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Αριθμός 262 
 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 2010 
_______________ 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 
 

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(I) του 2010. 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 3 των περί 
Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμων του 1977 έως 2010, εκδίδει το 
ακόλουθο Διάταγμα: 

Συνοπτικός τίτλος. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο (Ι): 

24.6.2011 
13.7.2012 

7.12.12 
1.3.2013 

17.5.2013. 

Ερμηνεία. 
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(I) του 2010. 

 
 
 
 
 
 

 

1.  Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων 
Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2014 και θα διαβάζεται 
μαζί με τα περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) 
Διατάγματα του 2011 έως (Αρ. 2) του 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως το «βασικό 
διάταγμα» και το βασικό διάταγμα και το Διάταγμα αυτό θα αναφέρονται τα περί 
Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ελεγχόμενα Φάρμακα) Διατάγματα του 
2011 έως του 2014. 

 

2. Στο Διάταγμα αυτό― 

«Νόμος» σημαίνει του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους του 
1977 έως 2010. 
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Τροποποίηση του 
Πρώτου Πίνακα του 
Νόμου. 

3. (1) Το Μέρος Ι ― Φάρμακα Τάξης Α του Πρώτου Πίνακα του Νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
 

 (α) Με  την  ένθεση  αμέσως  μετά  την  παράγραφο 4Α της ακόλουθης νέας παραγράφου 4Β: 
«4Β Οποιαδήποτε ουσία η οποία δεν καταγράφεται στις παραγράφους 1 έως 4Α και 
που ηοποία έχει ως δομικό σκελετό την 3-(1-βενζοϋλο)ινδόλη ή το 1Η-ινδολο-3-υλ-(1-
βενζυλο) μεθάνιο με υποκατάσταση στο άζωτο του δακτυλίου του ινδολίου με 
άλκυλο,αλκένυλο, κυκλοαλκυλομέθυλο, ετεροκύκλοαλκυλο-μεθυλο, κυκλοαλκυλο-
αίθυλο, ή 2-(4-μορφολιλυλο)αίθυλο ομάδες, είτεαυτές έχουν οποιοδήποτε 
υποκατάσταση είτε όχι , είτε σχηματίζουν δακτύλιο με τονυφιστάμενο εξαμελή δακτύλιο 
του ινδολίου είτε όχι , είτε υπάρχει είτε όχι οποιαδήποτε περαιτέρω υποκατάσταση στο 
δακτύλιο ινδολίου, ή/και στο δακτύλιο βενζολίου σε οποιοδήποτε βαθμό.» 

(β) Με  την  ένθεση  αμέσως  μετά  την παράγραφο 5Α, της ακόλουθης νέας παραγράφου 5Β:  
«5Β Οποιαδήποτε ουσία η οποία δεν καθορίζεται στις παραγράφους 1 έως 5Α και έχει 
δομικό σκελετό την τρυπταμίνη ή τρυπταμίνημε υδροξύλιο στο δακτύλιο του βενζολίου 
ή με οποιαδήποτε άλλη υποκατάσταση  στους αρωματικούς δακτυλίους της ή/και 
υποκατάσταση στο άζωτο της πλευρικής αλυσίδας με μια ή περισσότερες άλκυλο ή 
αλκένυλο ομάδες, καθώς και οποιοσδήποτε εστέρας ή αιθέρας των ουσιών αυτών.» 

(γ) με  την  ένθεση  αμέσως  μετά  την  παράγραφο 5Β, της ακόλουθης νέας παραγράφου 5Γ: 
«5Γ Οποιαδήποτε ουσία η οποία δεν καταγράφεται στις παραγράφους 1 έως 5Β και 
έχει δομικό σκελετό το βενζοφουράνιο με υποκατάσταση στο δακτύλιο του φουρανίου  
με άμινοαλκυλο ομάδα είτε αυτή έχει οποιαδήποτε περαιτέρω υποκατάσταση είτε όχι.» 

(δ) Με την προσθήκη της λέξης 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amine (2-MAPB)  
αμέσως μετά τη λέξη Benzethidine στην πρώτη στήλη. 
 
