Οργάνου θα βαρύνουν την Όργάνωσιν
των Ηνωμένων Εθνών ύπό δρους καθορισθησομένους ύπό της Γενικής Συνε
λεύσεως. Τά Μέλη τ α όποια δέν είναι μέλη της Όργανώσεως τών Ηνωμένων
Εθνών θα συνεισφέρουν εις τάς δαπανάς ταύτας τοιαύτα ποσά οΤα ή Γενική
Συνέλευσις κρίνει δίκαια καΐ καθορίζει άπό καιρού είς καιρόν άφου συμβου
λευθή τάς Κυβερνήσεις τών Μερών τούτων της Συμβάσεως.
"Αρθρον 7ον
Άναθεώρησις τών 'Αποφάσεων κ α ι Συστάσεων τής Επιτροπής
Ε ξ α ι ρ έ σ ε ι τών προβλεπομένων είς τό 3ον άρθρον αποφάσεων, πάσα άπόφασις
ή σύστασις υίοθετουμένη ύπό τής "Επιτροπής δυνάμει τών διατάξεων τής πα
ρούσης Συμβάσεως, υπόκειται είς £yκρίσιν ή τροποποίησα/ ύπό του Συμβουλίου
ή τής Γενικής Συνελεύσεως κατά τόν αυτόν τρόπον ώς αί ετεραι αποφάσεις
ή συστάσεις τής 'Επιτροπής.
"Αρθρον δον
'Αρμοδιότητες τής Επιτροπής
Ή Επιτροπή κέκτηται έξουσίαν δπως έξετάζη πάντα τ ά θέματα τ ά αναγό
μενα είς τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως καΐ κυρίως :
(α) Νά τροποποιή τους Πίνακας συμφώνως προς τό 3ον άρθρον.
(β) Νά έφιστα τήν προσοχήν του Όργάνου έφ' δλων τών θεμάτων τ ά όποια
δυνατόν νά άνάγωνται είς τάς αρμοδιότητας αύτου.
(γ) Νά διατυπώνη συστάσεις διά τήν πραγμάτωσιν τών σκοπών καΐ τών
διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως συμπεριλαμβανομένων τών προ
γραμμάτων επιστημονικών ερευνών κ α ι τών ανταλλαγών πληροφοριών
επιστημονικού ή τεχνικού χαράκτηρος, κ α ι
(δ) νά έφιστα τήν προσοχήν τών μή Μερών τής Συμβάσεως έπί τών απο
φάσεων κ α ι συστάσεων τάς οποίας υίοθετεΐ δυνάμει τής παρούσης Σ υ μ 
βάσεως οΰτως ώστε ταύτα νά εξετάζουν τήν λήψιν μέτρων συμφώνως
προς τάς τοιαύτας αποφάσεις καΐ συστάσεις.
"Αρθρον 9ον
Σύνθεσις του 'Οργάνου
1. Τό "Οργανον αποτελείται έξ ένδεκα μελών εκλεγομένων ύπό του Συμβου
λίου ώς κατωτέρω :
(α) Τριών μελών εχόντων πεΐραν Ιατρικής, φαρμακολογίας, ή φαρμακευ
τικής κ α ι επιλεγομένων έκ καταλόγου πέντε τουλάχιστον ατόμων υπο
δεικνυομένων ύπό τής Παγκοσμίου 'Οργανώσεως Υ γ ε ί α ς , καΐ
(β) οκτώ μελών επιλεγομένων έκ καταλόγων ατόμων τ ά όποια £χουν υπο
δείξει τ ά Μέλη τής Όργοη/ώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών καΐ τ ά Μέρη
τής Συμβάσεως τ ά όποια δέν είναι μέλη αυτής.
2. Τά Μέλη του 'Οργάνου οφείλουν νά είναι πρόσωπα, τ ά όποια ώς έκ τής
αρμοδιότητος των, τής αμεροληψίας των καΐ τής άφιλοκεδρείας των, εμπνέουν
τήν γενικήν έμπιστοσύνην. Κατά τήν διάρκειοα/ τής θητείας των, ούδεμίοα/ θέσιν
δύνανται νά κοαέχουν καΐ είς ούδεμίαν δραστηριότητα νά έπιδίδωνται δυνα
μένην ώς έκ της φύσεως αυτής νά έπηρεάση τήν άμερόληπτον άσκησιν τών
καθηκόντων των. Έ ν συνεννοήσέι μετά τοΟ "Οργάνου τό Συμβούλιον λαμβά
νει πάντα τ ά απαραίτητα μέτρα ίνα έξασφαλίση τήν πλήρη τεχνικήν άνεξαρ
τησίαν τούτου είς τήν άσκησιν τών καθηκόντων του.
3. Τό Συμβούλιον, σεβόμενον τήν αρχήν τής δικαίας γεωγραφικής εκπροσω
πήσεως, οφείλει νά λαμβάνη ύπ' δψιν του τήν σπουδαιότητα τοΟ νά περιλαμβά
νονται είς τό "Οργανον, είς δικαίαν άναλογίαν, άτομα καλώς κατέχοντα τήν
κατάστασιν είς ο,τι άφορα" τ ά ναρκωτικά είς τάς χώρας είς τάς οποίας παρά
γονται, παρασκευάζονται καΐ καταναλίσκονται ταύτα, καΐ τ α όποια ά τ ο μ α σχε
τίζονται μετά τών έν λόγω χωρών.
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"Αρθρον 10ον
Διάρκεια Θητείας και Άποζημίωσις των μελών τοΰ "Οργάνου
1. Τά μέλη τοΰ 'Οργάνου υπηρετούν δια τριετή περίοδον και είναι επανε
κλέξιμα.
2. Ή Θητεία έκαστου μέλους τοΰ 'Οργάνου λήγει τήν προτεραίαν τής πρώτης
συνεδριάσεως τοΟ 'Οργάνου είς τήν οποίαν έχει το δικαίωμα νά παρευρίσκεται
τό διαδεχθέν τούτο μέλος.
3. Μέλος τι του Όργάνου απουσίασαν έκ τριών συνεχών συνόδων θά θεω
ρήται ώς παρητημένον.
4. Τη συστάσει του 'Οργάνου, τό Συμδούλιον δύναται νά παύση μέλος τι τοΰ
'Οργάνου μή έκπληροΰν πλέον τάς καθοριζόμενος εις την 2αν παράγραφον
του 9ου άρθρου προϋποθέσεις. Ή σύστασις αυτή πρέπει νά £ιατυποΰται διά
καταφατικής ψήφου οκτώ μελών τοΰ Όργάνου.
5. "Οταν κενωθή θέσις μέλους τινός τοΰ 'Οργάνου κατά τήν διάρκειαν τής
θητείας του, τό Συμβούλιον πληροί τήν κενωθεΐσαν θέσιν τό ταχύτερον δυνατόν
συμφώνως προς τάς έφαρμοζομένας διατάξεις τοΰ 9ου άρθρου, έκλέγον έτερον
μέλος διά τον ύπόλοιπον χρόνον τής θητείας.
6. Τά Μέλη τοΰ Όργάνου λαμβάνουν επαρκή άποζημίωσιν τό ϋψος τής οποίας
προσδιορίζεται υπό τής Γενικής Συνελεύσεως.
"Αρθρον ΙΊον
Εσωτερικός Κανονισμός τοΰ Όργάνου
1. Τό "Οργανον εκλέγει τόν Πρόέδρόν του και τοιούτους άλλους αξιωμα
τούχους τους οποίους ήθελε κρίνει αναγκαίους και εγκρίνει τόν έσωτερικόν
αύτοΰ κανονισμόν.
2. Τό "Οργανον συνέρχεται οσάκις κρίνει τοΰτο άναγκαΐον διά τήν ίκανο
ποιητικήν έκπλήρωσιν τών αρμοδιοτήτων του, άλλα οφείλει νά συνέρχεται
τουλάχιστον δύο φοράς καθ' έκαστον ήμερολογιακόν έτος.
3. Διά τήν απαρτίαν τών συνεδριάσεων τοΰ Όργάνου απαιτείται ή παρουσία
επτά μελών.
"Αρθρον 12ον
Εφαρμογή τοΰ Συστήματος 'Εκτιμήσεων
1. Τό "Οργανον θά προσδιορίση τήν ήμερομηνίαν ή τάς ημερομηνίας Και τόν
τρόπον κατά τόν όποιον θά πρέπει νά παρέχωνται αί εκτιμήσεις συμφώνως προς
τό 19ον άρθρον καΐ θά καθορίση τόν τύπον αυτών.
2. "Οσον άφορφ τάς χώρας καΐ τά εδάφη είς τά όποια δεν εφαρμόζεται ή
παροΰσα Σύμβασις, τό "Οργανον θά καλέση τάς ένδιάφερομένας Κυβερνήσεις
δπως παράσχουν εκτιμήσεις συμφώνως προς τάς διατάξεις τής Συμβάσεως
ταύτης.
3. ΕΙς περίπτωσιν καθ' ήν Κράτος τι δέν ήθελε παράσχει τάς σχετικάς προς
έν έκ τών εδαφών του εκτιμήσεις μέχρι τής ορισθείσης ημερομηνίας, αυτό
τοΰτο τό "Οργανον θά προβή έν τω μέτρω τοΰ δυνατού είς τάς εκτιμήσεις ταύτας.
Κατά τόν ύπ* αύτοΰ καθορισμόν τών εκτιμήσεων τούτων τό "Οργανον θά ενεργή
καθ* ώ μέτρω τοΰτο είναι δυνατόν έν συνεργασία μετά τής ενδιαφερόμενης
Κυβερνήσεως.
4. Τό "Οργανον θά έξετάση τάς εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων και τών
συμπληρωματικών τοιούτων, και εξαιρουμένων τών δι' ειδικούς σκοπούς αναγ
κών, θά δύναται νά ζητήση δι' έκαστη ν χώραν ή έδαφος διά τό όποιον έχει
παρασχεθή έκτίμησις, τάς πληροφορίας άς θά κρίνη απαραιτήτους διά τήν συμ
πλήρωσιν τών εκτιμήσεων ή τήν διευκρίνησιν σημείου τινός αυτών.
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5. Τό "Οργανον θά επιβεβαίωση, εντός του συντομότερου χρονικού διαστή
ματος, τάς εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων και τών συμπληρωματικών τοι
ούτων. 'Επίσης θα δύναται νά τροποποιή ταύτας τη συγκαταθέσει της ενδια
φερόμενης Κυβερνήσεως.
6. Επιπροσθέτως τών προβλεπομένων εις τό 15ον άρθρον εκθέσεων, το
"Οργανον θα δημοσίευση, εις καθορισθείσας ύπ' αύτου ημερομηνίας, ά λ λ α του
λάχιστον άπαξ του έτους, .τάς σχετικάς προς τάς εκτιμήσεις πληροφορίας α'ι
©ποΐαι κατά τήν γνώμην του θά διευκολύνουν τήν έφαρμογήν της παρούσης
Συμβάσεως.
"Αρθρον 13ον
Εφαρμογή του Συστήματος Στατιστικών
1. Τό "Οργανον θά προσδιορίση τόν τρόπον καΐ τόν τύπον κ α τ ά τους οποίους
θά πρέπει νά παρέχωνται αϊ στατιστικαι καταστάσεις, ως προβλέπεται όπό
του 20ου άρθρου κ α ι προς τόυτο θά καθορίση τ ά διά τόν σκοπόν τούτον έντυπα.
2. Τό "Οργανον θά έξετάση τάς καταστάσεις ίνα εξακρίβωση έάν τά ; Μέρη
της Συμβάσεως ή\πάντα τ ά λοιπά Κράτη συνεμορφώθησαν προς τάς διατάξεις
της παρούσης Συμβάσεως.
3. Τό "Οργανον θά δύναται νά ζητήση συμπληρωματικάς πληροφορίας.ας θά
κρίνη απαραιτήτους διά τήν συμπλήρωση/ τών στατιστικών καταστάσεων τούτων
ή τήν διευκρίνηση/ σημείου τινός αυτών.
4. Τό "Οργανον θά είναι άναρμόδιον διά τήν διαμφισβήτησιν ή τήν έκφρασιν
γνώμης έπί τών στατιστικών στοιχείων τών σχετικών προς τ ά απαιτούμενα δι*
ειδικούς σκοπούς ναρκωτικά.
"Αρθρον 14ον
Μέτρα τ α όποια θά λάβη τό "Οργανον ίνα έξασφαλίση
τήν 'Εκτέλεση/ τών Διατάξεων της Συμβάσεως
1.— (α) Έάν, βάσει εξετάσεως τών πληροφοριών αΐτινες υπεβλήθησαν εις τ ό
"Οργανον ύπό Κυβερνήσεων συμφώνως προς τάς διατάξεις της παρούσης Σ υ μ 
βάσεως, ή "εξετάσεως τών κοινοποιηθεισών ύπό τών 'Οργάνων, τών Ηνωμένων
'Εθνών πληροφοριών σχετιζομένων μέ θέματα έγειρόμενα έκ τών προαναφερθει
σών διατάξεων, τό "Οργανον έχη λόγον νά πίστεύη οτι ol σκοποί της παρούσης
Συμβάσεως, εκτίθενται είς σοβαρόν κίνδυνον έκ του γεγονότος δχι χώρα τις,
ή έδαφος τ ι παραλείπει νά έκτελη τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως,
τό "Οργανον έχει τ ό δικαίωμα νά ζητήση εξηγήσεις άπό τήν Κυβέρνη
σα/ της έν λόγω χώρας ή εδάφους. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τοΟ δικαιώματος
τό όποιον έχει νά έφιστα τήν προσοχήν τών Μερών της Συμβάσεως του Σ υ μ 
βουλίου κ α ι της 'Επιτροπής έπί του θέματος τό όποιον προβλέπεται είς τήν
ύποπαράγραφον ( γ ) κατωτέρω τό "Οργανον θά θεωρη ώς έμπιστευτικήν αΐτη
σιν διά πληροφορίας ή έξήγησίν τίνα παρασχεθεΐσαν ύπό Κυβερνήσεως δυνάμει
της παρούσης υποπαραγράφου.
(β) ΆφοΟ* ένεργήση συμφώνως προς τήν ύποπαράγραφον (α) τό "Οργανον
δύναται, έάν κρίνη τούτο άπαραίτητον, νά ζητήση άπό τήν ενδιαφερόμενη ν
Κυβέρνηση/ δπως αϋτη υΙοθετήση επανορθωτικά μέτρα τ ά όποια, λόγω τών
περιστάσεων, δύνανται νά θεωρούνται απαραίτητα ίνα εξασφαλίσουν τήν έκτέ
λεσιν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως.
( γ ) Έ ά ν τό "Οργανον διαπίστωση δτι ή ενδιαφερόμενη Κυβέρνησις παρέλειψε
νά δώση Ικανοποιητικάς εξηγήσεις οτε εκλήθη νά πράξη τούτο συμφώνως προς
τήν ύποπαράγραφον (α) ανωτέρω ή παρημέλησε νά υΙοθετήση πάντα τ α επα
νορθωτικά μέτρα τ ά όποια εκλήθη νά λάβη, συμφώνως προς τήν ύποπαρά
γραφον (β) ανωτέρω, δύναται νά έπιστήση τήν προσοχήν τών Μερών της Σ υ μ 
βάσεως του Συμβουλίου καΐ της Επιτροπής έπί του θέματος τούτου.
2. "Οταν τό "Οργανον, συμφώνως προς τήν ύποπαράγραφον ( γ ) τί)ς παρα
γράφου 1 ανωτέρω, εφιστά τήν προσοχήν τών Μέρων της Συμβάσεως του Σ υ μ 
βουλίου κάί της Επιτροπής έφ' ενός θέματος, δύναται, έάν κρ ίνη τούτο άπα
ραίτητον. νά συστήση είς τ ά Μέρη της Συμβάσεως δπως σταματήσουν τήν είσα-
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γωγήν των προερχομένων έκ της ενδιαφερόμενης χώρας ή εδάφους ναρκωτι
κών, ή τήν έξαγωγήν τών ναρκωτικών τά όποια, έχουν ως προορισμόν τήν
χώραν ταύτην ή τό έδαφος τούτο, ή άμφοτέρας τήν είσαγωγήν καΐ τήν έξαγω
γήν, είτε δια μίαν ώρισμένην περίοδον. είτε έως δτου ή είς τήν χώραν ταύτην
ή έδαφος καταστασις κριθή υπ' αύτοΰ Ικανοποιητική. Ή ενδιαφερόμενη χώρα
έχει τό δικαίωμα να θέση τό ζήτημα τούτο ύπ* δψιν του Συμβουλίου.
