ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜ ΟΥ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ' Άρ. 552 τής 31ης ΙΑΝΟΥΑΗΟΥ 1967
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο ΠΕΡΓ ΝΑΡΚΩΤΙΚΏΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967
ΔΙΑΤΑΞϊΣ ΑΡΘΡΩΝ
"Αρθρον.
1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.
Μέρος Ι.
"Οπιον άκατέργαστον, φύλλα κόκας, στελέχη μήκωνος
! της; ύπνοφόρου, κάνναβις κ.λ.π.
3. Ναρκωτικά υποκείμενα είς τάς διατάξεις τόυ Μέρους Ι.
4. Περιορισμός έπί της είσαγωγής ναρκωτικών υποκειμένων είξ τάς διατά
ξεις του Μέρους Ι.
5. Περιορισμός έπί της εξαγωγής ναρκωτικών υποκειμένων εις τάς διατά
ξεις τοΟ Μέρους 1.
6. Εξουσία έλεγχου παραγωγής, πωλήσεως κ.λ.π. ναρκωτικών υποκειμέ
νων είς τάς διατάξεις του Μέρους Ι.
7. Ποινή διά τήν χρήσιν κτιρίων διά τό κάπνισμα καννάβεως κ.λ,π.
8. Ποινή διά τήν δολίαν καλλιέργειαν του φυτού τής καννάβεως.
Μέρος 11.
Παρεσκευασμένον "Οπιον.
9. *Απαγόρευσις είσαγωγής και εξαγωγής παρεσκευασμένου οπίου.
10. Ποινή διά τήν κατασκευήν, πώλησιν, χρήσιν κ.λ.π. παρεσκευασμένου
οπίου.
11. "Εννοια «παρεσκευασμένου οπίου».
(245)
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12.
13.
14.
15.
16.

Μέρος 111.
"Ετερα ναρκωτικά και διάμεσα προϊόντα της συνθέσεως αυτών.
Ούσίαι ύποκείμεναι είς τάς διατάξεις του Μέρους U 1 .
Έξουσίαι Υπουργικού Συμβουλίου τροποποιήσεως του Παραρτήματος.
Περιορισμός επί της είσαγωγης ναρκωτικών υποκειμένων είς τάς διατά
ξεις του Μέρους I I I .
Περιορισμός έπί της εξαγωγής ναρκωτικών υποκειμένων είς τάς διατά
ξεις του Μέρους I I I .
'Εξουσία έλεγχου της κατασκευής, πωλήσεως κ.λ.π. ναρκωτικών υποκει
μένων είς τάς διατάξεις τοΟ Μέρους I I I .

17.
18.
19.
20.
21.

Μέρος IV.
Ναρκωτικά ύπό δίαμετακόμισιν.
Ναρκωτικά φάρμακα όπό δίαμετακόμισιν.
"Αδειαι μεταφοράς.
"'**
.
Άπαγόρευσις παραβιάσεως ναρκωτικών.
'Αλλαγή κατευθύνσεως ναρκωτικών φαρμάκων.
"Εννοια μεταφορικού μέσου κ.λ.π.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Μέρος V.
Γενικαί Διατάξεις.
Εφαρμογή τών περί Διοικήσεως Τελωνείων Νόμων.
Είσοδος είς κτίρια καΐ έρευνα διά τήν άπόδειξιν αδικημάτων.
'Αδικήματα καΐ ποιναί.
Άπόπειραι κ.λ.π.
'Αδικήματα ύπό εταιρειών.
ΝομικαΙ διαδικασίαι.
Εξουσία συλλήψεως.
"Αδειαι καΐ εξουσιοδοτήσεις.
Κατάργησις κα'ι επιφυλάξεις.
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Ό περί Ναρκωτικών Φαρμάκων Νόμος τοΰ 1967 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως
είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω
52 του Συντάγματος.
'Αριθμός. 3 τοΟ 1967
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝ ΤΟ
ΑΦΟΡΩΝ Ε Ι Σ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΝ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ναρκωτικών Συνοπτικός
Φαρμάκων Νόμος τρΟ 1967.
τίτλος.
2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ ΈρμηνΕΐα.
κειμένου—
«αντίστοιχος Νόμος» σημαίνει τόν νόμον, δστις συμφώνως πιστο
ποιητικώ έκδοθέντι υπό ή έκ μέρους τής Κυβερνήσεως χώρας έκτος
της Δημοκρατίας κειμένης, διέπει έν τη χώρα ταύτη τόν έλεγχον
καί διακανονισμόν τής κατασκευής, πωλήσεως, χρήσεως, εξαγωγής
καΐ είσαγωγής ναρκωτικών φαρμάκων καί έτερων ουσιών, συμφώ
νως προς τάς διατάξεις τής Ενιαίας Συμβάσεως, ή δστις διέπει έν
τή χώρα ταύτη τόν έλεγχον καί διακανονισμόν τής κατασκευής,
πωλήσεως, χρήσεως, εξαγωγής καί είσαγωγής ναρκωτικών φαρμά
κων συμφώνως προς τάς διατάξεις τής Συμβάσεως τής Χάγης, της
Συμβάσεως τής Γενεύης (ύπ' αρ. 1) καί τής Συμβάσεως τής Γε
νεύης (όπ* άρ. 2), ώς αδται αντιστοίχως έτροποποιήθησαν όπό τοΟ
Πρωτοκόλλου. Βεβαίωσις, ήτις θέλει διαλαμβάνεται έν παντί τοιού
τη) πιστοπόιητικφ, περί των συνεπειών του έν τω πιστοποιητικώ
μνημονευομένου νόμου, ή βεβαίωσις έν τοιούτω πιστοποιητικώ δτι
γεγονότα τινά συνιστώσιν αδίκημα εναντίον τοΟ έν λόγω νόμου, είς
ούδεμίαν άμφισβήτησιν υπόκειται*
«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν'
«Ενιαία Σύμβασις» σημαίνει τήν Ένιαίαν Σύμβασιν έπί των
Ναρκωτικών Φαρμάκων, ήτις υπεγράφη έν Νέα Υόρκη τη 30η Μαρ
τίου 1961*
«Επιτροπή» σημαίνει τήν Έπιτροπήν έπί τών Ναρκωτικών Φαρ
μάκων τοΟ Οικονομικού καΓ Κοινωνικού Συμβουλίου τών 'Ηνωμέ
νων 'Εθνών*
«κάνναβις» (έκτος οσάκις χρησιμοποιείται έν τω δρω «ρητίνη
καννάβεως») σημαίνει τάς ήνθισμένας ή καρποφόρους κορυφάς παν
τός φυτοΰ τοΟ γένους Cannabis έξ ών δέν άφηρέθη ή ρητίνη, ύφ* οίαν
δήποτε όνομασίαν καί έάν αδται φέρωνται*
«μήκων ή ύπνοφόρος» σημαίνει τό φυτόν του γένους Papaver Som
niferum L'
«δπιον άκατέργαστον» περιλαμβάνει δπιον εις κόνιν ή κοκκία,
ουχί δμως τό φαρμακευτικόν δπιον*
«δπιον φαρμακευτικόν» σημαίνει άκατέργαστον δπιον, δπερ ήθε
λεν ύποστή τάς αναγκαίας κατεργασίας ίνα καταστή κατάλληλον
δι* ίατρικήν χρήσιν, συμφώνως προς τάς απαιτήσεις τής Βρεττανι
κής Φαρμακοποιίας, είτε είς κόνιν ή κοκκία, είτε 6φ' οιανδήποτε
έτέραν μορφήν, καί είτε Οπό μορφήν μίγματος μετ* ουδετέρων ουσι
ών είτε δχι*
«'Οργανισμός» σημαίνει τήν Παγκόσμιον Όργάνωσιν Υγείας*
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i

