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Απιθμόρ 160 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΥΟΣΡΟΠΧΝ ΟΤΗΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1977 ΔΧ 2016 

_________________ 

Γζάηαβια δοκάιεζ ημο άνενμο 3 
 
Πνμμίιζμ Δπεζδή ημ Τπμονβζηυ οιαμφθζμ έηνζκε υηζ ζφιθςκα ιε ζημζπεία ημο Δονςπασημφ Κέκηνμο 

Παναημθμφεδζδξ ηςκ Νανηςηζηχκ ηαζ ηδξ Σμλζημιακίαξ ηα μπμία δζααάγμκηαζ ζημ Δεκζηυ 
Κέκηνμ Σεηιδνίςζδξ ηαζ Πθδνμθυνδζδξ βζα ηα Νανηςηζηά Κφπνμο ηαεχξ ηαζ απυ εονήιαηα ζε 
ηεηιήνζα πμο δζααζαάγμκηαζ απυ ηδκ Aζηοκμιία ζημ Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ, έπμοκ 
ειθακζζηεί ζηδκ αβμνά κέεξ ζοκεεηζηέξ ροπμδναζηζηέξ μοζίεξ βζα ηζξ μπμίεξ ηνίκεηαζ υηζ 
επζαάθθεηαζ δ ηνμπμπμίδζδ ημο Πνχημο Πίκαηα ημο Νυιμο, αζηχκηαξ ηζξ ελμοζίεξ πμο ημο 
πανέπεζ ημ άνενμ 3 ηςκ πενί Νανηςηζηχκ Φανιάηςκ ηαζ Φοπμηνυπςκ Οοζζχκ Νυιςκ ημο 
1977 έςξ 2016, εηδίδεζ ημ αηυθμοεμ Γζάηαβια: 
 

οκμπηζηυξ ηίηθμξ. 1. Σμ Γζάηαβια αοηυ εα ακαθένεηαζ ςξ ημ πενί Νανηςηζηχκ Φανιάηςκ ηαζ Φοπμηνυπςκ 
Οοζζχκ (Δθεβπυιεκα Φάνιαηα) (Σνμπμπμζδηζηυ) Γζάηαβια ημο 2018. 
 

Δνιδκεία. 
 

29 ημο 1977 
67 ημο 1983 

20(I) ημο 1992 
5(Η) ημο 2000 

41(I) ημο 2001 
91(I) ημο 2003 

146(I) ημο 2005 
24(I) ημο 2010 

57(Η) ημο 2016. 
 

2. ημ Γζάηαβια αοηυ: 
 

«Νυιμξ» ζδιαίκεζ ημοξ πενί Νανηςηζηχκ Φανιάηςκ ηαζ Φοπμηνυπςκ Οοζζχκ Νυιμοξ ημο 
1977 έςξ 2016. 

 

Σνμπμπμίδζδ ημο 
Πνχημο Πίκαηα ημο 
Νυιμο.  

3. (1) ΣμΜένμξ Η-Φάνιαηα Σάλζξ Α ημο Πνχημο Πίκαηα ημο Νυιμο ηνμπμπμζείηαζ ςξ 
αημθμφεςξ: 

 (α) Ζ πανάβναθμξ 1 ηνμπμπμζείηαζ: 
 

i. Με ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «Methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-
methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ 
«Methcathinone», 

 
 ii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδ δεφηενδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «i. RTI-111» ηαζ ηδξ θέλδξ «ii. 

Dichloropane» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «ii. 2-(ιεεοθαιζκμ) -1 – θαζκοθπνμπακ-μκδ-
1», ηαζ  

 
 iii. ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ηνίηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «Μέεοθμ 3-(3,4-δζπθςνμθαζκοθμ)-8-

ιεεοθμ-8-αγαδζηοηθμ[3.2.1] μηηακ-2-ηαναμλοθζηυ άθαξ» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ 
«Μεεηαεζκυκδ». 
 

