
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1977 ΕΩΣ 2003 

 
 Για σκοπούς καθορισμού μέτρων εφαρμογής για την πράξη 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε:L 47, 

18.2.2004, σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΚ)αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 

2004 περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών». 

  

    H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

29 του 1977 

67 του 1983 

20(Ι) του 1992 

5(Ι) του 2000 

41(1) του 2001 

91(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ναρκωτικών 

Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους 

του 1977 έως 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 

Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι του 1977 έως 2005. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 5Α 

του βασικού 

νόμου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση 

του άρθρου 5Α αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 «Πρόδρομες 

Ουσίες. 

5Α.-(1) Ο Υπουργός ορίζεται ως αρμόδια 

αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του 

Κοινοτικού Κανονισμού. 
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       (2) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα, το 

οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, να καθορίζει τα τέλη που 

αναφέρονται στην παράγραφο (7) του άρθρου 

3 του Κοινοτικού Κανονισμού. 

  

       (3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή 

παραλείπει να συμμορφωθεί με τα άρθρα 3, 4, 

5, 7 ή 8 του Κοινοτικού Κανονισμού, διαπράττει 

αδίκημα και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και 

τις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο μπορεί, 

επίσης, να διατάξει τη δήμευση οποιασδήποτε 

ουσίας, σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το 

αδίκημα αυτό. 

  

 Επίσημη 

Εφημερίδα 

της  

E.E:L 47, 

18.2.2004,  

σ. 1. 

     (4) Για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, <Κοινοτικός Κανονισμός> σημαίνει 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 περί 

προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται.». 

  

Κατάργηση του 

Τετάρτου 

Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του 

Τέταρτου Πίνακα αυτού. 
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Κανονισμοί. 4. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Κανονισμούς να 

καταργεί οποιουσδήποτε Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν 

εκδοθεί δυνάμει του καταργηθέντος άρθρου 5Α του βασικού 

νόμου. 

  

 

 

 

 

 
ΑΠ/ΓΧ  

23.01.217.2005 
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