Ναρκωτικά
υποκείμενα
είς τάς δια
τάξεις τοΟ
Μέρους Ι.
Περιορισμός
επί της εισα
γωγής ναρ
κωτικών υπο
κειμένων
είς τάς δια
τάζεις τοΟ
Μέρους Ι.

«Πρωτόκολλο ν» σημαίνει το Πρωτόκολλον έπι των Ναρκωτικών
Φαρμάκων, δπερ υπεγράφη είς Lake Success, Νέαν 'Yapaeqy, τη llrj
Δεκεμβρίου 1946'
«ρητίνη καννάβεως» σημαίνει τήν έξαχθεΐσαν ρητέινην, άκατέργα
στον ή καθαράν, τήν λαμβανομένην έκ παντός φυτού του γένους
Cannabis'
«στέλεχος μήκώνος της ύπνοφόρου» σημαίνει παν μέρος πλην των
σπόρων της μήκωνος της ύπνοφόρου, μετά τόν θερισμσν*
«Σύμβασις της Γενεύης (ύπ' άρ. 1)» σημαίνει τήν Διεθνή Σύμβα
σιν περί Όπίοα, ήτις υπεγράφη έν Γενεύη τη 19η Φεβρουαρίου 1925'
«Σύμβασις της Γενεύης (ύπ' άρ. 2)» σημαίνει τήν Διεθνή Σύμβα
σιν, ήτις υπεγράφη έν Γενεύη τη 13ή 'Ιουλίου 1931, ώ ς συμπληρω
ματική τής Συμβάσεως της Γενεύης (ύπ* άρ. 1) καΐ της Σομδά
σεως της Χάγης*
«Σύμβασις της Χάγης» σημαίνει τήν Διεθνή Σύμβασιν περί 'Οπί
ου, ήτις υπεγράφη έν Χάγη τη 23η Ιανουαρίου 1912'
«Συμβούλιον» σημαίνει τό καθιδρυθέν, δυνάμει του άρθρου 3 του
περί Φαρμακευτικής κα'Ι Δηλητηρίων Νόμου, Συμβούλων Φαρμα
κευτικής και Δηλητηρίων'
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Υγείας, περιλαμβάνει δέ
παν πρόσωπον, δπερ ήθελεν επί τούτω έξουσιοδοτηθή ύπ* αύτου,
δι' απαντάς ή τινας των σκοπών τοΟ παρόντος Νόμου'
«φύλλα κόκας» σημαίνει τά φύλλα παντός φυτού" του γένους των
έρυθρόξυλοειδών Erythroxylacae L. έξ ών δύναται νά έξαχθη κοκα
ΐνη, αμέσως ή διά χημικού μετασχηματισμού.
(2) Ό καθορισμός ουσίας τινός έν παραγράφω 1 του Παραρτήμα
τος του παρόντος Νόμου θά έρμηνεύηται, έφ' δσον είναι δυνατή ή
ΰπαρξις ΙοΌμερών σωμάτων της έν λόγω ουσίας έν τω είδιχω χημι
κώ χαράκτη ρ ισμω αύτης, ώς περιλαμβάνων και τον καθορισμόν παν
τός Ισομερούς σώματος της έν λόγω ουσίας, ούτινος εΐναι δυνατή ή
ΰπαρξις ώς έν τοις ανωτέρω* πάσα δέ έν τταραγράφοις 2, 3, 8, 13 και
14 τοΟ ώς άνω Παραρτήματος γενομένη μνεία ουσίας τινός, Ι^τις *^θε
λεν εκάστοτε καθορίζεται £ν τη είρημένη παραγράφω 1, δέον δπως
τυγχάνη αναλόγου ερμηνείας.
(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, είδος τι λογίζεται ekroc
χθέν ή έξαχθέν δυνάμει αδείας, έάν ό είσαγωγεύς ή, αναλόγως της
περιπτώσεως, ό εξαγωγεύς είναι κάτοχος αδείας εκδοθείσης δυνάμει
του παρόντος Νόμου, δι' ής επιτρέπεται ή εισαγωγή ή, αναλόγως της
περιπτώσεως, ή εξαγωγή του είδους τούτου, και συμμορφοΟται προς
τους δρους, οϊτινες τυχόν ήθελον τεθή τη αδεία, ουχί δέ άλλως πως.
Μέρος 1.Α ΚΑΤΕΡΓΑ Σ ΤΟΝ ΟΠΙΟΝ, ΦΥΛΛΑ ΚΟΚΑ Σ,
ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΗΚΩΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΝΟΦΟΡΟΥ,
ΚΑΝΝΑΒΙΣ, Κ.Λ.Π.