3. Τό "Οργανον έχει τό δικαίωμα νά δημοσιεύη έκθεσιν επί παντός θέματος
του οποίου επελήφθη δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, καΐ νά
κοινοποιη ταύτην είς τό Συμβούλιον, τό όποιον θά τήν διαβιβάζη είς άπαντα
τά Μέρη της Συμβάσεως. Έάν τό "Οργανον δημοσιεύη είς τήν έν λόγω έκθεσιν
άπόφασίν τίνα ληφθεϊσαν βάσει του παρόντος άρθρου, ή πληροφορίας άφορώ
σας είς τήν έν λόγω άπόφασίν, οφείλει νά δημοσιεύη επίσης τήν γνώμη ν της εν
διαφερόμενης Κυβερνήσεως, έάν αυτή τό ζητήση.
4. ΕΙς περίπτωσιν καθ' ήν άπόφασίς τις του Όργάνου δημοσιευθείσα συμφώ
νως προς τό παρόν άρθρον δέν ελήφθη ομοφώνως, πρέπει νά εκτίθεται ή γνώμη
της μειοψηφίας.
5. Πάν Κράτος θά καλήται νά παρίσταται είς συνεδρίασιν του 'Οργάνου
κατά τήν οποίαν θέμα τι άμεσου διά τούτο ενδιαφέροντος εξετάζεται δυνάμει
τοΟ παρόντος άρθρου.
6. Διά τάς δυνάμει του παρόντος άρθρου λαμβανομένας αποφάσεις του Ό ρ 
γάνου απαιτείται πλειοψηφία τών δύο τρίτων του συνολικού αριθμού τών μελών
του "Οργάνου.
"Αρθρον 15ον
Εκθέσεις του 'Οργάνου
1. Τό "Οργανον ετοιμάζει έτησίαν έκθεσιν έπί τών εργασιών αύτοΰ καΐ πασαν
συμπληρωματικήν έκθεσιν τήν οποίαν ήθελε κρίνει άπαραίτητον περιλαμβανο
μένων επίσης αναλύσεως τών εκτιμήσεων καΐ τών στατιστικών στοιχείων τά
όποια είναι διαθέσιμα καί, είς καταλλήλους περιπτώσεις, σημειώματος έπί τών
εξηγήσεων τάς οποίας παρέσχον ή εκλήθησαν νά παράσχουν α'ι Κυβερνήσεις,
ώς επίσης πασαν παρατήρησιν καί σύστασιν τήν οποίαν θά έπεθύμει νά έκφραση
τό "Οργανον. ΑΙ έν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται είς τό Συμβούλιον μέσω της
Επιτροπής, ήτις δύναται νά διατυπώνη τάς παρατηρήσεις τάς οποίας αΰτη
κρίνει σκοπίμους.
2. ΑΙ εκθέσεις κοινοποιούνται είς τά Μέρη της Συμβάσεως καί δημοσιεύονται
άργότερον ύπό του Γενικού Γραμματέως. Τά Μέρη της Συμβάσεως επιτρέπουν
τό άπεριόριστον τών έν λόγω εκθέσεων.
"Αρθρον 16ον
Γραμματεία
ΑΙ ύπηρεσίαι της Γραμματείας της Επιτροπής καί τοΟ 'Οργάνου θά παρέ
χωνται ύπό του Γενικού Γραμματέως.
"Αρθρον 17ον
Ειδική Διοίκησις
Τά Μέρη της Συμβάσεως θά διατηρήσουν είδικήν διοίκησιν έπιφορτισμένην
μέ τήν έφαρμογήν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 18ον

Πληροφορίαι αϊ όποΐαι θά παρέχωνται ύπό τών Μερών
είς τόν Γενικόν Γραμματέα
1. Τά Μέρη της Συμβάσεως θά παρέχουν είς τόν Γενικόν Γραμματέα τά
στοιχεία τά όποια θά αΐτηται ή Επιτροπή ώς απαραίτητα διά τήν άσκησιν τών
αρμοδιοτήτων αυτής καί κυρίως :
(α) Έτησίαν έκθεσιν σχετικήν προς τήν λειτουργίαν της Συμβάσεως είς
έν έκαστον έκ τών εδαφών της.
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(β) ,Τά κείμενα πάντων τών κατά καιρούς θεσπιζόμενων Νόμων και Κα
νονισμών των δημοσιευομένων έπί τω σκοπώ της πραγματοποιήσεως της
παρούσης Συμβάσεως.
(γ) Πάντα τά στοιχεία τά όποια ήθελε ζητήσει ή "Επιτροπή επί τών περι
πτώσεων αθεμίτου εμπορίας, περιλαμβανομένων στοιχείων έκαστης
αποκαλυφθείσης περιπτώσεως αθεμίτου εμπορίας, δυνάμενα νά παρου
σιάζουν σπουδαιότητα είτε ως έκ τοϋ* φωτός τό όποιον ρίπτουν επί τών
πηγών του εϊς ναρκωτικά εφοδιασμού της αθεμίτου εμπορίας, είτε ώς
έκ τών χρησιμοποιηθεισών ποσοτήτων ή μεθόδων ύπό τών έν παρανομία
έμπορων.
(δ) Τά ονόματα και τάς διευθύνσεις τών διοικητικών άρχων τών εξουσιο
δοτημένων δπώς χορηγούν αδείας ή πιστοποιητικά εξαγωγής καΐ
είσαγωγης.
2. Τά Μέρη της Συμβάσεως θά παρέχουν τά προβλεπόμενα είς τήν προη
γουμένην παράγραφον στοιχεία κατά τοιούτον τρόπον, μέχρι τοιούτων ημερο
μηνιών καΐ θά χρησιμοποιούν τοιούτους τύπους ώς ή Επιτροπή ήθελεν ορίσει.
"Αρθρον 19ον
Εκτιμήσεις τών Ναρκωτικών Αναγκών
Τά Μέρη της Συμβάσεως θά παρέχουν είς τό "Οργανον, έκαστον έτος και
δι* έκαστο ν τών εδαφών των κατά τόν καθορισθησόμενον ύπ* αύτου τρόπον καΐ
τύπον, επί τών ύπ* αύτου παρεχομένων έντυπων εκτιμήσεις σχβτικάς προς τά
κατωτέρω θέματα:
(α) Τάς ποσότητας ναρκωτικών τάς κατάναλωθησομένας δι* Ιατρικούς κάί
επιστημονικούς σκοπούς'
(β) τάς ποσότητας ναρκωτικών τάς χρησιμοποιηθησομένας διά τήν παρα
σκευήν έτερων ναρκωτικών, παρασκευασμάτων του Πίνακος III καΐ
μή προβλεπομένων ύπό της παρούσης Συμβάσεως ουσιών"
(γ)., τάς ποσότητας τών είς απόθεμα ναρκωτικών κατά τήν 31ην Δεκεμ
βρίου του έτους είς τό όποιον αναφέρονται αϊ εκτιμήσεις αδται* καΐ
(δ) τάς ποσότητας ναρκωτικών αϊ όποΐαι είναι άπαραίτητον νά προστε
θώσιν είς είδικά αποθέματα.
2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών, προβλεπομένων είς τήν 3ην παράγραφον του
21 ου άρθρου αφαιρέσεων, τό σύνολον τών ύπολογισθεισών ποσοτήτων δι* έκα
στον έδαφος καΐ δι* έκαστον νάρκωτικόν θά είναι τό άθροισμα τών άνοτ/ραφο
μένων ύπό παραγράφους (α), (β) καΐ (δ) της 1ης παραγράφου τοϋ παρόντος
άρθρου ποσοτήτων, προστιθεμένης οίασδήποτε ποσότητος απαιτουμένης σπως
άχθουν τά υφιστάμενα κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου' του προηγουμένου έτους πρα
γματικά αποθέματα είς τό υπολογιζόμενο ν συμφώνως προς τάς διατάξεις της
υποπαραγράφου (γ) της 1ης παραγράφου έπίπεδον.
3. Κατά τήν διάρκειαν τοΟ έτους παν Κράτος δύναται νά παράσχη συμπλη
ρωματικάς εκτιμήσεις μετ* εξηγήσεων τών συνθηκών αΐτινες καθιστούν ταύτας
απαραιτήτους.
4. Τά Μέρη της Συμβάσεως θά γνωρίζουν είς τό "Οργανον τήν χρησιμοποιου
μένων όπ* αυτών μέθοδον διά τόν προσδιορισμόν τών αναγραφομένων είς τάς
εκτιμήσεις ποσοτήτων καΐ πασαν άλλαγήν είς τήν μέθοδον ταύτη ν.
5. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών αναφερομένων είς τήν 3ην παράγραφον τοΟ 21ου
άρθρου αφαιρέσεων, δέον δπως μή γίνεται ύπέρβασις εκτιμήσεων.
"Αρθρον 20όν ,
ΣτατιστικαΙ Καταστάσεις Παρασχεθησόμεναι είς τό "Οργανον
1. Τά Μέρη της Συμβάσεως θά παρέχουν είς τό "Οργανον δι* έκαστον τών
εδαφών των, κατά τόν καθορισθέντα ύπ* αύτοΟ τρόπον καΐ τύπον, επί τών υπ*
αύτου παρεχομένων έντυπων, στατιστικάς καταστάσεις σχετικάς προς τ ά κά
τωθι θέματα :
(α) Τήν παραγωγήν ή παρασκευήν ναρκωτικών.
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(β) Τήν χρησιμοποίησιν ναρκωτικών δια τήν παρασκευήν έτερων0 ναρκω
τικών, "παρασκευασμάτων του Πίνακος 111 καΐ μή προβλεπομένων όπό
της παρούσης Συμβάσεως ουσιών ως καΐ τήν χρησιμοποίηση/ τών στε
λεχών της μήκωνος διά τήν βιομηχανοποίησιν ναρκωτικών.
(,Υ) Τήν κατανάλωσα/ ναρκωτικών.
(δ) Τάς είσαγωγάς και έξογωγάς ναρκωτικών καΐ τών στελεχών της μή
κωνος.
(ε) Τάς κατασχέσεις ναρκωτικών και τήν διάθεσιν τών κατασχεθεισών
ποσοτήτων,
(στ) Το: αποθέματα ναρκωτικών κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου του έτους είς
το όποιον αναφέρονται αί στατιστικαί καταστάσεις.
2.—(α) Αί στατιστικαί καταστάσεις αί σχετικαί προς τά έν τη παραγράφω
1 αναφερόμενα θέματα εξαιρέσει της υποπαραγράφου (δ) θά. καταρτίζώνται
κατ" έτος και θά παρέχω,νται είς τό "Οργανον τό άργότερον τήν 30ήν Ιουνίου
του, επομένου έτους εκείνου είς τό όποιον αναφέρονται.
(Ρ) At στοαιστικαΐ αϊ σχετικαί προς τά έν τη ύποπαραγράφω (δ) της 1ης
παραγράφου αναφερόμενα θέματα θά καταρτίζώνται άνά τρίμηνον και θά πα
ρέχωνται είς τό "Οργανον εντός ενός μηνός άπό του τέλους τοΰ τριμήνου είς
τό όποιον αναφέρονται.
3. Επιπροσθέτως τών προβλεπομένων είς τήν Ιην παράγράφον ίου παρόντος
άρθρου στοιχείων τά Μέρη της Συμδάσεως δύνανται νά παρέχουν επίσης έίς τό
"Οργανον, έν τω μέτρω του δυνατού, πληροφορίας δι* £ν έκάστον τών εδαφών
των, άφορώσας είς τάς καλλιεργουμένας διά τήν παραγωγήν οπίου εκτάσεις
(είς εκτάρια).
4. Τά Μέρη της Συμβάσεως δέν υποχρεούνται νά παρέχουν χττατιστικάς κοττα
στάσεις άναφερομένας είς είδικά αποθέματα, άλλα θά παρέχουν κεχωρισμένως
καταστάσεις επί τών ναρκωτικών τών Οποίων γίνεται εισαγωγή ή προμήθεια
είς τήν χώραν ή τό έδαφος δι' ειδικούς σκοπούς ώς και έπι τών ποσοτήτων τών
ναρκωτικών αί όποϊαι αποσύρονται έκ τών ειδικών αποθεμάτων Ινα ικανοποιη
θούν αϊ άνάγκαι του πληθυσμού.
"Αρθρον 21 ον
Περιορισμός της Παρασκευής και Εισαγωγής
1:. Τό σύνολον τών ποσοτήτων έκαστου παρασκευαζομένου και εισαγομένου
ύπό χώρας τινός ή ύπό οιουδήποτε εδάφους ναρκωτικού κατά τήν διάρκειαν
οιουδήποτε έτους δέον δπως μή ύπερβαίνη τό άθροισμα τών κατωτέρω :
(α) Της εντός τών ορίων της σχετικής εκτιμήσεως καταναλισκομένης πο
σότητος, δι* ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς,
(β) Της ποσότητος της χρησιμοποιούμενης, εντός τών ορίων της σχετικής
εκτιμήσεως, διά τήν βιομηχανικήν παραγωγήν έτερων ναρκωτικών,
παρασκευασμάτων τοΟ ΠΙνακος 111 και μή προβλεπομένων ύπό της
παρούσης Συμβάσεως ουσιών,
(γ) Της έξοτγομένης ποσότητος.
(δ). Της προστεθείσης είς τό απόθεμα ποσότητος ίνα τούτο άχθη είς τό
καθορισθέν εις τήν σχετικήν έκτίμησιν έπίπεδον, και
(ε) της δι* ειδικούς σκοπούς αποκτηθείσης εντός τών ορίων της σχετικής
εκτιμήσεως, ποσότητος.
2. Έ κ του αθροίσματος τών καθοριζομένων εις τήν Ιην παράγράφον ποσοτή
των, θά άφαιρήται πάσα κατασχεθεΐσα και διατεθεΐσα προς νόμιμον χρήσιν
ποσότης ώς και πάσα ληφθείσα έκ τών ειδικών αποθεμάτων τοιαύτη ίνα Ικανο
ποίηση τάς άνάγκας τού πληθυσμού.
3. 'Εάν τό "Οργανον διαπίστωση δτι ή ποσότης, ήτις έβιομηχοονοποιήθη καί
εισήχθη κατά τήν διάρκειαν οιουδήποτε έτους, υπερέβη τό άθροισμα τών έν τί)
1η παραγράφω καθοριζομένων ποσοτήτων, λαμβανομένων ύπ* δψιν τών προ
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βλεπομένων ύπό της 2ο;ς παραγράφου του παρόντος άρθρου αφαιρέσεων, παν
οϋτω διαπιστωθέν πλεόνασμα τό όποιον θά υφίσταται κατά τό τέλος του έτους,
θά άφαιρεθή τό έπόμενόν έτος, έκ των ποσοτήτων αϊ όποϊαι θα βιομηχανοποιη
θούν ή θά εισαχθούν, ως επίσης έκ του οριζομένου είς την 2αν παράγραφον
του άρθρου 19 συνόλου εκτιμήσεων.
4.—(α) 'Εάν έκ των στατιστικών καταστάσεων των εισαγωγών ή,εξαγωγών
πρόκυψη .(20όν άρθρον) δτι ή ποσότης ήτις εξήχθη είς χωράν τινά ή είς οιον
δήποτε ,δδαφος υπερβαίνει τό σύνολον των σχετικών προς τήν χςόραν ή τό έδα
φος τούτο εκτιμήσεων, ώς τούτο ορίζεται είς τήν 2αν παράγραφον του 19ου
άρθρου, αύξήθέν κοττά τάς δηλωθείσας ώς έξαχ,θείσας ποσότητας κάΙ κατόπιν
αφαιρέσεως παντός πλεονάσμοπος διαπιστωθέντος συμφώνω.ς προς τήν 3ην
παράγραφον του παρόντος άρθρου, τό "Οργανον δύναται νά κοινοποίηση τούτο
είς έκεΓνα τά Κράτη, τά όποια, κατά τήν γνώμην του, πρέπει νά πληροφορηθούν
έπ' αύτοΟ.
