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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                        Ν. 57(Ι)/2016 
Αρ. 4564, 25.4.2016                               

Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 57(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1977 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2010 

  
     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

29 του 1977 
67 του 1983 

20(Ι) του 1992 
5(Ι) του 2000 

41(Ι) του 2001 
91(Ι) του 2003 

146(Ι) του 2005 
24(Ι) του 2010 

            99(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων 
Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ναρκωτικών 
Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους του 1977 έως (Αρ. 2) του 2010 (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 2016. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
 νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση του όρου «κάνναβις» και του ορισμού του με τον ακόλουθο 
νέο όρο και ορισμό: 

   
  «“κάνναβις”, με εξαίρεση την περίπτωση που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στον 

όρο “ρητίνη καννάβεως”, σημαίνει τις ανθισμένες ή καρποφόρες κορυφές κάθε 
φυτού του γένους Cannabis, από τις οποίες δεν αφαιρέθηκε η ρητίνη, 
οποιαδήποτε ονομασία και αν αυτές φέρουν και περιλαμβάνει τα φύλλα και το 
στέλεχος οποιουδήποτε τέτοιου φυτού, εξαιρουμένης της βιομηχανικής 
κάνναβης·»· και  

   
 (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου 

και του ορισμού του: 
   
  «“βιομηχανική κάνναβη” σημαίνει –  
   
   (i)  ολόκληρα φυτά ή μέρη φυτού ακατέργαστα ή κατεργασμένα (στουπί) 

του είδους Cannabis sativa, που η περιεκτικότητα τους σε 
τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%, και 

   
        (ii)  τους σπόρους που προέρχονται από ποικιλία του είδους Cannabis 

sativa που η περιεκτικότητά τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) 
δεν υπερβαίνει το 0,2%·». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 7 
του βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):  

    « 
61(Ι) του 2016. 

 (3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων 
των διατάξεων του περί Παραγωγής και Εμπορίας της 
Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμου του 2016.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 7Α  
του βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

  «(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του 
περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμου του 2016.». 

  

 