3 . Είς τάς διατάξεις τοΟ Μέρους τούτου του παρόντος Νόμου υπό
κεινται τό ακατέργαστο ν οπιον, τά φύλλα της κόκας,, τά στελέχη της
μή κώνος της ύπνοφόρου, ή κάνναδις, ή ρητίνη καννάβεως ώς και
άπαντα τά σκευάσματα ών ή ρητίνη καννάβεως, συνιστά τήν βάσιν.
4 . Ουδείς δύναται κατά νόμον νά εΙοχχγάγη είς τήν Δημοκρατίαν
ναρκωτικόν ύποκείμενον £ΐς τάς διατάξεις του Μέρους τούτου του πα
ρόνχρς Νόμου, έκτος δυνάμει αδείας εισαγωγής χορηγηθείσης ύπό
τοΟ ΎπουσγοΟ.
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5.r(1) Ουδείς δύναται κατά νόμον να έξαγάγη εκ της Δημοκρα
τίας ναρκωτικόν ύποκείμενον εις τάς διατάξεις του Μέρους τούτου
του παρόντος Νόμου, έκτος δυνάμει άδειας εξαγωγής χορηγηθείσης
ύπό του 'Υπουργού.
(2) Έ ά ν καθ' οιονδήποτε χρόνον ή εισαγωγή, 'έν τινι αλλοδαπή
χώρα, ναρκωτικού τίνος υποκειμένου εις τάς διατάξεις του Μέρους
τούτου τοΰ παρόντος Νόμου, άπαγορεύηται ή τελή υπό περιορισμόν
ύπό των Νόμων της έν λόγω χώρας, είς έκαστη ν άδειαν εξαγωγής
του ναρκωτικού τούτου έκ της Δημοκροττίας, έκδιδομένην ύπό του
Υπουργού δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, θά τίθενται οί αναγκαίοι
κατά τήν κρίσιν του Υπουργού δροι, Τνα παρεμποδίζηται ή, αναλό
γως της περιπτώσεως, περιορίζηται ή εξαγωγή του ναρκωτικού έκ
της Δημοκρατίας είς τήν ώς εΐρηται χώραν, έφ* δσον ήθελεν έξακο
λουθή ή τοιαύτη άπαγόρευσις ή περιορισμός" πάσα δε άδεια, ήτις
ήθελεν έκδοθή πριν ή τεθή έν ίσχύϊ ή άπαγόρευσις, ή ό περιορισμός,
λογίζεται, έφ' δσον ούτω" ήθελεν αποφασίσει ό 'Υπουργός διά Δια
τάγματος, ώς υποκείμενη είς τους αυτούς δρους.

Περιορισμός
fcirttfc εξα
γωγής ναρ
κωτικών υπο
κειμένων
είς τάς δια
τάξεις τοΟ
Μέρους Ι.

6» Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Κανονισμών νά έλέγχη
ή· θέτη ύπό περιορισμούς τήν παραγωγήν, κατοχήν, πώλησιν και δια
νομήν ναρκωτικών υποκειμένων είς τάς διατάξεις του Μέρους τούτου
του; παρόντος Νόμου' είδικώτερον δέ, ουδόλως δμως επηρεαζόμενης
της γενικότητος τής ανωτέρω εξουσίας, νά άπαγορεύη τήν παραγω
γήν, κατοχήν, πώλησιν ή διανομήν παντός τοιούτου ναρκωτικού ύπό
παντός προσώπου, πλην προσώπων, ατι,να θέλουσι κατέχει άδειαν ή
είναι άλλως πως εξουσιοδοτημένα, συμφώνως ταΐς διατάξεσι των τοι
ούτων Κανονισμών.

'Εξουσία
έλεγχου
παραγωγής,
πωλήσεως
κ.λ,π. ναρ
κωτικών υπο
κειμένων
etq τάς δια
τάξεις τοΰ
Μέρους Ι.

7. Πας δστις—
(α) ών κάτοχος οιουδήποτε κτιρίου, επιτρέπει δπως τούτο χρη
σιμοποιήται διά τό κάπνισμα ή τήν έμπορίαν (διά πωλήσεως
ή άλλως πως) καννάβεως ή ρητίνης καννάβεως' ή
(<δ) ενέχεται είς τήν διεύθυνσιν τοιούτου κτιρίου χρησιμοποιου
μένου δι' οίονδήποτε των ότνω σκοπών,
είναι ένοχος αδικήματος εναντίον του παρόντος Νόμου.