(β) "Αμα τη λήψει τοιαύτης γνωστοποιήσεως τά Μέρη της Συμβάσεως κατά
τήν διάρκειαν του έτους τούτου, ούδεμίαν νέαν έξαγωγήν του περί οΟ πρόκειται
ναρκωτικού θά επιτρέπουν προοριζομένην διά τήν έν λόγω χώραν ή έδαφος,
έκτος :
(i) Είς περίπτωσιν καθ' ην ήθελε παρασχεθή, διά τήν έν λόγω χώραν ή έδα
φος, συμπληρωματική τις έκτίμησις αναφορικός π,ρός τήν καθ* ύπέρ
βασιν είσαχθεΐσαν ποσότητα ώς και τήν άπαιτουμένην έπιπρόσθετον
ποσότητα", ή
(ϋ) είς έξαιρετικάς περιπτώσεις καθ' άς ή εξαγωγή κατά τήν γνώμην της
Κυβερνήσεως της έξαγούσης χώρας είναι ουσιώδης διά τήν θεραπείαν
ασθενών.
"Αρθρον 22ον

Ειδική Διάταξις Εφαρμοζόμενη έπί της Καλλιέργειας
"Οταν ή είς τήν χώραν ή τό έδαφος Μέρους τινός επικρατούσα κατάστασις
είναι τοιαύτη ώστε ή άπαγόρευσις της καλλιέργειας τη^μήκώνος της ύπνο
φόρόυ, της κόκας ή του φυτού της καννάβεως νά άπρτελη, κατά τήν γνώμην
αύτου, τό πλέον ένδεδειγμένον μέτραν προς προστασίαν της δημοσίας υγείας
και ευημερίας και παρεμπόδισιν της διοχετεύσεως ναρκωτικών είς τήν ,άθέμιτον
έμπορίοτν, τό ένδιαφερόμενον Μέρος θά απαγόρευση τήν καλλιέργειαν αυτών.
"Αρθρον 23ον
Εθνικοί 'Οργανισμοί 'Οπίου

1. Παν Μέρος της Συμβάσεως τό όποιον επιτρέπει τήν καλλιέργειαν της μή
κωνός της ύπνοφόρόυ προς τόν σκοπόν τής παράγωγης οπίου θά καθίδρυση,
έάν δέν έχη ήδη πράξει τούτο και θά διατήρηση ένα ή περισσοτέρους Κυβερνη
τικούς οργανισμούς (εφεξής καλουμένους έν τώ παρόντι άρθρω ό «'Οργανι
σμός») προς έκτέλέσιν τδν υπό του παρόντος άρθρου απαιτουμένων αρμοδιο
τήτων.
2. Παν τοιούτο Μέρος της Συμβάσεως θά έφάρμδση τάς κατωτέρω διατάξεις
έπί της καλλιέργειας τής μήκώνος της ύπνοφόροο διά παραγωγήν οπίου ώς
κάΙ έπί τοΟ δπίόυ.
(α) Ό 'Οργανισμός θά καθορίση τάς περιοχάς έν τάΐς όποίάις ; καί τά
τεμάχια γης έπί των οποίων θά επιτρέπεται ή καλλιέργεια της μή κώ
νος τής ύπνοφόρόυ διά τήν παραγωγήν δπίου.
(β) Μόνον οι καλλιεργηταί οι κατέχοντες άδειαν χορηγηθείσα^ ύπό του
'Οργανισμού θά είναι εξουσιοδοτημένοι δπως επιδίδονται έίς τήν έν
λόγω καλλιέργειαν.
(γ) Έκαστη άδεια θά προσδιορίζη τήν έκτασιν γης έπί της οποίας θά επι
τρέπεται ή καλλιέργεια.
(δ) Πας καλλιεργητής της μήκωνος της ύπνοφόρόυ θά υποχρεούται δπως
παραδίδη είς τόν Όργανισμδν τό σύνολον της συγκομιδής 6ιτ(οο. Ό
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'Οργανισμός θα άγοράζη τήν συγκομιδήν ταύτην καΐ θά λαμβάνη όλι
κήν κατοχήν αύτης τό ταχύτερον δυνατόν, ουχί δέ άργότερον των τεσ
σάρων μηνών άπό του τέλους της συγκομιδής.
(ε) Ό 'Οργανισμός θά Ιχη τό άποκλειστικόν δικαίωμα νά είσάγη, νά
έξάγη δπιον, νά έπιδίδηται είς τό χονδρικόν αύτου έμπόριον και νά
τηρη αποθέματα, εξαιρέσει των αποθεμάτων των τηρουμένων ύπό των
παρασκευαστών τών άλκαλοειδών του οπίου, του φαρμακευτικού οπίου
ή τών εχόντων ώς βάσιν τό δπιον παρασκευασμάτων. Τά Μέρη της
Συμβάσεως δέν είναι υποχρεωμένα νά επεκτείνουν τό άποκλειστικόν
τούτο δικαίωμα είς τό φαρμακευτικόν δπιον και τά §χοντα ώς βάσιν
τό δπιον παρασκευάσματα.
3. ΑΙ είς τήν 2αν παράγραφον άναφερόμεναι ΚυβερνητικαΙ αρμοδιότητες θά
εκτελούνται ύφ* ενός μόνον Κρατικού ΌργανισμοΟ έάν τό σύνταγμα τοΟ ενδια
φερομένου Μέρους έπιτρέπη τούτο.
"Αρθρον 24ον

Περιορισμός τής Παραγωγής Όπίου Προοριζομένου
διά τό Διεθνές Έμπόριον
1.—(α) Έάν έ'ν έκ τών Μερών της Συμβάσεως προτίθεται νά άρχίση νά πα
ράγη δπιον ή νά αύξηση τήν ύφισταμένην παραγωγήν του, θά λάβη υπ' δψιν
τήν επικρατούσαν παγκόσμιον ζήτησιν όπίου, συμφώνως προς τάς δημοσιευ
θείσας υπό του Όργάνου εκτιμήσεις, ίνα ή εις δπιον παραγωγή έκαστου Μέ
ρους της Συμβάσεως μή έπιφέρη ύπερπαρογωγήν όπίου είς όλόκληρον τόν
κόσμον.
(β) Ουδέν Μέρος της Συμβάσεως θά έπιτρέψη τήν παραγωγήν όπίου ή θά
αύξηση τήν ύφισταμένην παραγωγήν αύτοΟ, έάν, κατά τήν γνώμην αύτου ή
τοιαύτη παραγωγή ή ή αϋξησις της παράγωγης εντός του εδάφους του δυνατόν
νά άπολήξη εις άθέμιτον έμπορίαν όπίου.
2.—(α) Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων της 1ης παραγράφου, έάν Μέρος
τι της Συμβάσεως, τό όποιον τήν 1ην Ιανουαρίου 1961 δέν παρήγεν δπιον δι'
έξαγωγήν, έπιθυμη νά έξάγη δπιον παραγόμενόν ύπ' αύτοϋ είς ποσότητας μή
υπερβαίνουσας τους πέντε τόννους ετησίως, θά γνωστοποίηση τούτο είς τό
"Οργοα/ον, συνοδεΟον τήν έν λόγω γνωστοποίησιν διά στοιχείων άφορώντων είς :
(ί) Τους έν ίσχύΐ έλεγχους τους απαιτουμένους ύπό της παρούσης Συμβά
σεως διά τήν παραγωγήν και τήν έξαγωγήν όπίου' και
(ii) τό δνομα της χώρας ή τών χωρών είς τάς όποιας υπολογίζει νά έξαγά
γη τό δπιον τούτο,
καΐ τό "Οργανον θά δύναται είτε νά έγκρίνη τήν γνωστοποίησιν ταύτην, είτε
νά συστήση είς τό ένδιαφερόμενον Μέρος δπως μή προβη είς παραγωγήν όπίου
προς έξαγωγήν.
(β) Έ ά ν Μέρος τι της Συμβάσεως έτερον τών έν τη παραγράφω 3 αναφε
ρομένων τοιούτων έπιθυμη νά παράγη δπιον δι* έξαγωγήν είς ποσότητας υπερ
βαίνουσας τους πέντε τόννους ετησίως, θά γνωστοποίηση τούτο είς τό Συμβού
λιον, συνοδευον τήν έν λόγω γνωστοποίησιν διά σχετικών στοιχείων είς τά Οποια
θά συμπεριλαμβάνωνται :
(i) ΑΙ ύπολογιζόμεναι ποσότητες παραγωγής δι* έξαγωγήν.
(ii) ΟΙ υφιστάμενοι ή προτεινόμενοι Ιλεγχοι δσον άφορφ τό δπι,ον τό όποιον
θά παραχθη.
(iii) Τό δνομα της χώρας ή τών χωρών είς τάς όποιας υπολογίζει νά έξάγη
τό έν λόγω δπιον,
καΐ τό Συμβούλιον θά δύναται είτε νά έγκρίνη τήν γνωστοποίησιν ταύτην είτε
νά συστήση εις τό ένδιαφερόμενον Μέρος δπως μή προβη είς παραγωγήν όπίου

προς έξαγωγήν.
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3. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων των υποπαραγράφων (α) καΐ (β) της παρα
γράφου 2, Μέρος της Συμβάσεως τό όποιον κατά την διάρκειαν των αμέσως
προ της 1ης Ιανουαρίου 1961 δέκα ετών έξήγεν δπιον παραγόμενον ύπό της
χώρας του δύναται να συνέχιση να έξάγη τό ΰπ* αύτου παραγόμενον δπιον.
4.—(α) Ουδέν Μέρος της Συμβάσεως θά είσάγη δπιον έξ οίασδήποτε χώρας
ή εδάφους, πλην Οπίου παραγομένου έν τω έδάφει—
(i) Μέρους της Συμβάσεως αναφερομένου εις τήν παράγραφον 3'
(ii) Μέρους της Συμβάσεως τό όποιον έδωσεν είς τό "Οργανον γνωστοποί
ησιν ώς προβλέπεται έν τη ύποπαραγράφω (α) της παραγράφου 2' ή
(iii) Μέρους της Συμβάσεως τό όποιον έτυχε της εγκρίσεως τοΟ Συμβουλίου
ώς προβλέπεται έν τη ύποπαραγράφω (β) της παραγράφου 2.
(β) Ανεξαρτήτως της υποπαραγράφου (α) της παρούσης παραγράφου, Μέ
ρος της Συμβάσεως δύναται να είσάγη δπιον παραχθέν ύφ* οίασδήποτε χώρας
ή οποία παρήγε καί έξήγεν δπιον διαρκούντων των πρό τής 1ης 'Ιανουαρίου
1961 δέκα ετών, έάν ή χώρα αυτή £χη καθιδρύσει και διατηρή έθνικόν κέντρον
ή όργανισμόν έλεγχου διά τους έν τω άρθρω 23 εκτιθεμένους σκοπούς και
τηρή έν Ισχύΐ αποτελεσματικά μέτρα ίνα διασφαλισθή δτι τό ύπ' αυτής παρα
γόμενον δπιον δέν διοχετεύεται εις τήν άθέμιτον. έμπορίαν.
5. Αί διατάξεις του παρόντος άρθρου δέν εμποδίζουν Μέρος τι τής Συμ
βάσεως—
"·■·;'■
(α) του νά παράγη δπιον είς επαρκείς ποσότητας προς κάλυψιν των αναγ
κών του' ή
(β) του νά έξάγη είς Μτερόν τι Μέρος τής Συμβάσεως δπιον κατασχεθέν
είς τήν άθέμιτον έμπορίαν, συμφώνως προς τάς απαιτήσεις τής παρού
σης Συμβάσεως.
. . .
"Αρθρον 25ον
"Ελεγχος τών Στελεχών τής Μήκώνος
1. Μέρος τι τής Συμβάσεως τό όποιον επιτρέπει τήν καλλιέργειαν τής μή
κωνος τής ύπνοφόρου διά σκοπούς έτερους τής παραγωγής τοΰ οπίου θά λάβη
πάντα τά αναγκαία μέτρα ίνα εξασφάλιση :
(α) δτι δέν θά παράγηται δπιον έκ τοιούτων μηκώνων ύπνοφόρων" καΐ.
(β) δτι ελέγχεται κατά Ικανοποιητικόν τρόπον ή έκ τών" στελεχών τής μή
κωνος τής ύπνοφόρου βιομηχανοποίησις ναρκωτικών.
2. Τά Μέρη τής Συμβάσεως θά εφαρμόσουν επί τών στελεχών τής μήκωνος
τής ύπνοφόρου τό προβλεπόμενον είς τάς παραγράφους 4—15 του 31 ου άρθρου
σύστημα πιστοποιητικών είσαγωγής και άδειων εξαγωγής.
3. Τά Μέρη τής Συμβάσεως θά παράσχουν επί τής είσαγωγής και εξαγωγής
τών στελεχών τ^ς μήκωνος τής ύπνοφόρου στατιστικάς καταστάσεις όμοιας
προς έκείνας αί όποΐαι άπαπουνται διά τά ναρκωτικά δυνάμει τών παραγρά
φων 1 (δ) κάί 2 (β) του 20οΟ άρθρου.
"Αρθρον 26ον
Ή Κόκα και τά Φύλλα τήο Κόκας
1. Έάν Μέρος τι τής Συμβάσεως έπιτρέπη τήν καλλιέργειαν τής κόκας θά
έφαρμόση έπ' αυτής, ως καΐ επί τών φύλλων αυτής, τό προβλεπόμενον ύπό του
23ου άρθρου σύστημα έλεγχου τής μήκωνος τής ύπνοφόρου άλλ' δσον άφορα
τήν ύποπαράγραφον (δ) τής 2ας παραγράφου του έν λόγω άρθρου, ή μόνη
ύποχρέωσις του μνημονευθέντος οργανισμού θά εΐναι νά £χη τήν ύλικήν κατο
χήν τής συγκομιδής τό ταχύτερον δυνατόν άπό τής πραγματοποιήσεως αυτής.
2. Έ ν τω μέτρω του δυνατού, τά Μέρη τής Συμβάσεως θά προβαίνουν είς
έκρίζωσιν πάντων τών υφισταμένων είς άγρίαν κατάστασιν δενδρυλλίων τής
κόκας, θ ά καταστρέφουν τά .παρανόμως καλλιεργούμενα δενδρύλλια της κόκας.
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"Αρθρον 27ον
Επιπρόσθετοι Διατάξεις Σ χ ε τ ι κ α Ι προς τ ά Φύλλα tf|q Κόκας
1. Τ α Μέρη της Συμβάσεως δύνανται να επιτρέπουν τήν χρησιμοποίησα/ τών
φύλλων της κόκας δια παρασκευήν αρωματικού τίνος προϊόντος τό όποιον οφεί
λει να μη περιέχη άλκαλοειδή και δύνανται έν ώ μέτρω απαιτείται διά τήν
χρησιμοποίησιν ταύτην, νά επιτρέπουν τήν παραγωγήν, τήν ε1σαγωγήν, τήν
έξαγωγήν, τήν έμπορίαν και τήν κατοχήν τών φύλλων τούτων.
2. Τά Μέρη της Συμβάσεως θά παράσχουν κεχωρισμένως τάς εκτιμήσεις
(19ον άρθρον) καΐ τ ά στατιστικά στοιχεία (20όν άρθρον) άναφορικώς προς
τ ά φύλλα της κόκας, τ ά προοριζόμενα διά τήν παρασκευήν του αρωματικού
προϊόντος, έκτος έάν τ ά ίδια φύλλα της κόκας χρησιμοποιούνται δι' έκχυλι
σμούς άλκαλοειδών και του αρωματικού προϊόντος, κ α ι έάν τούτο διευκρινί
ζηται είς τάς εκτιμήσεις καΐ τ ά στατιστικά στοιχεία.