 (ε) Με την προσθήκη της λέξης 1-(1-βενζοφουραν-2-υλ)-Ν-μεθυλοπροπανο-2-αμίνη (2-MAPB) 
αμέσως μετά τη λέξη Βενζεθιδίνη στη δεύτερη στήλη. 

(στ) Με την προσθήκη της λέξης 1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine(2-APB)αμέσως μετά τη 
λέξη 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amine (2-MAPB) στην πρώτη στήλη. 
(ζ) Με την προσθήκη της λέξης 1-(1-βενζοφουραν-2-υλ) προπανο-2-αμίνη (2-ΑΡΒ) αμέσως 
μετά τη λέξη 1-(1-βενζοφουραν-2-υλ)-Ν-μεθυλοπροπανο-2-αμίνη (2-MAPB) στη δεύτερη στήλη. 
(η)  Με την προθήκη της λέξης 4-methamphetamine4-μεθυλοαμφεταμίνη αμέσως μετά τη λέξη 
Methamphetamineracemate στην πρώτη στήλη. 
(θ) Με την προσθήκη της λέξης 4-μεθυλοαμφεταμίνη αμέσως μετά τη λέξη 
Μεταμφεταμίνηρακεμική στη δεύτερη στήλη. 
(ι)  Με την προσθήκη της λέξης 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane (MDAI) αμέσως μετά τη 
λέξη 3-Methylthiofentanyl στην πρώτη στήλη. 
(ια) με την προσθήκη της λέξης 5,6-Μεθυλοενοδιόξυ-2-αμινοινδάνη (MDAI) αμέσως μετά τη 
λέξη 3-Μεθυλοθειοφεντανύλη στη δεύτερη στήλη. 
(ιβ)  Με την προσθήκη της λέξης 4-Methyl-5-(p-tolyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine αμέσως μετά 
τη λέξη 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane (MDAI) στην πρώτη στήλη.  
(ιγ)  Με την προσθήκη της λέξης 4-Μεθυλο-5-(p-τολύλ)-4,5-διυδροοξαζολ-2-αμίνη αμέσως μετά 
τη λέξη 5,6-Μεθυλοενοδιόξυ-2-αμινοινδάνη (MDAI) στη δεύτερη στήλη. 
 

 3. (2) Το Μέρος ΙΙ ― Φάρμακα Τάξης Β του Πρώτου Πίνακα του Νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

 
 (α)  Με την ένθεση αμέσως μετά την παράγραφο 4Α της ακόλουθης νέας παραγράφου 4Β: 

«4Β. Οποιαδήποτε ουσία η οποία δεν καταγράφεται στις παραγράφους 1 έως 4Β και 
έχει δομικό σκελετό την 3-(1-ναφθοϋλο) ινδόλη ή το 1Η-ινδολο-3-υλ-(1-ναφθυλο) 
μεθάνιο ή  την 3-(1-ναφθυλ) καρβοξυλo-ινδόλη μευποκατάσταση , στο άζωτο του 
δακτυλίου του ινδολίου με άλκυλο, αλκένυλο, κυκλοαλκυλομέθυλο, κυκλοαλκυλο-
αίθυλο ή αλκυλοβένζυλο ή 2-(4-μορφολινυλο)αίθυλο ομάδες, είτε αυτές έχουν 
οποιαδήποτε περαιτέρω υποκατάσταση είτε όχι, είτε σχηματίζουν δακτύλιο με το 
υφιστάμενο εξαμελή δακτύλιο του ινδόλιου είτε όχι, είτε υπάρχει είτε όχι οποιαδήποτε 
περαιτέρω υποκατάσταση στο δακτύλιο του ινδολίου ή/και στο δακτύλιο του 
ναφθαλενίου, σε οποιοδήποτε βαθμό.» 
 

(β)  Με την προσθήκη της λέξης Ethylphenidate (EPD) αμέσως μετά τη λέξη Ethylmorphine 
στην πρώτη στήλη. 
 
(γ) Με την προσθήκη της λέξης Αιθυλοφαινιδάτη (EPD) αμέσως μετά τη λέξη Αιθυλομορφίνη 
στην πρώτη στήλη. 