 (α) Ζ πανάβναθμξ 2 ακηζηαείζηαηαζ ιε ηδκ αηυθμοεδ κέα πανάβναθμ: 
 

 «2. Κάεε ζηενεμσζμιενήξ ιμνθή μοζίαξ πμο ηαεμνίγεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 1 
ηαζ 4 έςξ 9 ηαζ πμο δεκ είκαζ δεληνμιεεμνθάκδ (dextromethorphan) ή 
δεληνμνθάκδ (dextrorphan).» 

 
 (β) Ζ πανάβναθμξ 3 ακηζηαείζηαηαζ ιε ηδξ αηυθμοεδ κέα πανάβναθμ: 

 
 «2. Κάεε άθαξ, εζηέναξ ή αζεέναξ μοζίαξ πμο ηαεμνίγεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 

1 ηαζ 2 ηαζ 4 έςξ 9 ηαζ πμο δεκ είκαζ μοζία πμο ηαεμνίγεηαζ ζημ Μένμξ ΗΗ ημο 
Πίκαηα αοημφ.» 
 

 (δ) Ζ πανάβναθμξ 4 ηνμπμπμζείηαζ ιε ςξ αημθμφεςξ:  
 

 i. Με ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ζηδκ οπμπανάβναθμ ii  ηδξ θέλδξ «αθηοθαβμκίδζμ» (δεφηενδ 
βναιιή) ιε ηδ θέλδ «αθηοθαθμβμκίδζμ», ηαζ  
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 ii. ηδκ πνμζεήηδ αιέζςξ ιε ηδκ οπμπανάβναθμ vi, ηδξ αηυθμοεδξ κέαξ 
οπμπαναβνάθμο vii: 

 
 «vii. Ακηζηαηάζηαζδ ζημκ ηαναμκοθζηυ άκεναηα ηδξ Ν-πνμπζυκοθμ μιάδαξ ιε 

ηοηθζηυ ή εηενμηοηθζηυ ή ανςιαηζηυ ή εηενμηοηθζηυ ανςιαηζηυ δαηηφθζμ είηε 
αοηυξ είκαζ ζοιποηκςιέκμξ είηε υπζ ιε άθθμ δαηηφθζμ, είηε έπμοκ μπμζαδήπμηε 
πενεηαίνς οπμηαηάζηαζδ είηε υπζ.» 
 

 (ε)  Ζ οπμπανάβναθμξ iii ηδξ παναβνάθμο 5 ηνμπμπμζείηαζ ιε ηδκ έκεεζδ ηεθείαξ αιέζςξ 
ιεηά ηδ θέλδ «μιάδεξ» (δεφηενδ βναιιή) ηαζ ηδ δζαβναθή ηδξ θνάζδξ «ηαεχξ ηαζ 
μπμζμζδήπμηε εζηέναξ ή αζεέναξ ηςκ μοζζχκ αοηχκ.» (δεφηενδ βναιιή). 

 
 (ζη)  Οζ πανάβναθμζ 9 ηαζ 10 ακανζειμφκηαζ ζε πανάβναθμζ 10 ηαζ 11 ακηίζημζπα ηαζ 

πνμζηίεεηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ πανάβναθμ 8 δ αηυθμοεδ κέα πανάβναθμξ 9: 
 

 «9. Οπμζαδήπμηε μοζία δ μπμία δεκ ηαηαβνάθεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 1 έςξ 3 ηαζ έπεζ 
δμιζηυ ζηεθεηυ ημ N-(3-αιζκμηοηθμελοθ)-Ν-ιεεοθαεκγαιίδζμ  ή ημ N-(3-
αιζκμηοηθμελοθ)-Ν-ιεεοθ-2-θαζκοθαηεηοθαιίδζμ ιε μπμζαδήπμηε απυ ηζξ αηυθμοεεξ 
ηνμπμπμζήζεζξ: 
 

i. Τπμηαηάζηαζδ ζημκ ανςιαηζηυ δαηηφθζμ ιε αθμβυκα ή αθηοθεκμδζυλο μιάδεξ 
ζοιποηκςιέκεξ ιε ημκ αεκγμσηυ δαηηφθζμ.     

ii. Τπμηαηάζηαζδ ζημ άγςημ ημο αιζδίμο ιε οδνμβυκμ 
iii. Τπμηαηάζηαζδ ζημ άγςημ ημο ηοηθμελακζημφ δαηηοθίμο ιε άθηοθμ μιάδεξ ή 

μιάδα ποννμθίμο.  
iv. Τπμηαηάζηαζδ ζημκ ηοηθμελακζηυ δαηηοθίμο εηενμηοηθζημφδαηηφθζμο.» 