"Αρθρον 28ον
"Ελεγχος της Καννάβεως
1. Έ ά ν Μέρος τ ι έπιτρέπη τήν καλλιέργειαν του φυτού της καννάβεως προς
τόν σκοπόν της παραγωγής καννάβεως ή ρητίνης της καννάβεως, θά έφαρμόζη
έπ' αύτη ς τό προβλεπόμενον είς τό 23ον άρθρον σύστημα έλεγχου τό Οποιον
άφορα τόν έλεγχον της μήκώνος της ύπνοφόρου.
2. Ή παρούσα Σύμβασις δέν θά εφαρμόζεται είς τήν καλλιέργειαν του φυτοϋ
της καννάβεως ή οποία γίνεται αποκλειστικώς διά βιομηχανικούς σκοπούς
(ίναι καΐ σπόροι) ή διά σκοπούς φυτοκομικούς.
3. Τά Μέρη της Συμβάσεως θά υίοθετουν τ ά μέτρα τ ά όποια δυνατόν νά
είναι απαραίτητα ίνα εμποδίζουν τήν κακήν χρήσιν τών φύλλων του φυτού της
καννάβεως κ α ι τήν άθέμιτον έμπορίαν αυτών.
"Αρθρον 29ον
Β ιο μη χανοπο ίη σ ις
1. Τ ά Μέρη της Συμβάσεως θά απαιτήσουν 6πως ή βιομηχανοποίησις ναρ
κωτικών διεξάγηται κατόπιν άδειας, έκτος έάν ή βιομηχανοποίησις αϋτη πρα
γματοποιήται ύπό επιχειρήσεως ή επιχειρήσεων του Κράτους.
2. Τ ά Μέρη της Συμβάσεως—
(α) θά ασκούν έλεγχον έπι πάντων τών ατόμων καΐ πασών τών επιχειρή
σεων τών διεξαγουσών ή επιδιδομένων ή συμμετεχουσών είς τήν βιομη
χανοποίησα/ ναρκωτικών'
(β) θά υποβάλλουν είς £λεγχον δι' άδειων τ ά Ιδρύματα κ α ι τους χώρους
είς τους οποίους θά δύναται νά λαμβάνη χώραν ή βιομηχανοποίησις
ναρκωτικών κ α ι
( γ ) θά απαιτούν όπως ol αδειούχοι παρασκευασταΐ ναρκωτικών έφοδιά
ζωνται διά περιοδικών άδειων καθοριζουσών τάς κατηγορίας καΐ τάς
ποσότητας τών ναρκωτικών τάς οποίας θά δικαιούνται νά βιομηχανο
ποιούν. Έ ν τούτοις, διά τ ά παρασκευάσματα δέν θά άπαιτηται περιο
δική τις άδεια.
3. Τά Μέρη της Συμβάσεως θά εμποδίζουν τήν συγκέντρωσα/, είς τήν κατο
χήν τών παρασκευαστών ναρκωτικών, ποσοτήτων ναρκωτικών καΐ στελεχών
της μήκωνος ύπερβαινουσών τάς ποσότητας αϊ όποΐαι είναι απαραίτητοι διά
τήν κανονικήν διεξαγωγήν της εργασίας, λαμβανομένων ύπ'δψιν τών έπικρα
τουσών έν τη άγορα συνθηκών.
"Αρθρον 30όν
Έμπόριον καΐ Διανομή
1._(α) Τ ά Μέρη της Συμβάσεως θά απαιτούν όπως τό έμπόριον κοΛ ή δια
νομή ναρκωτικών δ ι ε ξ ά γ ο ν τ α ι κατόπιν αδείας, έκτος έάν τό έν λόγω έμπόριον
ή ή διανομή δ ι ε ξ ά γ ο ν τ α ι ύπό κρατικής τίνος επιχειρήσεως f) επιχειρήσεων.
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(β) Τά Μέρη της Συμβάσεως—
(i) θ ά άσκουν ίίλεγχον έφ' δλων των ατόμων καΐ επιχειρήσεων τών διεξα
γουσών ή συμμετεχουσών είς τό έμπόριον ή την διανομήν ναρκωτικών'
και
(ii) θά υποβάλλουν είς Μλεγχον δΓ άδειων τά Ιδρύματα και τους χώρους είς
τους οποίους θά δύναται νά λαμβάνη χώραν τό έμπόριον ή ή διανομή
αυτή. Τό σύστημα έλεγχου δι* άδειων δεν απαιτείται νά έφαρμόζηται
έπι τών παρασκευασμάτων.
(γ) ΑΙ διατάξεις τών υποπαραγράφων (α) καΐ (β) αϊ άφορώσαι είς τό σύ
στημα τών άδειων δέν απαιτείται νά έφαρμόζωνται είς τά άτομα τά δεόντως
εξουσιοδοτημένα διά τήν άσκησιν θεραπευτικών ή επιστημονικών καθηκόντων
και ασχολουμένων μέ τήν άσκησιν τών καθηκόντων αυτών.
2. Έ π ι πλέον, τά Μέρη της Συμβάσεως—
(α) θά εμποδίζουν τήν συγκέντρωσιν είς τήν κατοχήν τών παρασκευαστών
ναρκωτικών, τών διανομέων, τών κρατικών επιχειρήσεων, ή τών προβλε
πομένων ανωτέρω δεόντως εξουσιοδοτημένων ατόμων ποσοτήτων ναρ
κωτικών και στελεχών της μήκώνος ΰπερβαινουσών τάς ποσότητας αί
όποΐαι είναι απαραίτητοι διά τήν κανονικήν διεξαγωγήν της εργασίας,
λαμβανομένων ύπ* όψιν τών έν τη άγορα έπικρατουσών συνθηκών.
(β) (ί) θ ά απαιτήσουν δπως τά ναρκωτικά χορηγούνται ή διανέμονται είς
ίδιώτας μόνον κατόπιν ιατρικής συνταγής. Ή διάταξις αϋτη δέν
απαιτείται νά έφαρμόζηται επί ναρκωτικών τά όποια δύνανται νο
μίμως νά αποκτήσουν, νά χρησιμοποιήσουν, νά χορηγήσουν ή νά
παράσχουν οί ίδιώται έν σχέσει προς τήν νομίμως έπιτρεπομένην
άσκησιν τών θεραπευτικών των καθηκόντων' και
(ii) έάν κρίνουν τά μέτρα ταύτα απαραίτητα ή εύκταΐα, θ' απαιτήσουν
δπως αί χορηγουσαι ναρκωτικά του Πίνακος ί συνταγαί γράφωνται
επί επισήμων έντυπων τά όποια θά χορηγούνται ύπό τών αρμοδίων
διοικητικών άρχων ή ύπό τών εξουσιοδοτημένων επαγγελματικών
συνδέσμων ύπό μορφήν διπλοτύπων.
3. Τά Μέρη της Συμβάσεως εύκταΐον εΐναι νά απαιτήσουν δπως αί έγγραφοι
ή έντυποι προσφορά! ναρκωτικών, αί δημοσιευόμενοι διαφημίσεις οιασδήποτε
φύσεως και αί σχετικαί προς τά ναρκωτικά περιγραφικοί σημειώσεις αί χρησι
μοποιούμενοι δι' εμπορικούς σκοπούς, τά εξωτερικά έμβαλλάγια τών περιε
χόντων ναρκωτικά κυτίων και αί έπιγραφαι ύπό τάς οποίας τά ναρκωτικά
τίθενται είς τήν άγοράν, αναφέρουν τήν κοινοποιηθεΐσαν ύπό της Παγκοσμίου
"Οργανώσεως Υγείας κοινήν διεθνή όνοματολογίαν.
4. Έ ά ν Μέρος τι της Συμβάσεως κρίνη δτι τοιούτον τι μέτρον είναι άπα
ραίξητον ή εύκταΐον θά απαίτηση δπως πάν έσωτερικόν κυτίον περιέχον ναρ
κωτικόν τι ή τό έμβαλλάγιον αυτού φέρη λίαν εμφανή διπλήν ταινίαν χρώμα
τος ερυθρού. Τό έξωτερικόν έμβαλλάγιον του κυτίου έν τω όποίω περιέχεται
τό τοιούτον ναρκωτικόν δέν θά φέρη διπλήν έρυθραν ταινίαν.
5. Τά Μέρη της Συμβάσεως θά απαιτήσουν δπως ή επιγραφή ύπό τήν όπίοαν
τίθεται είς τήν άγοράν φάρμακόν τι δεικνύη τήν ακριβή περιεκτικότητα του
ναρκωτικού δι* ενδείξεως τού* βάρους ή της εκατοστιαίας αναλογίας αύτοΟ.
Ή ύποχρέωσις αϋτη προς παροχή ν πληροφοριών έπι της επιγραφής δέν απαι
τείται δπως έφαρμόζηται είς περίπτωσιν καθ' ήν ναρκωτικόν τι χορηγείται εις
ίδιώτην τινά κατόπιν Ιατρικής συνταγής.
6. Αί διατάξεις τών παραγράφων 2 και 5 δέν απαιτείται δπως έφαρμόζωνται
είς τό λιανικόν έμπόριον ούτε είς τήν είς λιανικάς ποσότητας διανομήν τών
ναρκωτικών του Πίνακος II.
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"Αρθρον 31 ον .
ΕΙδικαί Διατάξεις Αναφορικός προς τό. Διεθνές Έμπόριον
Ι Γά Μέρη της Συμβάσεως δεν θά επιτρέπουν την έν γνώσει των έξαγωγήν
ναρκωτικών εις οιανδήποτε χώραν ή εις οιονδήποτε έδαφος, έκτος έάν αϋτη
διεξάγηται :
(α) συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς της χώρας ταύτης ή του
εδάφους τούτου' και
(β) εντός των ορίων τοΰ συνόλου των σχετικών προς τήν χώραν ταύτην
ή έδαφος εκτιμήσεων, ως τούτο καθορίζεται είς τήν 2αν παράγραφον
■του 19ου άρθρου, προστιθεμένων εις τοϋτο των ποσοτήτων αϊ όποΐαι
σκοπουνται νά έπανεξαχθουν.
2. Τα Μέρη της Συμβάσεως θά άσκοΰν ε'ις τους ελευθέρους λιμένας και τάς
ελευθέρας ζώνας τήν αυτήν έποπτείαν και τον αυτόν έλεγχον ώς και ε Ις έτερα
τμήματα των εδαφών των, νοουμένου, έν τούτοις, δτι θά δύνανται ταύτα νά
εφαρμόζουν δραστικώτερα μέτρα.
3., Τά Μέρη της Συμβάσεως:
(α) θά ελέγχουν δι' άδειων τήν είσαγωγήν και τήν έξαγωγήν τών ναρκω
τικών έκτος εις περιπτώσεις καθ' ας ή έν λόγω είσαγωγή ή εξαγωγή
διεξάγηται ύπό επιχειρήσεως ή επιχειρήσεων του Κράτους.
(β) θ ά άσκοΰν έπί πάντων τών ατόμων και επιχειρήσεων τών διεξαγουσών
ή συμμετεχόυσών εις τοιαύτη ν τινά είσαγωγήν ή έξαγωγήν,
4.— (α) "Εκαστον Μέρος της Συμβάσεως επιτρέπον τήν είσαγωγήν ή έξα
γωγήν ναρκωτικού τίνος θά απαίτηση δι' έκάστην είσαγωγήν ή έξαγωγήν ίδιαι
τέραν άδειαν εισαγωγής ή εξαγωγής, είτε πρόκειται περί ενός είτε περί περισ
σοτέρων ναρκωτικών.
(β) Ή άδεια αυτή θά αναγραφή τό δνομα τοΰ ναρκωτικού, τήν διεθνή κοινήν
όνομασίαν, έάν ύπάρχη τοιαύτη, τήν είσαχθησομένην ή έξαχθησομένην ποσό
τητα, κάί τά ονόματα και τάς διευθύνσεις τοΰ είσαγωγέως καΐ εξαγωγέως και
θά όρίζη τήν περίοδον εντός της οποίας πρέπει νά πραγματοποιηθή ή είσα
γωγή ή εξαγωγή.
(γ) Ή άδεια εξαγωγής θά άναφέρη επίσης τόν αριθμόν καΐ τήν ήμερομηνίαν
του πιστοποιητικού εισαγωγής (5η παράγραφος) ώς και τήν χορηγούσαν ταύτην

αρχήν.
(δ) Ή άδεια εισαγωγής θά δύναται νά έπιτρέπη είσαγωγήν δι' αποστολών
πλειόνων της μιας.
5. Τά Μέρη της Συμβάσεως πριν χορηγήσουν άδειαν εξαγωγής, θά απαιτή
σουν πιστοποιητικόν εισαγωγής, εκδοθέν ύπό τών αρμοδίων άρχων της είσα
γούσης χώρας ή του εδάφους, τό όποιον θά πιστοποιή δτι εγκρίνεται ή είσαγωγή
του έν αύτω αναφερομένου ναρκωτικού ή ναρκωτικών και τό πιστοποιητικόν
τούτο θά προσκομίζεται ύπό του αιτουμένου τήν άδειοη/ εξαγωγής ατόμου ή
Ιδρύματος. Τά Μέρη της Συμβάσεως θά συμμορφουνται δσον τό δυνατόν πε
ρισσότερον, προς τόν τύπον τοΟ εγκεκριμένου ύπό της Επιτροπής πιστοποιη
τικού εισαγωγής.
6. ΕΙς έκάστην άποστολήν θά επισυνάπτεται άντίγραφον τής αδείας εξαγω
γής, καΐ ή χορηγούσα τήν άδειαν εξαγωγής Κυδέρνησις θά άποστέλλη άντί
γραφον αυτής εϊς τήν Κυβέρνησιν τής είσαγούσης χώρας ή εδάφους.
7.—(α) "Οταν πραγματοποιηθή ή είσαγωγή ή δταν λήξτ| ή καθορισθείσα διά
τήν είσαγωγήν περίοδος, ή Κυβέρνησις τής είσαγόύσης χώρας ή εδάφους θά
έπιστρέψη είς τήν Κυβέρνησιν τής έξαγούσης χώρας ή εδάφους τήν άδειαν εξα
γωγής, μετά σχετικής περί του γεγονότος τούτου όπισθογραφήσεως.
(β) Ή δπισθογράφησις θά αναγραφή τήν δντως είσαχθεΐσαν ποσότητα.
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(γ) Έάν ή δντως έξαχθεΐσα ποσότης είναι μικρότερα της αναφερομένης είς
τήν άδειαν εξαγωγής τοιαύτης, αϊ άρμόδιαι άρχαΐ θά αναγράφουν έπί της
αδείας εξαγωγής και έπί παντός επισήμου αντιγράφου αυτής, τήν δντως έξαχ
θεΐσαν ποσότητα.
8. Έξαγωγαί αποστόλων απευθυνόμενων είς ταχυδρομικήν θυρίδα ή Τράπε
ζαν διά λογαριασμόν άτομου τινός διαφορετικού εκείνου του όποιου τό δνομα
αναγράφεται έπί της άδειας εξαγωγής θα άπαγορεύωνται.
9. ΑΙ έξαγωγαί αποστολών απευθυνόμενων εις τίνα άποθήκην αποταμιεύ
σεως τελωνείου θά άπαγορεύωνται, έκτος έάν ή Κυβέρνησις τής είσαγούσης
χώρας καθορίση έπί του πιστοποιητικού εισαγωγής τό όποιον προσεκόμισε τό
άτομον ή τό "Ιδρυμα τό όποιον αιτείται τήν έγκρισιν εξαγωγής, δτι ενέκρινε
τήν είσαγωγήν τής αποστολής ίνα αΰτη τοποθετηθή εις τίνα άποθήκην αποτα
μιεύσεως του τελωνείου. Είς παρόμοιας περιπτώσεις, ή άδεια εξαγωγής θά
διευκρινίζη δτι ή αποστολή έπραγματοποιήθη προς τόν σκοπόν τούτον. Διά
πασαν άνάκλησιν τής έν τή αποθήκη αποταμιεύσεως του τελωνείου ποσότητος
θά άπαιτήται προσκόμισις αδείας εκδοθείσης υπό των άρχων ύπό τήν δικαιο
δοσίαν των οποίων υπάγεται ή αποθήκη, καί, είς περίπτωσιν καθ' ήν ή απο
στολή προορίζεται διά τό έξωτερικόν, ή τοιαύτη όνάκλησις θά θεωρήται ώς
νέα εξαγωγή υπό τήν έννοιαν τής παρούσης συμβάσεως.
