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

_______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 
 
Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 3 ησλ πεξί Ναξθσηηθώλ 
Φαξκάθσλ θαη Φπρνηξόπσλ Οπζηώλ Νόκσλ ηνπ 1977 έσο 2016, εθδίδεη ην παξόλ Γηάηαγκα: 
 
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

1. Γηάηαγκα απηό ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Ναξθσηηθώλ Φαξκάθσλ θαη Φπρνηξόπσλ 
Οπζηώλ (Διεγρόκελα Φάξκαθα) (Σξνπνπνηεηηθό) (Αξ. 2) Γηάηαγκα ηνπ 2016. 
 

Δξκελεία. 
 

29 ηνπ 1977 
67 ηνπ 1983 

20(Η) ηνπ 1992 
5(Η) ηνπ 2000 

41(Η) ηνπ 2001 
91(Η) ηνπ 2003 

146(Η) ηνπ 2005 
24(Η) ηνπ 2010 

57(Η) ηνπ 2016. 
 

2.  ην Γηάηαγκα απηό: 
 
«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Ναξθσηηθώλ Φαξκάθσλ θαη Φπρνηξόπσλ Οπζηώλ 
Νόκνπο ηνπ 1977 έσο  2016. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Πξώηνπ Πίλαθα 
ηνπ Νόκνπ. 

3.  (1) Σν Μέξνο Η-Φάξκαθα Σάμεο Α ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα ηνπ Νόκνπ, ηξνπνπνηείηαησο 
αθνινύζσο: 

 
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «Desmorphine» ακέζσο κεηά ηε ιέμε 
«CycIopropyImethyI(α-methyI -3,4 - methylenedioxyphenethyl)amine» ζηελ 
πξώηε ζηήιε κε ηε ιέμε «Desomorphine». 
 
(β) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «Tryrptamine» ακέζσο κεηά ηε ιέμε 
«Trimeperidine» ζηελ πξώηε ζηήιε κε ηε ιέμε «Tryptamine». 
 
(γ) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ Παξάγξαθν 6 (δεύηεξε γξακκή) ηεο ιέμεο 
«θαηλπιαηζπιακίλεκε» κε ηε θξάζε «θαηλπιαηζπιακίλε κε». 

 
(2) Σν Μέξνο ΗΗ-Φάξκαθα Σάμεο Β ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα ηνπ Νόκνπ, ηξνπνπνηείηαη σο 
αθνινύζσο: 

 
(α)  Με ηελ απάιεηςε ηνπο νπζίαο «Γ

9 
Tetrahydocannabinol» ακέζσο κεηά ηε 

ιέμε «α-pyrrolidinopropiophenone» ζηελ πξώηε ζηήιε, ηεο θξάζεο η. THC, ii. 
Dronabinol, iii. Γξνλαβηλόιε» ακέζσο κεηά ηε ιέμε ΡΡΡ ζηε δεύηεξε ζηήιε θαη 
ηεο ιέμεο «Γ

9
 Σεηξαϋδξνθαλλαβηλόιε» ακέζσο κεηά ηε ιέμε «α-

ππξξνιηδίλνπξνπηνθαηλόλε» ζηε ηξίηε ζηήιε,  
 
(β) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν 12, ηεο θξάζεο «2-ακηλν-1-
(ζεηνθαηλπιν-2)-1-πξνπαλόλε ή ηελ 1-(ζεηνθαηλπιν-2)πξνπαλ-2-ακίλε» (ηξίηε 
γξακκή) κε ηε θξάζε «2-ακηλν-1-(ζεηελπι-2)-1-πξνπαλόλε ή ηελ 1-(ζεηελπι-
2)πξνπαλ-2-ακίλε». 
 
(γ) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν 18, ηεο ιέμεο «Ρνθπθιηδίλε» (ηέηαξηε 
γξακκή) κε ηε ιέμε «Ρνιηθπθιηδίλε». 
 
(δ) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο ζηελ ππνπαξάγξαθν iv ηεο παξαγξάθνπ 
18, ηεο θξάζεο «αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηλνιηθνύ δαθηπιίνπ κε ζεηνελνιηθό 
δαθηύιην.» κε ηε θξάζε «Αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηλνιηθνύ δαθηπιίνπ κε δαθηύιην 
ζεηνθαηλίνπ.» 
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