 
 (2) Σμ Μένμξ ΗΗ-Φάνιαηα Σάλζξ Β ημο Πνχημο Πίκαηα ημο Νυιμο ηνμπμπμζείηαζ ςξ 

αημθμφεςξ: 
 

 (α) Ζ πανάβναθμξ 1 ηνμπμπμζείηαζ: 
 

 i. Με ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «Μethyl 3,3-dimethyl-2-(9-pentyl-
9H-carbazole-3-carboxamido)butanoate» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «Methoxetamine», 
 

 ii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδ δεφηενδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «MDMB-PCZCA» αιέζςξ ιεηά ηδ 
θέλδ «V. 4-ιεεμλοιεεηαεζκυκδ»,  
 

 iii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ηνίηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «Μεεοθμ 3,3,-δζιεεοθμ-2-(9-πεκηοθμ-
9Ζ-ηανααγμθμ-3-ηαναμλαιζδμ)αμοηακμ-μλζηυξ εζηέναξ» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ 
«Μεεμλεηαιίκδ», 
 

 iv. ιε ηδκ πνμεήηδ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «Μethyl 2-(morpholin-3-yl)-2-
phenylacetate» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «Μethyl 3,3-dimethyl-2-(9-pentyl-9H-
carbazole-3-carboxamido) butanoate»,  
 

 v. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδ δεφηενδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «Methylmorphenate» αιέζςξ ιεηά 
ηδ θέλδ «MDMB-PCZCA»,  
 

 vi. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ηνίηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ Μεεοθ-2-(ιμνθμθζκοθ -3)-2- θαίκοθμ-
μλζηυξ εζηέναξ» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «Μεεοθμ 3,3,-δζιεεοθμ-2-(9-πεκηοθμ-9Ζ-
ηανααγμθμ-3-ηαναμλαιζδμ)αμοηακμ-μλζηυξ εζηέναξ», 
 

 vii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-
2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide» αιέζςξ 
ιεηά ηδ θέλδ «Methylphenidate», 

 
 viii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδ δεφηενδ ζηήθδ ηςκ θέλεςκ «I. 5F-3,5-AB-PFUPPYCA», «II. 

5F-3,5-AB-FUPPYCA», «III. 5-fluoro AB-FUPPYCA» ηαζ «IV. AZ-037»αιέζςξ ιεηά 
ηδ θέλδ «II. 3,4-ιεεοθεκμδζμλοιεεηαεζκυκδ»,  

 
 ix. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ηνίηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «Ν-(1-αιζκμ-3-ιεεοθμ-1-

μλοαμοηακοθ-2)-1-(5-θεμνμπεκηοθμ)-3-(4-θεμνμθαζκοθμ)-1Ζ-ποναγμθμ-5-
ηαναμλαιίδζμ» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «Μεεοθμθαζκζδάηδ», 
 

 x. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «1-(4-cyanobutyl)-N-(2-
phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo [2,3-b]pyridin-3-carboxamide» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ 
«Γ9-Tetrahydrocannabinol», 
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 xi. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ δεφηενδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «Cumyl-4CN-B7AICA» αιέζςξ 

