
 

Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 41(I) του 2001 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2000 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων 
Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους του 1977 έως 2000 (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 του 2001. 

Συνοπτικός τίτλος. 

29 του 1977 
67 του 1983 
20(I) του 1992 
5(I) του 2000. 

2. Το άρθρο 5Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά το εδάφιο (2) 
αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου— 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5Α του 
βασικού νόμου. 

«(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με κανονισμούς να— 

(α) Καθορίζει τις πρόδρομες ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών· 

 

(β) καθορίζει τους όρους όπου επιτρέπεται η εμπορία ή η παρασκευή πρόδρομων 
ουσιών 

 

(γ) καθορίζει τα τέλη σχετικά με τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης·  

(δ) εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να καθορίζει οποιοδήποτε θέμα που 
περιέχεται στις παραγράφους (α) έως (γ). 

 

3. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του 
εδαφίου (1) αυτού της φράσης «και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές 
και το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη δήμευση οποιασδήποτε ουσίας σε σχέση με την 
οποία διαπράχθηκε το αδίκημα». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 24 του 
βασικού νόμου. 
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