10. ΑΙ άποστολαί ναρκωτικών αί όποΐαι εισέρχονται είς τό έδαφος Μέρους
τινός τής Συμβάσεως ή εξέρχονται αυτού άνευ αδείας εξαγωγής θά κατακρα
τούνται ύπό τών αρμοδίων άρχων.
Π. Μέρος τι τής Συμβάσεως δεν θά.έπιτρέπη τήν διέλευσιν έκ του εδάφους
του, μέ κατεύθυνσιν προς έτέραν τινά χώραν οιασδήποτε αποστολής ναρκωτι
κών, ανεξαρτήτως του έάν ή έν λόγω αποστολή θά έκφορτωθή έκ τοΰ μετα
φέροντος ταύτην οχήματος, έκτος έάν προσκομισθή είς τάς αρμοδίας αρχάς
του προαναφερθέντος Μέρους άντίγραφον τής άδειας εξαγωγής τής αποστολής
ταύτης.
12. Αί άρμόδιαι άρχαί οιασδήποτε χώρας ή οιουδήποτε εδάφους διά μέσου
του οποίου έχει έπιτραπή ή διέλευσις αποστολής ναρκωτικού, θά λάβουν πάντα
τά απαιτούμενα μέτρα ίνα παρεμποδίσουν τήν άλλαγήν κατευθύνσεως τής ρη
θείσης αποστολής προς προορισμόν έτερον του αναφερομένου είς τό έπισυ
ναπτόμενον είς τήν άποστολήν άντίγραφον τής άδειας εξαγωγής, έκτος έάν ή
Κυβέρνησις τής χώρας ή του εδάφους διά μέσου του όποιου διαμετακομίζεται
ή ρηθείσα αποστολή έγκρίνη τήν έν λόγω άλλαγήν κατευθύνσεως. Ή Κυβέρ
νησις τής χώρας ταύτης ή τοΰ εδάφους τούτου θά χειρισθή πάσαν αίτησιν αλλα
γής κατευθύνσεως ώς έάν επρόκειτο περί εξαγωγής έκ τής χώρας ή του εδά
φους διαμετακομίσεως προς τήν χώραν ή τό έδαφος του νέου προορισμού. Έ ά ν
έπιτραπή ή αλλαγή κατευθύνσεως αί διατάξεις τών υποπαραγράφων (α) καί
(β) τής 7ης παραγράφου θά έφαρμόζωνται επίσης καί μεταξύ τής χώρας ή του
εδάφους διαμετακομίσεως καί τής χώρας ή του εδάφους έκ του όποιου εξήχθη
τό πρώτον ή αποστολή.
13. Ουδεμία αποστολή ναρκωτικών ευρισκομένη έν διαμετακομίσει ή εύοι
σκομένη εις τίνα άποθήκην αποταμιεύσεων του τελωνείου δύναται νά ύποβληθή
είς οιανδήποτε έπεξεργασίαν ήτις θά ήλλαζε τήν φύσιν τών ναρκωτικών τούτων.
Ή συσκευασία δέν δύναται νά μετατραπή άνευ εγκρίσεως τών αρμοδίων άρχων.
14. Αί διατάξεις τών παραγράφων 11 έως 13 αί σχετικαί προς τήν διαμετα
κόμισιν ναρκωτικών διά του εδάφους Μέρους τινός τής Συμβάσεως δέν εφαρ
μόζονται έάν ή έν λόγω αποστολή μεταφέρηται αεροπορικώς δι' αεροσκάφους
τό όποιον δέν προσγειουται είς τήν χώραν ή τό έδαφος διαμετακομίσεως. Έ ά ν
τό αεροσκάφος προσγειωθή είς τήν χώραν ταύτην ή τό έδαφος τούτο, αί δια
τάξεις αΟται θά έφαρμόζωνται έν τω άπαιτουμένω ύπό τών περιστάσεων μέτρω.
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15. Ai διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου δέν επηρεάζουν τάς διατάξεις οιασδή
ποτε διεθνούς συμφωνίας περιοριζούσης τον έλεγχον ό όποιος δύναται νά άσκή
ται 6πό οιουδήποτε Μέρους της Συμβάσεως έπι των έν διαμετακομίσει
ναρκωτικών.
16. Έκτος των παραγράφων 1 (α) και 2, ουδεμία διάταξις του άρθρου τούτου
θά άπαιτήται δπως έφαρμόζηται είς τά παρασκευάσματα του Πίνακος III.
"Αρθρον 32ον

ΕΙδικαί Διατάξεις Άφορώσαι είς τήν Μεταφοράν Ναρκωτικών
εντός τών Κυτίων Πρώτων Βοηθειών τών Έκτελούντων
Διεθνή Δρομολόγια Πλοίων ή 'Αεροσκαφών
1. Ή διά πλοίων ή αεροσκαφών διεθνής μεταφορά περιωρισμένων ποσοτήτων
ναρκωτικών αϊ όποΐαι είναι δυνατόν νά άπαιτηθώσι κατά τήν διάρκειαν του
ταξειδίου διά τήν παροχήν πρώτων βοηθειών ή διά περιπτώσεις επειγούσης
ανάγκης, δέν θά θεωρήται ώς εισαγωγή ή εξαγωγή ή διέλευσις διά χώρας υπό
τήν έ\/νοιαν της παρούσης Συμβάσεως.
2. Ή χώρα νηολογήσεως θά λάβη τάς καταλλήλους προφυλάξεις ίνα παρεμ
πόδιση τήν άθέμιτον χρήσιν τών μνημονευομένων είς τήν Ιην παράγραφον ναρ
κωτικών ή τήν διοχέτευσίν των, διά παρανόμους σκοπούς. Ή Επιτροπή θά
συστήση τάς προφυλάξεις αύτάς έν συνεννοήσει μετά τών αρμοδίων Διεθνών
'Οργανώσεων.
3. Τά μεταφερόμενα διά πλοίων ή αεροσκαφών ναρκωτικά συμφώνως προς
τάς διατάξεις της 1ης παραγράφου θά υπόκεινται είς τους νόμους, κανονισμούς,
και αδείας της χώρας νηολογήσεως, άνευ επηρεασμού οιουδήποτε τών δικαιω
μάτων τών αρμοδίων τοπικών άρχων δπως προβαίνουν είς έλεγχους, επιθεω
ρήσεις καΐ άλλα μέτρα έλεγχου έπί πλοίων ή αεροσκαφών. Ή χορήγησις τών
ναρκωτικών τούτων είς περίπτωσιν ανάγκης δέν θά θεωρήται ώς παράβασις
τών απαιτήσεων τοΰ 30ου άρθρου, παράγραφος 2 (β).
"Αρθρον 33ον

Κατοχή ναρκωτικών
Τά Μέρη της Συμβάσεως δέν θά επιτρέπουν τήν κοαοχήν ναρκωτικών άνευ
νομίμου εξουσίας.
"Αρθρον 34ον
Μέτρα 'Επιτηρήσεως και 'Εποπτείας
Τά Μέρη της Συμβάσεως θά απαιτήσουν :
(α) "Οπως πάντα τά πρόσωπα είς τά όποια χορηγούνται άδειαι κατ' έφαρ
μογήν της παρούσης Συμβάσεως ή τά όποια κατέχουν θέσεις διευθύν
σεως ή εποπτείας εις Κρατικήν τίνα έπιχείρησιν συσταθεΐσαν συμφώνως
προς τήν παρουσαν Σύμβασιν συγκεντρώνουν τά αναγκαία προσόντα
διά τήν αποτελεσματικών και πιστήν έφαρμογήν τών διατάξεων τών
νόμων και κανονισμών τών εκδιδομένων είς έκτέλεσιν της παρούσης
Συμβάσεως' και
(β) δπως αϊ διοικητικαί άρχαί, οί βιομήχανοι, οί έμποροι, οι επιστήμονες,
τά επιστημονικά ιδρύματα και τά νοσοκομεία τηρούν βιβλία είς τά
όποια θά καταχωρούνται αϊ ποσότητες έκαστου παραχθέντος ναρκω
τικοί) και πάσα πραξις έπι της κτήσεως και διαθέσεως τών ναρκωτι
κών. Τά βιβλία ταύτα θά διατηρώνται έπί χρονικόν διάστημα ουχί
βραχύτερον τών δύο ετών. Είς περίπτωσιν καθ* ήν (άρθρον 30, πα
ράγραφος 2 (β)) χρησιμοποιούνται ιατρικά συνταγολόγια μετά στε
λέχους, ταύτα μετά τών στελεχών, θά διατηρώνται ομοίως διά πε
ρίοδον ουχί βραχυτέραν τών δύο ετών.
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"Άρθρον 35ον
Ά γ ω ν κατά της Παρανόμου Εμπορίας
Λαμβανομένου δεόντως ύπ* δψιν του συνταγματικού καθεστώτος, ώς και τοΟ
νομικοΟ και διοικητικοΰ τοιούτου, τά Μέρη της Συμβάσεως :
(α) θ ά διευθετήσουν επί εθνικού πεδίου συντονισμόν των προληπτικών καΐ
κατασταλτικών ενεργειών κατά της παρανόμου εμπορίας. Προς τόν
σκοπόν τούτον, θά δύνανται ώφελίμως νά ορίσουν κατάλληλόν τίνα
ύπηρεσίαν επιφορτισμένη ν μέ τόν συντονισμόν τούτον.
(β) θ ά παρέχουν είς άλληλα άμοιβαίαν συνδρομήν είς τόν αγώνα κατά
της παρανόμου εμπορίας.
(γ) θ ά συνεργάζωνται στενώς μεταξύ των καΐ μετά των αρμοδίων διεθνών
οργανώσεων τών οποίων αποτελούν μέλη, ίνα διατηρήσουν συντονισμέ
νον αγώνα κατά της παρανόμου εμπορίας.
(δ) θ ά εξασφαλίζουν δτι ή διεθνής συνεργασία τών καταλλήλων υπηρε
σιών ενεργείται διά της ταχείας όδοΟ, και
(έ) θά εξασφαλίζουν δτι, δταν νομικά έγγραφα μεταφέρωνται μεταξύ χω
ρών χάριν δικαστικής τίνος διώξεως, ή μεταβίβασις ενεργείται διά τα
χέων μέσων είς τάς καθοριζομένας ύπό τών Μερών της Συμβάσεως
'Αρχάς. "Η διάταξις αυτή δέν θίγει τό δικαίωμα τών Μερών της Συμ
βάσεως νά αίτήσώνται δπως τά νομικά έγγραφα άπευθύνωνται είς ταύ
τα διά της διπλωματικής όδοΟ.
"Αρθρον 36ον
Ποινικαί Διατάξεις
1. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών συνταγματικών του ορίων, Μκαστον Μέρος τής
Συμβάσεως θά υίοθετήση τά αναγκαία μέτρα ίνα ή καλλιέργεια καΐ ή παρα
γωγή, ή βιομηχανοποίησις, ή παρασκευή, ή κατοχή, ή προσφορά, ή έκθεσις προς
πώλησιν, ή διανομή, ή αγορά, ή πώλησις, ή παράδοσις, ύπό οιουσδήποτε δρους,
ή μεσιτεία, ή αποστολή, ή έν διαμετακομίσει τοιαύτη, ή μεταφορά, ή εισαγωγή,
ή εξαγωγή ναρκωτικών, κατά παράβασιν τών διατάξεων τής παρούσης Συμ
βάσεως, ή πάσα έτερα πραξις ήτις, κατά τήν γνώμην του ρηθέντος Μέρους, θά
ήτο αντίθετος προς τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, αποτελούν αδική
ματα ποινικώς κολάσιμα δταν ταύτα διαπράττωνται έκ προθέσεως και ίνα τά
σοβαρά αδικήματα υπόκεινται είς καταλλήλους ποινάς, Ιδία είς ποινάς φυλα
κίσεως ή ετέρας ποινάς στερήσεως της ελευθερίας.
2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών συνταγματικών διατάξεων έκαστου Μέρους της
Συμβάσεως, της δικαστηριακής αύτου οργανώσεως καΐ τής εθνικής αύτου νο
μοθεσίας :
(α) (ί) "Εκαστον τών αναφερομένων είς τήν παρ. 1 αδικημάτων θά θεωρή
ται ώς Ιδιαιτέρα παράβασις, έάν διαπραχθή είς διαφορετικάς χώ
ρας.
(ii) Ή έκ προθέσεως συμμετοχή είς οίονδήποτε τών ανωτέρω αδικημά
των, fy συνωμοσία ή συμφωνία προς έκτέλεσιν ή ή απόπειρα προς
έκτέλεσιν, ώς και αί προπαρασκευαστικοί πράξεις καΐ αϊ οίκονο
μικαΐ πράξεις σχετικώς μέ τά έν τώ παρόντι άρθρω αναφερόμενα
αδικήματα θά αποτελούν αδικήματα τιμωρούμενα μέ τάς ποινάς
τής παρ. 1.
(iii) At καταδίκαι αϊ άπαγγελθεΐσαι είς τό Έξωτερικόν συνεπεία τών
αδικημάτων τούτων θά λαμβάνωνται υπ' δψιν προς άπόδειξιν τής
υποτροπής, καί
(iv) τά προρρηθέντα σοβαρά αδικήματα, είτε διεπράχθησαν ύπό τών ίδι
ων υπηκόων ή ξένων, θά διώκωνται ύπό του Μέρους τής Συμβά
σεως επί του εδάφους τοΟ οποίου διεπράχθη τό αδίκημα, ή ύπό του
Μέρους της Συμβάσεως επί του εδάφους του οποίου ό παραβάτης
ευρίσκεται έάν ή Εκδοσις αυτού δέν είναι αποδεκτή συμφώνως προς
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την νομοθεσίαν του Μέρους της Συμβάσεως προς δ απευθύνεται
ή αίτησις και έάν ό παραβάτης οδτος δέν έδιώχθη ήδη και δέν έξε
δικάσθη.
(β) Εύκταΐον εΐναι δπως τά μνημονευόμενα αδικήματα εις την παρ. Γ και
τήν παρ. 2 (α) (ii) θεωρηθώσιν ώς περιπτώσεις εκδόσεως κατά τους
δρους πάσης συνθήκης εκδόσεως συναφθείσης ή συναφθησο μένη ς μετα
ξύ των Μερών της Συμβάσεως και άναγνωρισθώσιν ώς περιπτώσεις
εκδόσεως μεταξύ αυτών ύπό των Μερών της Συμβάσεως τά όποια δέν
εξαρτούν τήν έκδοσιν έκ της υπάρξεως συνθήκης ή δρου άμοιβαιότη
τος, νοουμένου δτι ή έκδοσις θά παρέχεται συμφώνως προς τήν νομο
θεσίαν του Μέρους της Συμβάσεως προς δ ή : αΐτησΐς εκδόσεως απευθύ
νεται, και δτι τό ρηθέν Μέρος της Συμβάσεως θά έχη τό δικαίωμα νά
άρνηθή νά προβή είς τήν σύλληψιν ή νά χορήγηση τή,ν £κδοσιν έάν αί
άρμόδιαι άρχαΐ θεωρούν δτι τό αδίκημα δέν είναι επαρκώς σοβαρόν.
3. Αί διατάξεις του παρόντος άρθρου θά υπόκεινται είς τάς διατάξεις τοΟ Ποι
νικού Δικαίου Μέρους τινός της Συμβάσεως δσον άφορα τήν αρμοδιότητα τών
δικαστηρίων.
4. Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων επηρεάζει τήν αρχήν δτι
τά εις α.τό άρθρον αναφέρεται αδικήματα θά καθορίζονται, διώκωνται καΐ τι
μωρούνται συμφώνως προς τό Έθνικόν Δίκαιον Μέρους τινός τής Συμβάσεως.