ιεηά ηδ θέλδ «III. Γνμκααζκυθδ», 
 

 xii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ηνίηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «1-(4-ηοακμαμφηοθ)-Ν-(2-
θαζκοθμπνμπακοθ-2)-1Ζ-ποννυθμ [2,3-b]πονζδοκ-3-ηανααλαιίδζμ» αιέζςξ ιεηά 
ηδ θέλδ «Γ9- Σεηνατδνμηακκααζκυθδ», 
 

 xiii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «2-Phenyl-5,5-dimethyltetrahydro-
1,4-oxazine» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «2-Methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-
naphthalenylmethanone», 
 

 xiv. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδ δεφηενδ ζηήθδ ηςκ θέλεςκ «Η. 5,5-dimethyl-2-phenyl-
morpholine», «ΗΗ. G-130» ηαζ «ΗΗΗ. GP-130» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «JWH-015», 
 

 xv. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ηνίηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «2-θαίκοθμ-5,5-δζιεεοθηεηναΰδνμ-
1,4-μλαγίκδ» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «2-ιεεοθμ-1-πνμποθμ-1Ζ-ζκδμθμ-3-οθ)-1-
καθεαθεκοθιεεακυκδ», 
 

 xvi. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «3-({2-
azatricyclo[6.3.1.0⁴ ,¹²]dodeca-1(11),3,8(12),9-tetraen-6-yl}(methyl)amino)-N,N-
diethylpropanamide» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «2-Phenyl-5,5-dimethyltetrahydro-1,4-
oxazine», 

 
 xvii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδ δεφηενδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «NDTDI» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «ΗΗΗ. 

GP-130», 
 

 xviii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ηνίηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «3-({2-αγαηνζηοηθμ(6.3.1.04,12] 
δχδεηα-1(11),3,8(12),9-ηεηναεκοθ-6}(ιεεοθμαιίκμ)-Ν,Ν-δζαζεφθμπνμπακαιίδζμ» 
αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ ««2-θαίκοθμ-5,5-δζιεεοθηεηναΰδνμ-1,4-μλαγίκδ»,  
 

 xix. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «3-methylphenmetrazine» αιέζςξ 
ιεηά ηδ θέλδ «3-({2-azatricyclo[6.3.1.0⁴ ,¹²]dodeca-1(11),3,8(12),9-tetraen-6-
yl}(methyl)amino)-N,N-diethylpropanamide» 
 

 xx. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδ δεφηενδ ζηήθδ ηςκ θέλεςκ «i. 3-methyl-2-(m-
tolyl)morpholine», «ii. 3-methyl-2-(3-methylphenyl)morpholine», « iii. 3-MPM», «iv. 
3-MPH» ηαζ «v. 3-methyl-2-(3′-tolyl)morpholine» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «NDTDI», 
 

 xxi. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ηνίηδ ζηήθδ  ηδξ θέλδξ «3-ιεεοθθαζκιεηναγίκδ» αιέζςξ 
ιεηά ηδ θέλδ «3-({2-αγαηνζηοηθμ(6.3.1.04,12] δχδεηα-1(11),3,8(12),9-ηεηναεκοθ-
6}(ιεεοθμαιίκμ)-Ν,Ν-δζαζεφθμπνμπακαιίδζμ», 

 
 xxii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-

2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «5-(1,1-
Dimethylheptyl)-2-[{1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol) and its C6,C7, C8 and C9 
homologues», 
 

 xxiii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδ δεφηενδ ζηήθδ ςκ θέλεςκ «i. 2-Cumyl-5-pentyl-gamma-
carbolin-1-one» ηαζ «ii. Cumyl-PeGaClone» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «CP-47,497», ηαζ  

 
 xxiv. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ηνίηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «5-πεκηοθμ-2-(2-θαζκοθμπνμπάκοθμ-

2)-2,5-δζοδνμ-1-1Ζ-πονζδμ[4,3-b]ζκδμθμ-1-υκδ» αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «(5-(1,1-
Γζιεεφθεπηοθμ)-2-[{1R, 3S)-3-οδνυλοηοηθμελοθμ]-θαζκυθδ) ηαεχξ ηαζ ηα C6, C7, 
C8 ηαζ C9 μιυθμβα αοημφ». 