Ποινή διά
τήν χρήσιν
κτιρίων διά
τό κάπνισμα
καννά&εως
κ.λ.π.

8. Πάς δστις έν γνώσει αύτοΰ καλλιεργεί οίονδήποτε φυτόν του γέ
νους Cannabis, είναι ένοχος αδικήματος εναντίον του παρόντος Νόμου.

Ποινή διά;
τήν δολ(αν
καλλιέργειαν
τοΰ ψυτοΟτης
καννάβεως.

Μέρος ΙΙ.ΠΑΡΕΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΝ ΟΠΙΟΝ
9. 'Απαγορεύεται ή έν τη Δημοκρατία είσαγωγή ή εξαγωγή παρ£
σκευασμένου οπίου.
10. Πας δστις—
(α) κατασκευάζει, πωλεί ή άλλως πως εμπορεύεται παρεσκευ
ασμένον δπιον" ή
(β) έχει έν τη κατοχή αύτου παρεσκευασμένον δπιον* ή
(γ) ων κάτοχος οιουδήποτε κτιρίου, επιτρέπει τήν χρήσιν αύτου
διά τήν παρασκευήν οπίου διά κάπνισμα, ή διά τήν πώλησιν
ή τό κάπνισμα παρεσκευασμένου οπίου" ή
(δ) ενέχεται είς τήν διεύθυνσιν οίουδήποτε κτιρίου χρησιμοποι
ουμένου διά τίνα τών ανωτέρω σκοπών" ή
(ε) έχει έν τή κατοχή αύτου πίπας ή έτερα σκεύη, άτινα ήθελον
χρησιμεύει είς τό κάπνισμα οπίου ή είς τήν παρασκευήν οπίου
διά κάπνισμα" ή
(στ) καπνίζει ή άλλως ποιείται χρήσιν παρεσκευασμένου οπίου
ή συχνάζει εις τόπον χρησιμοποιόύμενον διά τό κάπνισμα
οπίου,
εΐναι ένοχος αδικήματος εναντίον τοΟ παρόντος Νόμου.

Άπαγόρευσις
εΙσαγωγης
Kcd εξαγωγής
παρεσκευα
σμένου οπίου.
Ποινή διά
κατασκευήν,
πώλησιν,
χρήσιν κ.λ.π:
παρεσκευα
σμένου οπίου.
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* Εννοια «πα
ρεσκευασμέ
νου οπίου».

Οΰσίαι ύπο
κείμεναι
είς τάς δια
τάξεις τοΟ
Μέρους III.
'Εξουσία
"Υπουργικού
Συμβουλίου
τροποποιή
σεως του
Παραρτή
ματος.

Περιορισμός
επί τής είσα
γωγής ναρ
κωτικών υπο
κειμένων
είς τάς δια
τάξεις τοϋ
Μέρους III.
Περιορισμός
επί της εξα
γωγής ναρ
κωτικών υπο
κειμένων
είς τάς δια
τάξεις τοΟ
Μέρους III.
' Εξουσία
έλεγχου
κατασκευής,
πωλήσεως
κ.λ.π. ναρ
κωτικών υπο
κειμένων
είς τάς δια
τάξεις τοϋ
Μέρους III.

11. 'Εν τώ Μέρει τούτω του παρόντος Νόμου, ό δρος «παρεσκευα
σμένον δπιον» σημαίνει δπιον περεσκευασμένον δια κάπνισμα, περι
λαμβάνει δέ σκωρίαν καΐ έτερα υπολείμματα, άτινα ήθελον παραμεί
νει μετά τό κάπνισμα του οπίου.
Μέρος 1ΙΙ.ΕΤΕΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΑ
ΠΡΟ'Ι ΌΝΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ
12. Είς τάς διατάξεις του Μέρους τούτου του παρόντος Νόμου υπό
κεινται αί ούσίαι, αίτινες ήθελον εκάστοτε καθορίζονται έν Μέρει 1
του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, πλην των σκευασμάτων και
ουσιών, αΐτίνες ήθελον εκάστοτε έμπίπτουσιν είς τάς διοπάξεις του
Μέρους 11 του ως εΐρηται Παραρτήματος.
13. Διά Διατάγματος δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της
Δημοκρατίας, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έπιφέρη πασαν
εκάστοτε άναγκαίαν τροποποίησιν είς τό Παράρτημα του παρόντος
Νόμου, έφ'δσον ήθελε κρίνει δτι—
,  . . · . . . ,
(α) Κατόπιν της αποφάσεως της 'Επιτροπής ή: του 'Οργανισμού
δπως τροποποίηση οιονδήποτε τώ ν Παραρτημάτων της Ενι
αίας Συμβάσεως, ή νά ύπαγάγη οίαν^ττοτε ούσίαν, εις μέ
τρα έλεγχου εφαρμοστέα δυνάμει της ώς εΐρηται Χυμ&άσέως
είς τάς έν Παραρτήματι Ι αυτής καθοριζομέναςουσίας, επι
βάλλεται ή προσθήκη ή ή άφαίρεσις ουσίας τινός έκ. του Μέ
ρους Ι ή 11 του Παραρτήματος τοΰ παρόντος Νόμου, ή τόσον
ή άφαίρεσις ουσίας τινός έκ του Μέρους Ι του ώς εΐρηται
Παραρτήματος δσον καί ή άφαίρεσις ουσίας τινός, έκ τοΟ Μέ
ρους 11 αύτου' ή
(β) επίκειται λήψις τοιαύτης αποφάσεως, ώς έν τοις ανωτέρω,
της Επιτροπής ή τοΟ 'Οργανισμού ώς έκ της οποίας θά κα
ταστή αναγκαία ή προσθήκη ουσίας τινός έν Μέρει 1^ του
Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, και ύπό τάς περιστά
σεις, είναι σκόπιμον δπως πράξη ούτω πρό της λήψεως της
τοιαύτης αποφάσεως.
14. Ουδείς δύναται κατά νόμον νά είσαγάγη έν τη Δημοκρατία
ναρκωτικόν ύποκείμενον είς τάς διατάξεις του Μέρους τούτου του
παρόντος Νόμου, έκτος δυνάμει αδείας εισαγωγής χορηγηθείσης ύπό
του 'Υπουργού.