"Αρθρον 37ον
Κατάσχεσις και Δήμευσις
Πάντα τά ναρκωτικά, πάσαι αί ούσίαι και πάντες οί εξοπλισμοί οι όποιοι χρη
σιμοποιούνται διά τήν διάπραξιν οιουδήποτε άδικήμοττος έκ τών προβλεπομένων
είς τό άρθρον 36 ή προορίζονται δι' έκτέλεσιν τοιούτου τινός αδικήματος θά υπό
κεινται είς κατάσχεσιν και δήμευσιν.

"Αρθρον 38ον
θεραπεία Τοξικομανών
··■■'..'
1. Τά Μέρη θά λάβουν ιδιαιτέρως ύπ* δψιν τά αναγκαία μέτρα διά τήν θε
ραπείαν και μέριμναν τών τοξικομανών ώς και τήν άποκατάστασιν αυτών.
2. Έ ά ν ή τοξικομοα/ία δημιουργή σοβαρόν τι πρόβλημα δι' Μν Μέρος της Συμ
βάσεως και έάν οί οικονομικοί αυτού πόροι τό επιτρέπουν, εύκταΐον είναι δπως
τούτο ίδρυση τάς άπαιτουμένας υπηρεσίας διά τήν άποτελεσματικήν θεραπείαν
τών τοξικομοη/ών.
"Αρθρον 39ον
'Εφαρμογή Εθνικών Μέτρων 'Ελέγχου, Αυστηρότερων τών
προβλεπομένων ύπό τής παρούσης Συμβάσεως τοιούτων
'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως ουδέν Μέρος τής
Συμβάσεως θά κωλύεται ή θεωρήται κωλυόμενον νά υιοθέτηση μέτρα έλεγχου
αυστηρότερα τών προβλεπομένων ύπό τής παρούσης Συμβάσεως τοιούτων καΐ
ίδια νά άξιοΐ δπως τά παρασκευάσματα του Πίνακος III ή τά ναρκωτικά τοΟ
Πίνακος 11 ύποβάλλωνται είς τά εφαρμοζόμενα είς ναρκωτικά του Πίνακος Ι
μέτρα έλεγχου ή εις τίνα έξ αυτών, έάν κρίνη τούτο άναγκαΐον ή σκόπιμον διά
τήν προστασίαν της δημοσίας υγείας ή ευημερίας.
"Αρθρον 40όν
Γλώσσαι τής Συμβάσεως και Διαδικασία Υπογραφής,
'Επικυρώσεως καΐ Προσχωρήσεως.
1. Ή παρούσα Σύμβασις, τής οποίας τό Άγγλικόν, Κινεζικόν, Ίσπανικόν,
Γαλλικόν καΐ Ρωσσικόν κείμενον εΐναι έξ ίσου αυθεντικά, θά παραμείνη ανοικτή
μέχρι της 1ης Αύγουστου 1961 προς ύπογραφήν έκ μέρους οιουδήποτε Μέλους
τών "Ηνωμένων Εθνών, f) οιουδήποτε Μέλους Κράτους τό όποιον εΐναι συμβαλλόμενον Μέρος τοΟ Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου ή Μέλος ειδικού
Όργανισμοό τών "Ηνωμένων Ε θνών καΐ επίσης οιουδήποτε έτερου Κράτους τό
όποιον τό Συμ6ούλιον δυνατόν νά προσκαλέση δπως καταστη Μέρος ταύτης.
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2. Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται εις έπικύρωσιν. Τά δργανα επικυρώσε
ως θα κατατεθούν παρά τω Γενικω Γραμματεΐ.
3. Ή παρούσα Σύμβασις θα είναι ανοικτή εις την προσχώρησιν των προβλε
πομένων εις τήν παρ. 1 Κρατών μετά τήν Ιην Αυγούστου 1961. Τά όργανα προσ
χωρήσεως θά κατατεθούν παρά τω Γενικω Γραμματεΐ.
"Αρθρον 41 ον
"Εναρξις Ισχύος
1. Ή παρούσα Σύμβασις θά ίσχύση μετά παρέλευσιν τριάκοντα ήμερων άπό
της ημερομηνίας καταθέσεως του 40ου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως,
συμφώνως προς το 40όν άρθρον.
2. Διά πάν έτερον Κράτος καταθέτον όργανον επικυρώσεως ή προσχωρήσεως
μετά τήν ήμερομηνίαν καταθέσεως του ώς εϊρηται 40ου οργάνου, ή παρούσα
Σύμβασις θά ίσχύση. μετά 30 ημέρας άπό της καταθέσεως ύπό του Κράτους
τούτου του οργάνου αυτού επικυρώσεως ή προσχωρήσεως.
"Αρθρον 42ον
Εδαφική Εφαρμογή
Ή παρούσα Σύμβασις θά έφαρμοσθή εις πάντα τά μή μητροπολιτικά εδάφη,
τά όποια Μέρος τι της Συμβάσεως αντιπροσωπεύει έπί του διεθνούς πεδίου, έκ
τος έάν ή προηγουμένη συγκατάθεσις τοιούτου εδάφους είναι αναγκαία δυνάμει
είτε του Συντάγματος του Μέρους της Συμβάσεως ή του ενδιαφερομένου εδά
φους, είτε εθίμου. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, τό Μέρος της Συμβάσεως θά προ
σπαθήση νά έπιτύχη, εντός του βραχυτέρού χρονικού διαστήματος, τήν συγκα
τάθεσιν του εδάφους ήτις είναι αναγκαία καί, δταν ή συγκατάθεσις αυτή θά
έπιτευχθή, θά τήν γνωστοποίηση είς τόν Γενικόν Γραμματέα. Ή παρούσα Σύμ
βασις θά έφαρμοσθή εις τό έδαφος ή τά εδάφη τά αναφερόμενα είς τήν γνωστο
ποίησα/, άπό της ημερομηνίας λήψεως της τελευταίας ταύτης ύπό του Γενικού
Γραμματέως. Είς περίπτωσιν καθ' ήν ή προηγουμένη συγκατάθεσις τοΰ μή
μητροπολιτικού εδάφους δεν είναι αναγκαία, τό ένδιαφερόμενον Μέρος της Συμ
βάσεως θά δηλώση, κατά τήν ύπογραφήν, τήν έπικύρωσιν ή τήν προσχώρησιν,
είς ποίον έδαφος ή εδάφη μή μητροπολιτικά εφαρμόζεται ή παρούσα Σύμβασις.
"Αρθρον 43ον
Εδάφη διά τους σκοπούς των ύπ' άρ. 19, 20, 21 καί 31 "Αρθρων
1. "Εκαστον Μέρος της Συμβάσεως δύναται νά γνωστοποίηση είς τόν Γενικόν
Γραμματέα δτι, προς έπίτευξιν των ύπό των άρθρων 19, 20, 21 καί 31 οριζομέ
νων, έν έκ των εδαφών του κατενεμήθη είς δύο ή περισσότερα εδάφη ή δτι δύο ή
περισσότερα των εδαφών αύτου συνηνώθησαν είς έν.
2. Δύο ή περισσότερα Μέρη της Συμβάσεως δύνανται νά γνωστοποιήσουν είς
τόν Γενικόν Γραμματέα δτι, συνεπεία συστάσεως τελωνειακής Ενώσεως μετα,
ξύ αυτών, τά Μέρη ταύτα αποτελούν έν μόνον έδαφος διά τους σκοπούς των
δ,ρβρων 19, 20, 21 καί 31.
3. Πάσα γνωστοποίησις δοθείσα δυνάμει τών ανωτέρω παρ. 1 ή 2 θά ίσχύση
τήν Ιην Ιανουαρίου του έτους, δπερ θά επακολούθηση εκείνου, καθ' δ εξεδόθη
ή ρηθείσα γνωστοποίησις.
"Αρθρον 44ον
Κατάργησις τών Προηγουμένων Διεθνών Συνθηκών
1. "Αμα ώς ίσχύση ή παρούσα Σύμβασις, αϊ διατάξεις αυτής θά καταργή
σουν καί αντικαταστήσουν, μεταξύ τών Μερών της Συμβάσεως, τάς διατάξεις
τών κάτωθι συνθηκών
(α) Διεθνούς Συμβάσεως του Όπίου, υπογραφείσης έν Χάγη τήν 23ην Ι α 
νουαρίου 1912.
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(β) Συμφωνίας άφορώσης την Βιομηχανικήν Παραγωγήν, τό Έσωτερικόν
Έμπόριον και την χρήσιν του Παρασκευασμένου 'Οπίου, υπογραφείσης
εν Γενεύη την 11 ην Φεβρουαρίου 1923.
(γ) Διεθνούς Συμβάσεως "Οπίου, υπογραφείσης έν Γενεύη την 19ην Φε
βρουαρίου 1925.
(δ) Συμβάσεως δια τον Περιορισμόν της Βιομηχανικής Παραγωγής και
Ρύθμισιν της Διανομής των ναρκωτικών, υπογραφείσης έν Γενεύη τήν
13ην Ιουλίου 1931.
(ε) Συμφωνίας περί 'Ελέγχου του Καπνίσματος του 'Οπίου εις "Απω Άνα
τολήν, υπογραφείσης εις Βαγκόκ την 27ην Νοεμβρίου 1931.
(στ) Πρωτοκόλλου ύπογραφέντος είς Λέϊκ Σαξές τήν Ιΐην Δεκεμβρίου 1946,
περί τροποποιήσεως τών Συμφωνιών, Συμβάσεων καΐ Πρωτοκόλλων
έπι τών ναρκωτικών τών συναφθέντων είς Χάγη ν τήν 23ην 'Ιανουαρίου
1912, είς Γενεύην τήν Ιΐην Φεβρουαρίου 1925 καΐ τήν 19ην Φεβρουαρίου
1925 και τήν 13ην 'Ιουλίου 1931, εις Βαγκόκ τήν 27ην Νοεμβρίου 1931 και
ε'ις Γενεύην τήν 26ην Ιουνίου 1936, εξαιρέσει τών αποτελεσμάτων αυ
τών έπι της τελευταίας τών Συμβάσεων τούτων.
(ζ) Τών Συμβάσεων και Συμφωνιών τών αναφερομένων είς τάς υποπαρα
γράφους (α) έως (ε) ως αύται έτροποποιήθησαν ύπό του Πρωτοκόλ
λου τοΟ 1946 του αναφερομένου είς τήν ύποπαράγραφον (στ).
(η) Πρωτοκόλλου ύπογραφέντος είς Παρισίους τήν 19ην Νοεμβρίου 1948,
θέτοντος ύπό διεθνή έ'λεγχον φάρμακα τίνα μη προβλεπόμενα ύπό της
Συμβάσεως της 13ης 'Ιουλίου 1931 δια τήν ρύθμισιν της βιομηχανικής
παραγωγής και διακανονισμόν της διανομής τών ναρκωτικών, τροπο
ποιηθείσης ύπό του ύπογραφέντος είς Λέϊκ Σαξές τήν Πην Δεκεμβρίου
1946 πρωτοκόλλου.
(θ) Πρωτοκόλλου περί περιορισμού και ρυθμίσεως της καλλιέργειας της
μήκωνος, ως και της παραγωγής, του διεθνούς εμπορίου, του χονδρικού
εμπορίου και της χρήσεως του οπίου, ύπογραφέντος είς Νέαν Ύόρκην
τήν 23ην 'Ιουνίου 1953, έάν τό πρωτόκολλον τούτο ίσχύση.
2. "Αμα ως Ισχύση ή παρούσα Σύμβασις, τό άρθρον 9 της Συμβάσεως δια
τήν καταστολήν του παρανόμου εμπορίου, τών επικινδύνων φαρμάκων, της υπο
γραφείσης είς Γενεύην τήν 26ην Ιουνίου 1936, θέλει καταργηθη μεταξύ τών Με
ρών της είρημένης συμβάσεως τά όποια εΐναι Μέρη και της παρούσης Συμβά
σεως και θέλει άντικατασταθή ύπό της παραγράφου 2 (β) τοΟ άρθρου 36 της
παρούσης Συμβάσεως. Έ ν τούτοις τοιούτον τι Μέρος της Συμβάσεως δύναται
διά γνωστοποιήσεως είς τόν Γενικόν Γραμματέα νά διατήρηση έν ίσχύΐ τό ώς
άνω άρθρον 9.
, .
"Αρθρον 45ον
Μεταβατικαί Διατάξεις
1. Τά καθήκοντα του 'Οργάνου, τοΟ οποίου ή ΐδρυσις προβλέπεται είς τό άρ
θρον 9, θά εκπληρούνται άπό της ημερομηνίας θέσεως έν ίσχύϊ της παρούσης
Συμβάσεως (άρθρον 41 παρ. 1) προσωρινώς ύπό της Μονίμου Κεντρικής 'Επι
τροπής της Ιδρυθείσης είς έκτέλεσιν τών διατάξεων του κεφ. VI της μνημονευο
μένης είς τό άρθρον 44 (γ) Συμβάσεως ώς αϋτη έτροποποιήθη, και ύπό του
Σώματος Εποπτείας, του συσταθέντος εις έκτέλεσιν τών διατάξεων του Κεφ.
II της μνημονευομένης είς τό άρθρον 44'(δ) Συμβάσεως, ώς αϋτη έτροποποιή
θη.
2. Τό Συμβούλιον θά καθορίση τήν ήμερομηνίαν είς ήν τό νέον "Οργανον τό
προβλεπόμενον εις τό άρθρον 9 θά άναλάβη τά καθήκοντα του. Είς τήν ήμερο
μηνίαν ταύτην τό ρηθέν "Οργανον θά άναλάβη τά καθήκοντα της Μονίμου Κεν
τρικής Επιτροπής καΐ έκεΐνα του Σώματος 'Εποπτείας, άτινα μνημονεύονται
είς τήν παρ. 1, ώς προς τά Κράτη τά όποια αποτελούν Μέλη τών Συνθηκών τών
αναφερομένων είς τό άρθρον 44 καΐ τά όποια δέν αποτελούν Μέρος είς τήν πα
ρουσαν Σύμβασιν.
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"Αρθρον 46ον
Καταγγελία
1. Μετά παρέλευσιν διετίας άπό της ημερομηνίας θέσεως έν ίσχύϊ της παρού
σης Συμβάσεως (άρθρον 41 παρ. 1) παν Μέρος της Συμβάσεως δύναται ίδίω
ονόματι ή έξ ονόματος εδάφους δπερ αντιπροσωπεύει έπί τοΰ διεθνούς πεδίου
καΐ δπερ απέσυρε την δοθεΐσαν κατά τό άρθρον 42 συγκατάθεσιν, νά κατογγεί
λη τήν παρούσαν Σύμβασιν διά καταθέσεως σχετικού έγγραφου εις τόν Γενικόν
Γραμματέα.
2. 'Εάν ό Γενικός Γραμματεύς λάβη τήν καταγγελίαν. προ της 1ης Ι ο υ λ ί ο υ
ή κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην, αυτή θά ίσχύση τήν Ιην Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ τοΟ επο
μένου έτους. Έ ά ν ή κ α τ α γ γ ε λ ί α ληφθή μετά τήν Ιην 'Ιουλίου, θά Ισχύση ώς
εάν ελήφθη τό έπόμενον έτος πρό της 1ης 'Ιουλίου ή κ α τ ά τήν ήμερομηνίαν ταύ
την.
3. Ή παρούσα Σύμβασις θά λήγη έάν, κατόπιν καταγγελιών κοινοποιηθει
σών συμφώνως προς τάς διατάξεις της παρ. 1 αϊ συνθήκαι της θέσεως της} έν
ίσχύϊ, αί προβλεπόμενοι εις τήν παρ. 1 του άρθρου 41, παύσουν νά υφίστανται.