 
 (α) Ζ πανάβναθμξ 2 ακηζηαείζηαηαζ απυ ηδκ αηυθμοεδ κέα πανάβναθμ: 

 
 «2. Κάεε ζηενεμσζμιενήξ ιμνθή μοζίαξ πμο ηαεμνίγεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 1 ηαζ 4 

έςξ 18 ημο Μένμοξ αοημφ ημο πανυκημξ Πίκαηα.» 
 

 (β) Ζ πανάβναθμξ 2 ακηζηαείζηαηαζ απυ ηδκ αηυθμοεδ κέα πανάβναθμ: 
 

 «Κάεε άθαξ, εζηέναξ ή αζεέναξ μοζίαξ πμο ηαεμνίγεηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 1 ή 2 ηαζ 4 
έςξ 18» 

 (δ) Ζ οπμπανάβναθμξ ΗΗΗ ηδξ παναβνάθμο 14 ηνμπμπμζείηαζ ιε ηδκ έκεεζδ ηεθείαξ αιέζςξ 
ιεηά ηδ θέλδ «ζκδαγμθίμο» (πνχηδ βναιιή) ηαζ ηδκ απάθεζρδ ηδξ θνάζδξ «ηαεχξ ηαζ 
μπμζμζδήπμηε εζηέναξ ή αζεέναξ ηςκ μοζζχκ αοηχκ» (πνχηδ ηαζ δεφηενδ βναιιή). 
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 (ε) Ζ οπμπανάβναθμξ ΗΗΗ ηδξ παναβνάθμο 16 ηνμπμπμζείηαζ ιε ηδκ έκεεζδ ηεθείαξ αιέζςξ 

ιεηά ηδ θέλδ «ζκδαγμθίμο» (πνχηδ βναιιή) ηαζ ηδκ απάθεζρδ ηδξ θνάζδξ «ηαεχξ ηαζ 
μπμζμζδήπμηε εζηέναξ ή αζεέναξ ηςκ μοζζχκ αοηχκ» (πνχηδ ηαζ δεφηενδ βναιιή). 
 

 (ζη)  Ζ οπμπανάβναθμξ 17 ηνμπμπμζείηαζ: 
 

 i. Με ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ οπμπανάβναθμ I ηςκ θέλεςκ «κάθεοθμ, ημοιφθ,» αιέζςξ 
ιεηά ηδ θέλδ «θαίκοθμ,» (δεφηενδ βναιιή), ηαζ 
 

 ii. Με ηδκ έκεεζδ ηεθείαξ ζηδκ οπμπανάβναθμ ΗΗΗ αιέζςξ ιεηά ηδ θέλδ «ζκδαγμθίμο» 
(πνχηδ βναιιή) ηαζ ηδκ απάθεζρδ ηδξ θνάζδξ ««ηαεχξ ηαζ μπμζμζδήπμηε εζηέναξ 
ή αζεέναξ ηςκ μοζζχκ αοηχκ» (πνχηδ ηαζ δεφηενδ βναιιή).  
 

 (3) Σμ Μένμξ ΗΗΗ-Φάνιαηα Σάλζξ Γ ημο Πνχημο Πίκαηα ημο Νυιμο ηνμπμπμζείηαζ ςξ 
αημθμφεςξ:  
 

 i. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «Phendimetrazine» αιέζςξ ιεηά ηδ 
θέλδ «Pentobarbital», ηαζ 
 

 ii. ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ηνίηδ ζηήθδ ηδξ θέλδξ «Φαζκδζιεηναγίκδ» αιέζςξ ιεηά ηδ 
θέλδ «Πεκημααναζηάθδ» 
 

 (4)  Σμ Μένμξ IV ημο Πνχημο Πίκαηα ημο Νυιμο ηνμπμπμζείηαζ ιε πνμζεήηδ ηδξ αηυθμοεδξ 
κέαξ παναβνάθμο: 
 

 «Οζ υνμζ «οπμηαηάζηαζδ» ηαζ «ακηζηαηάζηαζδ» ακαθένμκηαζ ζηδκ πενζβναθή ηδξ 
δμιήξ ηςκ ιμνίςκ ηαζ δεκ ακαθένμκηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ.» 
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