15. Ουδείς δύναται κατά νόμον νά έξαγάγη έκ της Δημοκρατίας
ναρκωτικόν ύποκείμενον είς τάς διατάξεις του Μέρους τούτου του.
παρόντος Νόμου, έκτος δυνάμει αδείας εξαγωγής χορηγηθείσης ύπό
του Υπουργού.

16.—(1) "Ινα παρακωλύηται ή παράνομος χρήσις των υποκειμέ
νων είς τάς διατάξεις του Μέρους τούτου του παρόντος Νόμου ναρκω
τικών, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς
αφορώντας είς τόν έλεγχον της κοττασκευής, πωλήσεως, κατοχής και
διανομής των τοιούτων ναρκωτικών, είδικώτερον δέ, ουδόλως όμως
επηρεαζόμενης της γενικότητος της ανωτέρω εξουσίας, Κανονισμούς
αφορώντας είς—
(α) τήν άπαγόρευσιν της κατασκευής ναρκωτικού υποκειμένου
είς τάς διατάξεις του Μέρους τούτου του παρόντος Νόμου,
έκτος έν κτιρίω κατέχοντι είδικήν άδειαν χορηγουμένην ύπό
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του Ύιτουργοΰ, και ύπό τους εκάστοτε έν τη αδεία ειδικώς
καθοριζόμενους δρους"
(δ) την απαγόρευσα/ της κατασκευής, πωλήσεως ή διανομής παν
τός τοιούτου ναρκωτικού, έκτος ύπό προσώπων, άτινα θέλου
σι κατέχει άδειαν ή άλλως πως έξουσιοδοτηθή δυνάμει τών
Κανονισμών ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου καΐ ύπό τους
εκάστοτε έν τή αδεία ή εξουσιοδοτήσει ειδικώς καθοριζόμε
νους δρους'
(γ) την ρύθμισιν της ύπό Ιατρών οδοντιάτρων ή κτηνιάτρων εκ
δόσεως συνταγών περιεχουσων οιονδήποτε τοιούτο ναρκωτι
κόν, και της εκτελέσεως τοιούτων συνταγών'
(δ) τήν ύπό προσώπων απασχολουμένων έν τή κατασκευή, πωλή
σει ή διανομή τοιούτων ναρκωτικών, τήρησιν βιβλίων και πσ
ροχήν πληροφοριών, εγγράφως ή άλλως πως, ώς ήθελεν εκά
στοτε καθορισθή διά Κανονισμών και
(ε) τον καθορισμόν της διαδικασίας, ήτις θέλει διέπει τήν ε'ισα
γωγήν και έξαγωγήν παντός τοιούτου ναρκωτικού, ώς και
τόν τύπον τών σχετικών άδειων ή πιστοποιητικών.
(2) ΟΙ δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου Κανονισμοί θά προνοώσι περί
της εξουσιοδοτήσεως προσώπων νομίμως ένασκούντων, συμφώνως
ταΐς διατάξεσι του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, τήν
έπιχείρησιν του εξουσιοδοτημένου πωλητού δηλητηρίων—
(α) δπως, έν τή συνήθει ασκήσει τών λιανικών πωλήσεων της επι
χειρήσεως αυτών, κατασκευάζωσιν έν οίωδήποτε κτιρίω
προσηκόντως έγγεγραμμένω δυνάμει του Μέρους II του ώς
εΐρηται Νόμου, οίονδήποτε σκεύασμα, μΐγμα ή εκχύλισμα
ναρκωτικών υποκειμένων εις τάς διατάξεις του Μέρους τού
του του παρόντος Νόμου" ή
(6) δπως ένασκώσιν έν παντί τοιούτω κτιρίω ώς έν τοις ανωτέρω,
έπιχείρησιν έπαγομένην τήν λιανικήν πώλησιν, έκτέλεσιν συν
ταγών ή παρασκευήν παντός τοιούτου ναρκωτικού :
Νοείται δτι ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως άνακαλή τήν έξου
σιοδότησιν έν τή περιπτώσει προσώπου καταδικασθέντος δι' αδίκημα
εναντίον του παρόντος Νόμου ή του περί Επικινδύνων Φαρμάκων
Νόμου (καταργηθέντος διά τού παρόντος) ή δι* αδίκημα προβλεπό
μενον ύπό τής άφορώσης εις τά τελωνεία νομοθεσίας, ώς αϋτη εφαρ
μόζεται ύπό τόΟ παρόντος Νόμου ή του είρημένου περί Επικινδύνων
Φαρμάκων Νόμου, έφ' δσον ό Υπουργός ήθελε κρίνει δτι αντενδεί
κνυται ή ύπό τοιούτου προσώπου άσκησις τής επιχειρήσεως τής
κοττασκευής, πωλήσεως ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, τής διανομής
παντός τοιούτου ναρκωτικού :
Νοείται δτι πριν ή ό 'Υπουργός προβή είς τοιαύτην άνάκλησιν εξου
σιοδοτήσεως ούτος οφείλει νά ζητή τήν προηγουμένην γνωμοδότησιν
του Συμβουλίου.
(3) Ουδέν τών έν τοις Κανονισμοΐς γενομένοις δυνάμει τού παρόν
τος άρθρου διαλαμβανομένων, δύναται νά έρμηνευθή ώς επιτρέπον
τήν λιανικήν πώλησιν δηλητηρίων ύπό προσώπου μή έχοντος τά προς
τούτο αναγκαία προσόντα συμφώνως ταΐς διατάξεσι του περί Φαρμα
κευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ή ώς αναιρούν τάς διατάξεις του
έν λόγω Νόμου καθ* δσον άφορφ είς τήν άπαγόρευσιν, περιορισμόν
ή ρύθμισιν τής πωλήσεως δηλητηρίων.