"Αρθρον 47ον
Τροποποιήσεις
1. Πάν Μέρος της Συμβάσεως θά δύναται νά προτείνη τροποποίησιν της πα^
ρούσης Συμβάσεως. Τό κείμενον της τροποποιήσεως κ α ι οι λόγοι οΐτινες ύποστη. '
ρίζουν ταύτην θά γνωστοποιώνται είς τόν Γενικόν Γραμματέα, δστις θά τάς γνω
στοποιή είς τ ά Μέρη της Συμβάσεως και είς τό Συμβούλιον. Τό Συμβούλιον
δύναται νά άποφασίζη είτε :
(α) Νά συγκάλεση διάσκεψιν συμφώνως προς τήν παρ. 4 του άρθρου 62
του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, διά τήν μελέτην της
προτεινομένης τροποποιήσεως, είτε
(β) νά έρωτήση τά Μέρη της Συμβάσεως έάν δέχωνται τήν προτεινομένην
τροποποίησιν και νά παρακάλεση ταύτα νά υποβάλουν είς τό Συμβού
λιον τάς έπί της προτάσεως ταύτης ένδεχομένας παρατηρήσεις των.
2. Έ ά ν σχέδιον τροποποιήσεως, διανεμηθέν συμφώνως προς τήν παρ. 1 (β)
του παρόντος άρθρου δέν απερρίφθη ύπό ούδενός Μέρους της Συμβάσεως εντός
18 μηνών, οί όποιοι έπονται της γνωστοποιήσεως της, θά τεθή αμέσως είς ίσχύν.
Έ ά ν ούχ' ήττον άπορριφθή ύπό Μέρους τινός της Συμβάσεως τό Συμβούλιον
δύναται νά άποφασίση, έν δψει τών παρατηρήσεων τών Μερών, έάν είναι σκό
πιμον νά συγκληθη διά τήν μελέτην της ρηθείσης τροποποιήσεως.

"Αρθρον 48ον
ΔιαφοραΙ
1. Έ ά ν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Μερών της Συμβάσεως έγερθή διαφορά
ώς προς τήν έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, τ ά ώς άνω
Μέρη θά συμβουλευθούν άλληλα προς ρύθμισιν της διαφοράς διά διαπραγμα
τεύσεων, έρεύνης, μεσολαβήσεως, συμβιβασμού, διαιτησίας, προσφυγής είς το
πικούς οργανισμούς, δικαστικής όδου ή οιωνδήποτε έτερων ειρηνικών μέσων
της εκλογής των.
2. Πάσα διαφορά του είδους τούτου, ή οποία δεν ήθελε ρυθμισθή διά τών προ
βλεπομένων εις τήν παρ. 1 μέσων, θά υποβάλλεται είς τό Διεθνές Δικαστήριον
προς άπόφασιν.
"Αρθρον 49ον

Μεταβατικαί Επιφυλάξεις
1. Μέρος τι της Συμβάσεως δύναται, κ α τ ά τήν ύπογραφήν, τήν έπικύρωσιν
ή τήν προσχώρησιν νά επιφύλαξη εις εαυτό τό δικαίωμα νά έπιτρέψη προσωρι
νώο εΐς τι τών εδαφών αύτου ·
(α) Τήν χρήσιν τοΰ οπίου διά οιονεί ιατρικούς σκοπούς.
(β) Του καπνίσματος του οπίου.
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(γ) Την μάσησιν τοΰ φύλλου της κόκας.
(δ) Την χρήσιν της καννάβεως, της ρητίνης της καννάβεως, εκχυλισμάτων
και βαμμάτων καννάβεως δια σκοπούς μη ιατρικούς, και
(ε) την παραγωγήν, την βιομηχανοποίησιν καί την έμπορίαν των αναφερο
μένων εις τάς υποπαραγράφους (α) £ως (δ) ναρκωτικών δια τους ανα
φερομένους εις τάς υποπαραγράφους ταύτας σκοπούς.
2. Αϊ γενόμεναι δυνάμει της παρ. 1. επιφυλάξεις θά υπόκεινται εις τους κά
τωθι περιορισμούς :
(α) Α Ι πράξεις αϊ αναφερόμενοι εις τήν παρ. 1 δέν δύνανται να επιτραπούν
ειμή έν τω μέτρω καθ' δ αδται ήσαν καθιερωμέναι εις τ α εδάφη δι' α
έγένετο ή έπιφύλαξις και έπετρέποντο κατά τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1961.
(β) Ουδεμία εξαγωγή ναρκωτικών έκ τών έν παρ. 1 αναφερομένων διά τους
έν αύτη οριζόμενους σκοπούς δύναται νά έπιτραπη είς προορισμόν χώ
ρας μη αποτελούσης Μέρος ή εδάφους είς δ ή παρούσα Σύμβασις δέν
εφαρμόζεται κατά τους δρους του άρθρου 42.
( γ ) Τά μόνα πρόσωπα είς τά όποια θά έπιτραπη τό κάπνισμα του οπίου,
είναι τ ά εγγεγραμμένα προς τόν σκοπόν τοΰτον πρό της 1ης 'Ιανουα
ρίου 1964, ύπό τών αρμοδίων αρχών.
(δ) Ή χρήσις του οπίου διά οιονεί ιατρικούς σκοπούς δέον νά καταργηθή
εντός προθεσμίας 15 ετών άπό της θέσεως έν Ισχύϊ της παρούσης Συμ
βάσεως, ώς αϋτη προβλέπεται είς τήν παρ. 1 του άρθρου 41.
(ε) Ή μάσησις του φύλλου της κόκας δέον νά καταργηθή εντός προθεσμί
ας 25 ετών άπό της θέσεως έν ισχύϊ της παρούσης Συμβάσεως^ ώς προ
βλέπεται είς τήν παρ. 1 του άρθρου 41.
(στ) Ή χρήσις της καννάβεως διά σκοπούς έτερους τών ιατρικών κ α ι επι
στημονικών δέον νά παύση το ταχύτερον δυνατόν, ά λ λ α έν πάση περί,
πτώσει εντός χρονικού διαστήματος 25 ετών άπό της θέσεως έν Ισχύϊ
της παρούσης Συμβάσεως, ώς προβλέπεται είς τήν παρ. 1 του άρθρου
41.
(ζ) Ή παραγωγή, βιομηχανοποίησις και εμπορία τών προβλεπομένων είς
τήν παρ. 1 ναρκωτικών διά τάς άναφερομένας είς τήν ρηθεΐσαν παρ1,
χρήσεις πρέπει νά περιορισθώσι κ α ι τελικώς νά καταργηθώσι συγχρό
νως μετά του περιορισμού της καταναλώσεως κ α ι καταργήσεως τών
χρήσεων τούτων.
3. Πάν Μέρος της Συμβάσεως προβαΐνον είς έπιφύλαξιν δυνάμει της παρ. 1
δέον :
(α) Νά περιλάβη είς τήν έτησίαν έκθεσιν τήν οποίαν θά άποστείλη εϊς τόν
Γενικόν Γραμματέα, συμφώνως προς τήν παραγρ. 1 (α) του άρθρου 18
περιγραφήν τών έπιτευχθεισών προόδων κατά τό προηγούμενον έτος
διά τήν κατάργησιν της χρήσεως, της παραγωγής, βιομηχανοποιήσεως
ή της εμπορίας κατά τήν παραγρ. 1, καΐ
(β) νά παράσχη είς τό "Οργανον κεχωρισμένας εκτιμήσεις (άρθρον 19)
καΐ στατιστικάς (άρθρον 20) διά τάς ενεργείας δι' ας έγένετο έπιφύ
λαξις, κ α τ ά τόν ύπό του 'Οργάνου καθοριζόμενον τρόπον καΐ τύπον.
4. (α) 'Εάν Μέρος τ ι της Συμβάσεως τό όποιον προέβη είς έπιφύλαξιν δυνά
μει της παρ. 1 παράλειψη νά παράσχη :
(i) Τήν μνημονευομένη ν είς τήν παρ. 3 (α) έκθεσιν εντός τών 6 μηνών άπό
του τέλους του έτους είς δ αναφέρονται αϊ πληροφορίαι τάς οποίας
περιέχει'
(ii) τάς μνημονευόμενος είς τήν παρ. 3 (β) εκτιμήσεις εντός τριών μηνών
μετά τήν καθορισθεΐσαν προς τοΟτο ήμερομηνίαν ύπό του Όργάνου,
συμφώνως προς τήν παρ. 1 του άρθρου 12'
(iii) τάς μνημονευομένας είς τήν παρ. 3 (β) στατιστικός εντός τριών μηνών
μετά τήν ήμερομηνίαν εντός της οποίας πρέπει νά παρασχεθούν συμ
φώνως πρ ος τήν παρ . 2 τοΟ άρ θρ ου 20,
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τό "Οργανον ή δ Γενικός Γραμματεύς, κατά την περίπτωσιν, θα άπευθύνη εις το
περί οδ πρόκειται Μέρος της Συμβάσεως γνωστοποίησιν αναφερομένη ν είς την
καθυστέρησιν αύτοϋ και θα του ζητήση να παράσχη τάς πληροφορίας ταύτας
εντός προθεσμίας τριών μηνών άπό της λήψεως της γνωστοποιήσεως ταύτης.
(β) Έ ά ν Μέρος τ ι της Συμβάσεως παράλειψη νά συμμορφωθή εντός τής άνω
αναφερομένης προθεσμίας, είς την αΐτησιν του Ό ρ γ ά ν ο υ ή του Γενικού Γραμ
ματέως, ή έν λόγω έπιφύλαξις ή γενομένη δυνάμει τής παρ. 1, θά παύση Ισχύ
ουσα.
5. Τό Κράτος όπερ προέβη εις επιφυλάξεις δύναται οποτεδήποτε δι* έγγραφου
γνωστοποιήσεως νά άποσύρη πάσας ή μέρος τών επιφυλάξεων του.
"Αρθρον 50όν
"Ετεραι Επιφυλάξεις
1. Ουδεμία έπιφύλαξις επιτρέπεται, πλην τών γενομένων συμφώνως προς τό
άρθρον 49 ή προς τάς κατωτέρω παραγράφους.
2. Παν Κράτος δύναται, κατά τήν ύπογραφήν, τήν έπικύρωσιν ή προσχώρησιν,
νά προβή είς επιφυλάξεις έπί τών επομένων διατάξεων τής παρούσης Συμβά
σεως :
Παρ. 2 και 3 του άρθρου 12, παρ. 2 του άρθρου 13, παρ. 1 κ α ι Ζ του άρθρου
14, παρ. 1 (β) του* άρθρου 31 και άρθρου 48.
3. Παν Κράτος δπερ επιθυμεί νά άποτελέση Μέρος τής Συμβάσεως άλλ' δπερ
προτίθεται νά προβή είς επιφυλάξεις ετέρας εκείνων αΐτινες αναγράφονται εις
τήν παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 49, δύνοτται νά ειδοποίηση τόν
Γενικόν Γραμματέα περί τής προθέσεως του ταύτης. 'Εκτός έάν εντός 12 μηνών
άπό της γνωστοποιήσεως τής σχετικής επιφυλάξεως ύπό τοΟ Γενικού Γραμμα
τέως, τό εν τρίτον τών έπικυρωσάντων ή προσχωρησάντων είς τήν Σύμβασιν
Κρατών πρό τής λήξεως τής περιόδου ταύτης, δεν προέβαλεν αντιρρήσεις κατ'
αυτής, θά θεωρηθή αυτή ώς επιτρεπομένη, νοουμένου δτι τ ά Κράτη τ ά όποιο:
προέβαλον αντιρρήσεις κατά τής επιφυλάξεως δέν υποχρεούνται νά αναλάβουν
gvavu τοΟ Κράτους δπερ προέβη είς τήν έπιφύλαξιν οίανδήποτε νομικήν ύποχρέ :
ωσιν άπορρέουσαν έκ τής παρούσης Συμβάσεως και επηρεαζόμενη ν ύπό τής
επιφυλάξεως.
4. Τό Κράτος δπερ προέβη είς επιφυλάξεις δύναται οποτεδήποτε κ α ι δι* έγ : .
γράφου ανακοινώσεως νά άποσύρη άπάσας ή μέρος τών επιφυλάξεων του.
"Αρθρον 51 ον
Κοινοποιήσεις
Ό Γενικός Γραμματεύς θά κοινοποιή είς πάντα τ ά μνημονευόμενα είς τήν
παρ. 1 του άρθρου 40 Κράτη—
(α) Τάς ύπογραφάς, επικυρώσεις και προσχωρήσεις συμφώνως προς τό
άρθρον 40.
(β) Τήν ήμερομηνίαν, καθ' ην ή παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύΐ, συμ
φώνως προς τό άρθρον 41.
i
( γ ) Τάς καταγγελίας, συμφώνως προς τό άρθρον 46, κ α ι
(δ) τάς δηλώσεις και γνωστοποιήσεις, δυνάμει τών άρθρων 42, 43, 47, 49
και 50.
Είς έπιμαρτύρησιν τών ανωτέρω οί υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτη
μένοι, υπέγραψαν τήν παρουσαν Σύμβασιν, έξ ονόματος τών αντιστοίχων Κυ
βερνήσεων των.
Έγένετο είς Νέαν Ύόρκην σήμερον τήν τριακοστήν Μαρτίου χ ί λ ι α έννεακόσια
έξήκοντα gva, εις 'έν άντίτυπον, δπερ θά κατατεθή εις τ ά άρχεια τών 'Ηνωμένων
Εθνών, και οΟτινος κεκυρωμέα αντίγραφα θά άποσταλώσιν είς πάντα τ ά Κρά
τη, Μέλη τών Ηνωμένων 'Εθνών ώς και εις τ ά αναφερόμενα εις τήν παράγραφον
1 του άρθρου 40 έτερα Κράτη.
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ΠΙΝΑΚΕΣ
Κατάλογος ναρκωτικών περιλαμβανομένων εις τον Πίνακα Ι.
Άκετυλμεθαδόλη (AcetylmethadolV (3άκετόξυ6διμεθυλάμινο4, 4διφαινυλοεπτάνη).
Άλλυλοπροδίνη (Allylprodine) (3ολλυλοΙ|ΐέθυλο4φαίνυλο4προπιονοξυπιπεριδίνη).
Άλφακετυλμεθαδόλη (AlphacetylmethadolV (' Αλφα3άκΓ.τόξυ6διμεθυλάμινο4, 4διφαινυλο
επτάνη).
Αλφαμεπροδίνη
(Alphameprodine)
(' Αλφα3αϊθυλοΙμέθυλο4φϋίνυλο4Προπιονοξυπιπε
ριδΐνη).
Άλφαμεθαδόλη (Alphamethadol) ( Άλφα6διμεθυλάμινο4, 4διφαίνυλο3έπτανόλη).
Άλφαπροδίνη (Alphaprodihe)· ("Αλφα1, 3διμέ0υλο4φαίνυλο4προπιονοξυπιπεριδίνη).
Άνιλεριδίνη (Anileridine)· (ΑΙΘυλεστήρ τοΟ
1πάραάμινοφαιναίθυλο4φαίνυλοπιπερίδινο4
καρβοξυλικοϋ οξέος).
Βενζεθιδίνη (Benzethidine)" (ΑΙΘυλεστήρ του
1(2βενζυλοξυαίθυλο)4φαινυλοπιπερίδινο4
καρβοξυλικοϋ οξέος).
Βενζυλμορφίνη (Benzylmorphine)· (3βενζυλομορφίνη).
Βητακετυλομεθϋδόλη (Betacetylmethadol)' (Βήτα3άκετόξυ6διμεθυλάμινο4,4διφαινυλοεπτάνη).
Βηταμεπροδίνη (Betameprodine)· (Βήτα3αΐθυλο1μέθυλο4φαίνυλο4προπιονοξυπιπεριδίνη).
Βηταμεθαδόλη (Betamethadol)· (Βήτα6διμεθυλάμινο4, 4διφαίνυλο3έπτανόλη).
Βηταπροδίνη (Betaprodine)· (Βήτα1, 3διμέθυλο4φαίνυλο4προπιονοξυπιπεριδίνη).
Κάνναβις, Ρητίνη Καννάβεως, Εκχυλίσματα και Βάμματα Καννάβεως. (Cannabis and Cannabis
Resin and Extracts and Tinctrures of Cannabis).
Κλονιταζήνη (Clonitazene)· (2πάραχλωροβένζυλο1διαιθυλαμινοαίθυλο5νιτροβενζιμιδαζόλη).
Φύλλον Κόκας (Coca Leaf).
Κοκα  ίνη (Cocaine)· (μεθυλεστήρ της βενζοϋλοεκγονίνης).