Κεφ.254
59τοΰ1962.

Κεφ. 248
54 του 1961.
Κεφ. 248
54 του 1961.

Κεφ. 254
59τοϋ1962.

Μέρος IV.ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΥΠΟ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙ Σ IN.
17.—(1) Ουδέν ναρκωτικόν φάρμακον δύναται νά άχθη ύπό δια Ναρκωτικά
μετακόμισιν έν τή Δημοκρατία έκτος—
'
φάρμακα
(α) έάν το ναρκωτικόν τελή ύπό διαμετακόμισιν καθ' όδόν εκ J 56 Jjj11610'
τίνος χώρας, έξ ής είναι νόμιμος ή εξαγωγή αύτου, είς έτέ Κ μισΐν '
ραν χώραν, έν ή τούτο νομίμως δύναται νά είσαχθή' και
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!
I

"Αδεια
μεταφοράς.

(β) οσάκις το ναρκωτικόν, προερχόμενον έκ χώρας, ήτις δέν
υπέγραψε τήν Ένιαίαν Σύμβασιν, τήν Σύμ(3ασιν της Χά
γης ή. τήν Σύμδάσιν τής Γενεύης (ύπ' άρ. 1) ή τήν Σύμβα
σιν της Γενεύης (ύπ' άρ. 2) ώς αντιστοίχως αΰται έτροπο
ιτοιήθησαν ύπό του Πρωτοκόλλου, συνοδεύεται ύπό, έγκυρου
και έν ίσχύϊ τελούσης άδειας εξαγωγής ή, αναλόγως της
περιπτώσεως, πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως.
(2) Όσάκις ναρκωτικόν τι φάρμακον. ύπό διαμετακόμισιν συνο
δεύεται ύπό αδείας εξαγωγής ή πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύν
σεως, ήτις ώς ό Τελώνης ήθελεν ευλόγως πίστευες είναι ψευδής ή
ελήφθη διά δόλου ή εκουσίως γενομένης ψευδούς παραστάσεως ουσι
ώδους τινός γεγονότος, ό Τελώνης δύναται κατά νόμον νά κατάσχη
και κατακράτηση τό ναρκωτικόν, είς δ άφορα ή τοιαύτη άδεια ή πι
στοποιητικόν. Τό ναρκωτικόν άφίεται ελεύθερον ευθύς ώς ό Τελώ
νης, ήθελε πεισθή δτι ή τοιαύτη άδεια ή, πιστοποιητικόν είναι έγκυρον
ή δτι δέν. ελήφθη' διά δόλου ή ψευδών παραστάσεων ώς έν τοις ανω
τέρω.
(3) Όσάκις ναρκωτικόν τι φάρμακον Οπό διαμετακόμισιν δέ,ν συ
νοδεύεται ύπό αδείας εξαγωγής ή πιστοποιητικού αλλαγής κατευ
θύνσεως, ώς έκ του γεγονότος δτι τούτο προέρχεται έκ χώρας, ήτις
δέν υπέγραψε τήν. Ένιαίαν Σύμδασιν ή τήν Σύμδασιν τής Χάγης,
τήν Σύμβασιν της Γενεύης (ύπ' άρ. 1), τήν Σύμβασιν τής Γενεύης
(ύπ' άρ. 2), ώς αύται αντιστοίχως έτροποποιήθησαν ύπό του Πρωτο
κόλλου, και ό Τελώνης ευλόγως πιστεύει δτι τό έν λόγω ναρκωτικόν
μεταφέρεται κατά παράνομον τρόπον ή διά παράνομον σκοπόν, ή δτι
τέλει ύπό διαμετακόμισιν επί τω τέλει είσαγωγής αύτου είς έτέραν
χώραν κατά παράβασιν τών νόμων τής χώρας ταύτης, ούτος δύναται
κατά νόμον νά κατάσχη καΐ κατακράτηση τό ναρκωτικόν.
(j4) Όσάκις, ναρκωτικόν τι φάρμακον άχθέν έν τή Δημοκρατία
ύπό διαμετακόμισιν, έκφορτοΟται ή μεταφορτουται έν τή Δημοκρα
τ(α, τούτο τελεΐ ύπό τόν δλεγχον του Τελώνου, μεταφέρεται δε μόνον
κατόπιν 'Αδείας Μεταφοράς χορηγούμενης συμφώνως τω άρθρω 1.8
του παρόντος Νόμου, καΐ συμφώνως προς τους δρους τής έν λόγω
αδείας.
(5) Ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται
νά έρμηνευθή ώς τυγχάνον εφαρμογής επί ναρκωτικού τελούντος
ύπό διαμετακόμισιν διά του ταχυδρομείου ή διά τής εναερίου δδου,
έφ* δσοντό αεροσκάφος ύπερίπταται τής Δημοκρατίας χωρίς νάπρύσ
γειουται, ή έπί ναρκωτικών φαρμάκων τοιούτων ποσοτήτων, ώστε κα
λή τή; πίστει ταύτα δεδικαιολογημένως λογίζονται μέρος των Ιατρικών,
προμηθειών παντός πλοίου ή αεροσκάφους.
10.—(1),, Απαγορεύεται—
^
ή μετακίνησις παντός ναρκωτικού φαρμάκου έκ του μετα
φορικού μέσου, δι' οδ τούτο ήχθη έν τή Δημοκρατία ύπό
οΛαμετακόμισιν* ή
'
(β) ή καθ' οίονδήποτε τρόπον μεταφορά παντός τοιούτου ναρ
κωτικού έν τή Δημοκρατία, καθ' οίονδήποτε χρόνον μετά
τήν μετακίνησιν αυτού έκ τοΟ τοιούτου μεταφορικού μέσου,
έκτος δυνάμει άδειας έν τω" καθωρισμένω τύπω, έν τω πα
ρόντι Νόμω αναφερομένης ώς ; «"Αδεια Μεταφοράς», εκδιδο
μένης ύπό τοΟ Υπουργού. Ό 'Υπουργός κέκτηται έν πάση
περιπτώσει, δ^ακριτικήν έξουσίαν· εκδόσεως ή μή τής 'Αδείας
Μεταφοράς.
(2) 'Απαγορεύεται ή Εκδοσις °Αδ;είας Μεταφοράς διά τήν μετα
κίνησιν παντός τοιούτου ναρκωτικού εις οίονδήποτε μεταφορικόν μέ
σον, έπί τω" τέλει μεταφοράς αύτοΟ έκτος, τής Δημοκρατίας, μέχρις
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ου προσαχθή τω 'Υπουργώ έγκυρος καΐ έν ίσχύϊ· άδεια εξα
γωγής ή πιστοποιητικόν αλλαγής κατευθύνσεως" τό παρόν εδάφιον
δέν τυγχάνει εφαρμογής είς περιπτώσεις καθ' ας τό ναρκωτικόν
προέρχεται έκ χώρας, ήτις δέν υπέγραψε την Ένιαίαν Σύμβασιν, τήν
Σύμβασιν της Χάγης, τήν Σύμδασιν τής Γενεύης (ύπ' άρ. 1) ή τήν
Σύμβασιν τής Γενεύης (ύπ' άρ. 2), ώς αδται αντιστοίχως έτροποποι
ήθησαν ύπό του Πρωτοκόλλου.
(3) Αϊ διατάξεις του παρόντος άρθρου δέν τυγχάνουσιν εφαρμο
γής επί ναρκωτικών φαρμάκων τελούντων ύπό διαμετακόμισα/ δια
του Ταχυδρομείου.
19. Ουδείς δύναται κατά νόμον νά ύπαγάγη ναρκωτικόν τι φάρ
μακρν ύπό διαμετακόμισιν είς οιανδήποτε κατεργασίαν, ήτις ήθελε
μεταβάλλει τήν φύσιν αύτου, ή εκουσίως νά άνοίξη ή διάρρηξη συ
σκευασίαν περιέχουσαν ναρκωτικόν τι φάρμακον ύπό διαμετακόμι
σα/, έκτος δυνάμει οδηγιών του Υπουργού και καθ' δν τρόπον ήθε
λεν οΰτος εκάστοτε καθορίσει.
·
20*— (1) Έκτος δυνάμει πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως
έν τ ω καθωρισμένφ* τύπω, απαγορεύεται πάσα αλλαγή κατευθύν
σεωςπρός κατεύθυνσιν έτέραν ή τήν αρχική ν, ναρκωτικού φαρμάκου
άχθέντος έν τη Δημοκρατία ύπό διαμετακόμισιν. Έ ν τη περιπτώσει
ναρκωτικού τίνος φαρμάκου ύπό διαμετακόμισιν, συνοδευόμενου ύπό
αδείας εξαγωγής ή πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως, εκδο
θείσης ύπό τής αρμοδίας αρχής ετέρας τινός χώρας, ώς χώρα αρχι
κού προορισμού τοϋ ναρκωτικού λογίζεται ή χώρα, ήτις ήθελε καθο
ρίζεται έν τή τοιαύτη αδεία εξαγωγής ή πιστοποιητικώ αλλαγής
κατευθύνσεως ώς χώρα προορισμού τού ναρκωτικού.
(2) Ό 'Υπουργός κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν εκδόσεως πιστο
ποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως άναφορικώς προς οίονδήποτε ναρ
κωτικόν φάρμακον ύπό διαμετακόμισιν, έφ' όσον ήθελε προσαχθή
αύτώ. έγκυρος και εισέτι έν ίσχύϊ άδεια είσαγωγής, εκδοθείσα ύπό
τής αρμοδίας αρχής τής χώρας, είς ήν σκοπεΐται ή αλλαγή κατευ
θύνσεως του ναρκωτικού, ή έφ' δσον αύτη δέν υπέγραψε τήν Ένιαίαν
Σύμβασιν, τήν Σύμβασιν τής Χάγης, τήν Σύμβασιν τής Γενεύης
(όπ* άρ. 1) ή τήν Σύμδασιν τής Γενεύης (ύπ' άρ. 2), ώς αύται αντι
στοίχως έτροποποιήθησαν ύπό του Πρωτοκόλλου, έφ' δσον ήθελον
προσαχθή αύτώ στοιχεία έμφαίνοντα δτι τό ναρκωτικόν αποστέλλε
ται κατά νόμιμον τρόπον και διά τόν πρέποντα σκοπόν.
(3) Τό πιστοποιητικόν άλλο^ής κατευθύνσεως εκδίδεται έίς δι
πλούν τό εν άντίγραφον συνοδεύει τό ναρκωτικόν έπί τή εξαγωγή
αύτου έκ τής Δημοκρατίας, τό δέ έτερον αποστέλλεται ύπό του
Υπουργείου Υγείας ευθέως είς τήν άρμοδίαν αρχήν τής χώρας, είς
ήν ή αποστολή κατευθύνεται κατόπιν τής γενομένης αλλαγής κατευ
θύνσεως.
(4)' "Αμα τή έκδόσει πιστοποιητικού αλλαγής κατευθύνσεως, ή
άδεια εξαγωγής ή τό πιστοποιητικόν αλλαγής κατευθύνσεως, ήτις
τυχόν ήθελε συνοδεύει τό ναρκωτικόν κατά τήν άφιξιν αύτου έν τή
Δημοκρατία,, κατακρατείται ύπό τού Υπουργού και έπιστρέφετοα
είς τήν έκδώσασαν τήν τοιαύτην άδειαν ή πιστοποιητικόν αρχήν, είς
ήν άνακοινούται συγχρόνως και τό όνομα τής χώρας, είς ήν τό ναρ
κωτικόν απεστάλη μετά τήν γενομένη ν άλλαγήν κατευθύνσεως.