Συμπύκνωμα Στελεχών Μήκωνος τής Ύπνοφόρου (Concentrate of poppy straw)· (ήτοι το ύλικόν
όπερ ήθελε προκύψει, δτε τά στελέχη τής μήκωνος της ύπνοφόρου υπήχθησαν είς κατερ
γασίαν προς συμπύκνωσιν των άλκαλοειδών αυτής όταν τοιούτο ύλικόν είναι διαθέσιμον
εϊς τό έμπόριον).
Δεζομορφίνη (Desomorphine)· (Διϋδροδιοξυμορφίνη).
Δεξτρομοραμίδη (Dextromoramide)· ( (+)4( (2μέθύλο4όξυ3, 3διφαίνυλο4 (1πυρολιδίνυλο)
βούτυλο) ) μορφολίνη).
Διαμπρομίδη (Diampromide)· (Ν( (2(μεθυλοφαιναιθυλάμινο) πρόπυλο) ) προπιονανιλίδη).
Διαιθυλοθιαμβουτήνη (Diethylthiambutene)· (3διαιθυλάμινοΙ, 1δι(2θιαίνυλο)1βουτίνη).
Διϋδρομορφίνη (Dihydromorphine).
Διμενοξαδόλη (Dimenoxadole)  (2διμεθυλαμινοαίθυλο1αΙθόξυΙ, 1διφαινυλοξεική).
Διμεφεπτανόλη (Dimepheptanol)· (6διμεθυλάμινο4, 4διφαίνυλο3έπτανόλη).
Διμεθυλοθιαμβουτίνη (Dimethylthiambutene)· (3διμεθυλάμινο1, 1δι(2θιαίνυλο)1βουτίνη).
Βουτυρικόν "Αλας Διοξαφετύλης (Dioxaphetyl butyrate)· (Αίθυλο 4μορφόλινο2, 2διφαινυλο
βουτυρικόν).
Διφαινοξυλάτη (Diphenoxylate)· (ΑΙΘυλεστήρ τοϋ 1(3κυάνο3, 3διφαινυλοπρόπυλο)4φαινυ
λοπιπερίδινο4καρβοξυλικοΟ οξέος).
Διπιπανόνη (Dipipanone)· (4, 4διφαίνυλο6πιπερίδινο3έπτανόνη).
Έκγονίνη (Ecgonine)· Οί εστέρες καΐ παράγωγα αυτής ατινα είναι είναι μετατρέψιμα είς έκγο
νίνην καΐ κ ο κ α ΐ ν η ν .
ΑΙΘυλομεθυλοθιαμβουτήνη (Ethylmethylthiambutene)· (3αίθυλομεθυλάμινοΙ, 1Δι(2θιαίνυλο)
1βϊουτίνη).
Έτονιταζήνη (Etonitazene)· (1διαιθυλαμινοαίθυλο2πάρααΙθοξυβένζυλο5νιτροβεζιμιδαζόλη).
Έτοξεριδίνη (Etoxeridine)· (ΑΙΘυλεστήρ τοϋ 1( (2(2ύδροξυαιθόξυ) αίθυλο) ) 4φαινυλοπιπε
περίδινο4καρβοξυλικοϋ οξέος).
Φουρεθιδίνη (F urethidine)· (ΑΙΘυλεστήρ του Ι(2τετραϋδροφουρφουριλοξυαίθυλο)~4φαινυλο
πιπερίδινο4καρβοξυλικοϋ οξέος).
Ή ρ α ν ί ν η (Heroin)· (διακετυλομορφίνη).
Υδροκωδόνη (Hydrocodone)· (Διυδροκωδε'ίδόνη).
Ύδρομορφινόλη (Hydromorphinol)· (14ύδροξυδιϋδρομορφίνη).
Ύδρομορφόνή (Hydromorphone)· (διϋδρομορφινόνη).
Ύδροξυπεθιδίνη (Hydroxypethidine)· (ΑΙΘυλεστήρ τοϋ 4μέταύδροξυφαίνυλο1μεθυλοπιπερί
δινο4καρβοξυλικοϋ οξέος).
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Ίσομεθαδόνη (Isomethadone)· (6διμεθυλάμινο5μέθυλο»4, 4διφαίνυλο3έξανόνη).
'
%%
Κετοβεμιδόνη (Ketobemidone)· (4μετάύδροξυφαίνυλο1μέθυλο4Προπιονυλοπιπεριδίνη).
Λαιβομεθορφάνη (Levomethorphan)· ( ί—)3μεθόξυΝμεθυλομορφινάνη).
Λαιβομοραμίδη (Levomoramide)· ( (—)4( (2μέθυλο4δξυ3, 3διφαίνυλο4(1πυρολιδίνυλο)
βούτυλο) ) μορφολίνη).
Ααιβοφαινακυλομορφάνη (Levophenacylmorphan)· ( (—)3ύδρόξυΝφαινακυλομορφινάνη).
Λαιβορφανόλη (Levorphanol)· ( (—)3ύδρόξυΝμεθυλομορφινάνη).
Μεταζοκίνη (Metazocine)· (2ύδρόξυ2, 5, 9τριμέθυλο6, 7βενζομορφάνη).
Μεθαδόνη (Methadone)· (6διμεθυλάμινο4, 4διφαίνυλο3έπτανόνη).
Μεθυλοδεσορφίνη (Methyldesorphine)· (6μέθυλοδέλτα6διοξυμορφίνη).
Μεθυλοδιϋδρομορφίνη (Methyldihydromorphine)· (6μεθυλοδιϋδρομορφίνη)
1Μέθυλο4φαινυλοπιπερίδινο4 καρβοξυλικόν όξύ.
Μετοπόνη (Metopon)· (5μεθυλοδιϋδρομορφινόνη).
Μορφεριδίνη (MorpheridineV (ΑΙΘυλεστήρ τοΟ 1(2μορφολινοαίθυλο)4φαινυλοπιπερίδινο4
καρβοξυλικοϋ οξέος).
Μορφίνη (Morphine).
Μορφίνης Μεθοπρομίδιον (Morphine Methobromite)· καΐ §τερα σύνθετα έκ μορφίνης μετά
αζώτου πενταδυνάμου.
ΜορφίνηςΝΌξείδιον (MorphineNOxide).
Μυροφίνη (Myrophine) (μυριστυλοβενζυλομορφίνη).
Νικομορφίνη (Nicomorphine)· (3, 6δινικοτινυλομορφίνη).
Νορλαιβορφανόλη (Norlevorphanol)· ( (—>3ύδροξυμορφινάνη).
Νορμεθαδόνη (Normethadone)· (6διμεθυλάμινο4,4διφαίνυλο3έξανόνη).
Νορμορφίνη (Normorphine)· (διμεθυλομορφίνη).
"Οπιον (Opium).
Όξυκωδόνη (Oxycodone)· (14ύδροξυδιϋδροκωδεϊνόνη).
Όξυμορφόνη (Oxymorphone)· (14ύδροξυδιϋδρομορφινόνη).
Πεθιδίνη (Pethidine)· (ΑΙΘυλεστήρ τοϋ 1μέθύλο4φαινυλοπιπερίδινο4καρβοξυλικοϋ οξέος).
Φαιναδοξόνη (Phenadoxone)* (6μορφόλινο4, 4διφαίνυλο3έπτανόνη).
Φαιναμπρομίδη, (Phenampromide)· (Ν(1μέθυλο2 πιπεριδινοαίθυλο) προπιονανιλίδη).
Φαιναζοκίνη (Pheriazbcine)· (2ύδρόξυ5, 9διμέθυλο2φαιναίθυλο6, 7βενζομορφάνη).
Δεξτρομεθορφάνη (Dextromethorphan)· ( (τ)3μεθόξυΝμεθυλομόρφινάνη) καΐ ( (+>3ύδρόξυ
Νμεθυλοφορφινάνη) εξαιρούνται είδικώς έκ τοΟ παρόντος Πίνακος.

Φαινομορφάνη (Phenomorphan)· (3όδρόξυΝφαιναιθυλομορφινάνη).
Φαινοπεριδίνη (Phenoperidine)· (ΑΙΘυλεστήρ τοϋ 1(3όδρόξϋ3φαινυλοπρόπυλο4φαινυλοπιπε
ρίδινο4καρβοξυλικου οξέος).
Πιμινοδίνη (Piminodine)· (ΑΙΘυλεστήρ τοΰ 4φαίνυλο1(3φαινυλαμινοπρόπυλο) πιπερίδινο4
καρβοξυλικοϋ οξέος).
Προεπταζίνη (Proeptazine)· (1, 3διμέθυλο4φαίνυλο4προπιονοξυαζακυκλοεπτάνη).
Προπεριδίνη (Properidine)· (ίσοπροπυλικός έστήρ τοΟ (1μέθυλο4φαινυλοπιπερίδινο4καρβο
ξυλικοϋ οξέος).
Ρακεμεθορφάνη (Racemethorphane)· ( (+)3μεθόξυΝμεθυλομορφινάνη).
Ρακεμοραμίδη (Racemoramide)· ( (+)4( (2μέθυλο4δξυ3, 3διφαίνυλο:4(1πυρολιδίνυλο)
βούτυλο) ) μορφολίνη).
Ρακεμορφάνη (Racemorphan)· ( (+)3υδρόξυΝμεθυλομορφινάνη).
Θηπακόνη (Thebacpn)· (Άκετυλοδιϋδροκωδεϊνόνη).
Θηβα'ί'νη (Thebaine).
Τριμεπεριδίνη (Trimeperidine)· (1, 2, 5τριμέθυλο4φαίνυλο4προπιονοξυπιπεριδίνη)' καί
τά Ισομερή, έκτος έάν είδικώς εξαιρούνται, τών ναρκωτικών έν τώ παρόντι Πίνακι έφ' δσρν
ή ϋπαρξις τοιούτων Ισομερών είναι δυνατή έν τώ είδικώ χημικώ καθορισμώ.
Οί εστέρες καί αΙθέρες, έκτος έάν έμφαίνωνται έν άλλω Πίνακι, τών ναρκωτικών έν τφ παρόντι
Πινάκι έφ' δσον ή ΰπαρξις τοιούτων εστέρων ή αΙθέρων είναι δυνατή.
Τά άλατα τών ναρκωτικών τών κατονομαζομένων έν τφ παρόντι Πίνακι, περιλαμβανομένων
τών αλάτων τών εστέρων, αΙθέρων ή Ισομερών ώς προνοείται ανωτέρω έφ* όσον ή Οπαρξις
τοιούτων αλάτων είναι δυνατή.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΔΑΚΑ II
"ΑκετυλοδιυδροκωδεΊ'νη (Acetyldihydrocodeine).
Κωδε·ί·νη (Οοάθΐηβ)(3μεθυλομορφίνη).
Δεξτροπροποξυφαίνη (Dextropropoxyphene) ( ( + )4διμε0υλάμινο3μέθυλο1, 2διφαίνυλο2
προπιονοξυβουτάνη).
ΔιϋδροκωδεΊ'νη (Dihydrocodeine).
ΑΙΘυλομορφίνη (Ethylmorphine): (3αίθι>λομορφίνη).
Νορκωδε·ί*νη (Norcodeine)· (Νδιμεθυλοκωδείνη).
Φολκωδίνη (Pholcodine)· (μορφολινοαιθυλομορφίνη)· καί τά ισομερή, έκτος έάν είδικώς έξαι
ροΟνται, τών ναρκωτικών έν τφ παρόντι Πίνακι έφ' όσον ή ΰπαρξις τοιούτων Ισομερών
είναι δυνατή έν τφ είδικφ χημικφ καθορισμφ.
Τά άλατα τών ναρκωτικών τών κατονομαζομένων έν τφ παρόντι Πίνακι περιλαμβανομένων
καΐ τών αλάτων τών Ισομερών ώς προνοείται ανωτέρω έφ' όσον ή Οπαρξις τοιούτων αλάτων
είναι δυνατή.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ III
Σκευάσματα τών:
Άκετυλοδιϋδροκωδεΐνη (Acetyldihydrocodeine).
Κωδείνη (Codeine).
Δεξτροπροποξυφαίνη (Dextropropoxyphene).
Διϋδροκωδε'ίνη (Dihydrocodeine).
ΑΙΘυλομορφίνη (Ethylmorphine).
Νορκωδε·ίνη (Norcodeine)· καΐ
Φολκωδίνη (Pholcodine).
όταν
(α) είναι μεμιγμένα μεθ' ενός ή πλειόνων έτερων συστατικών κατά τόιοϋτον τρόπον ώστε
το σκεύασμα ούδένα ή άμελητέον κίνδυνον καταχρήσεως νά έπάγηται καΐ ή ουσία
αδτη νά μή δύναται νά άνακτηθ(| δι* ευχερώς χρησιμοποιουμένων μέσων, ουδέ νά είναι
τοιαύτης αποδόσεως ώστε νά έπάγηται κίνδυνον τίνα είς τήν δημοσίαν ύγείαν καΐ
(β) περιέχουν ουχί πλέον τών 100 χιλιοστογράμμων ουσίας κατά μονάδα δόσεως καί είναι
πυκνότητος ουχί μείζονος τών 2,5 έπί τοις εκατόν έπί μή διαιρετών σκευασμάτων.
2. Σκευάσματα κοκαΐνης περιέχοντα ουχί πλέον τών 0,1 έπί τοϊς εκατόν κοκαΐνης, υπολο
γιζόμενης ώς βάσεως κοκαΐνης καΐ σκευάσματα φαρμακευτικού οπίου ή\ μορφίνης περιέχοντα
ουχί πλέον τών 0,2 έπί τοις εκατόν μορφίνης, υπολογιζόμενης ώς άνυδρου βάσεως μορφίνης
έφ* δσον είναι μεμιγμένα μεθ' ενός ή πλειόνων έτερων συστατικών κατά τρόπον ώστε τό σκεύασμα
ούδένα ή άμελητέον κίνδυνον καταχρήσεως νά έπάγηται καΐ τό ναρκωτικόν νά μή δύναται νά
άνακτηθή δι' ευχερώς χρησιμοποιουμένων μέσων ουδέ νά είναι τοιαύτης αποδόσεως ώστε νά
έπάγηται κίνδυνον τίνα είς τήν δημοσίαν ύγείαν.
3. Σκευάσματα διφαινοξυλάτης (Diphenoxylate) στερεών δόσεων (solid dose) περιέχοντα
κατά δόσιν ουχί πλέον τών 2,5 χιλιοστογράμμων διφαινοξυλάτης υπολογιζόμενης ώς βάσεως
καί ουχί πλέον τών 25 μικρογραμμαρίων θειικής άτροπίνης (atropine Sulphate) κατά μονάδα
δόσεως.
PULVIS IPECACUANHAE ΕΤ ΟΡΙΙ COMPOSITUS
4. 10 έπί τοίς εκατόν δπιον είς κόνιν.
10 έπί τοίς εκατόν ρίζης Ίπεκακουάνης είς κόνιν καλά μεμιγμένα μετά 80 έπί τοις
εκατόν παντός έτερου συστατικοΟ είς κόνιν, μηδόλως περιέχοντος ναρκωτικόν.
• 5. Μείγματα συμμορφούμενα προς οίανδήποτε σύνθεσιν κατονομαζόμενη ν έν τφ παρόντι
Πίνακι καί μείγματα τοιούτων σκευασμάτων μετά ουσιών αΐτινες δέν περιέχουν ναρκωτικόν.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ IV
Κάνναβις καί Ρητίνη Καννάβεως (Cannabis and Cannabis resin).
Δεσομορφίνη (Desomorphine)· (διϋδροδιοξυμορφίνη).
Η ρ ω ί ν η (Heroin)· (Διακετυλομορφίνη).
Κετοβεμιδόνη (Ketobemidone)· (4μέταύδροξυφαίνυλο1μέθυλο4προπιονυλοπιπεριδίνη) καί
τά άλατα τών ναρκωτικών τών κατονομαζομένων έν τφ παρόντι Πίνακι έφ' δσον ό σχημα
τισμός τοιούτων αλάτων είναι δυνατός..
Έτυπώθη Αν τφ ΤυπογραφεΙφ τής

Κυπριακής Δημοκρατίας,

έν Λευκωσία.