■ Άπαγόρευσις
^^ίκώί*

'Αλλαγή
^^τ^υι^ος
ς^μ^ωνΓ

2 1 , Έ ν τω Μέρει τούτω του παρόντος Νόμου—
Εννοια
(α); δ όρος «μεταφορικόν μέσον» περιλαμβάνει πλοϊον, μηχανο μκαψορικοΟ
κίνητον όχημα, αεροσκάφος, σιδηρόδρομον, ώς και παν £τε Ι·4***κ·λη τ·
ρον μέσον μεταφοράς, διά του οποίου εμπορεύματα δύναν
ται νά άχθώσιν έν τή Δημοκρατία: ή νά έξαχθώσιν έξ αυτής·
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(6) ό όρος «ναρκωτικόν φάρμακον» σημαίνει πάν ναρκωτικόν,
δπερ ήθελεν υπόκειται εις τάς διατάξεις του Μέρους Ι ή 111
του παρόντος Νόμου*
(γ) ό δρος «πιστοποιητικόν αλλαγής κατευθύνσεως» σημαίνει
πιστοποιητικόν εκδοθέν ύπό της αρμοδίας αρχής χώρας
τινός, έξ ής διέρχεται ναρκωτικόν τι φάρμακον. ύπό διαμε
τακόμισιν, επιτρέπον την άλλαγήν κατευθύνσεως του τοιού
του ναρκωτικού είς χώραν έτέραν ή τήν καθοριζομένην έν
τή αδεία εξαγωγής ώς χώραν τελικού προορισμοΟ, και πε
ριέχον παν στοιχεϊον αναγκαίος διαλαμδανόμενον έν τή
αδεία εξαγωγής, όμοΰ μετά του ονόματος τής χώρας, έξ ής
ή αποστολή αρχικώς εξήχθη"
(δ) ό δρος »«άδεια εξαγωγής» σημαίνει αδειαν έκδιδομένην ύπό
τής αρμοδίας αρχής τής χώρας, έξ ής εξάγεται ναρκωτικόν
τι φάρμακον, περιέχουσαν πλήρη στοιχεία του τοιούτου ναρ
κωτικού, ώς και τήν ποσότητα δι' ήν παρέχεται ή άδεια
εξαγωγής, όμοΰ μετά των ονομάτων και διευθύνσεων τού
εξαγωγέως και του προσώπου, είς δ αποστέλλεται τό ναρ
κωτικόν, και έκθέτουσαν τήν χώραν, είς ην τοΰτο εξάγεται
ώς καΐ τήν προθεσμίαν, έν ή δέον νά συντελεσθή ή εξα
γωγή'
(ε) δ δρος «ύπό διαμετακόμισιν» σημαίνει ληφθέν ή άποσταλέν
έξ οίασδήποτε χώρας και άχθέν έν τή Δημοκρατία δια τής
εναερίου ή υδάτινης όδου (είτε τούτο έκφορτοΰται ή μετα
φορτοΟται έν τή Δημοκρατία είτε δχι) αποκλειστικώς και
μόνον επί τω τέλει μεταφοράς αυτού είς έτέραν τινά χώραν
διά του αυτού ή έτερου μεταφορικοΟ μέσου.

'Εφαρμογή
των περί Δι
οικήσεως Τε
λωνείων
Νόμων
Κεφ. 315
26 τοΟ 1961
36 του 1963
76 του 1963.

Είσοδος είς
κτίρια κσΐ
έρευνα δια
τήν άπόδειξιν
αδικημάτων.

Μέρος V.ΓΕΝΙ ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Αδικήματα και ΝομικαΙ Διαδικασίαι.
22.—(1) Παν εΐδος, ούτινος ή εισαγωγή απαγορεύεται δυνάμει
του παρόντος Νόμου, λογίζεται άπηγορευμένον εΐδος προς είσαγω
γήν διά τους σκοπούς των περί Διοικήσεως Τελωνείων Νόμων, ή
παντός νόμου τροποποιοΰντος ή άντικαθιστώντος τούτους.
(2) Παν είδος, ούτινος ή εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου, λογίζεται άπηγορευμένον είδος προς έξαγωγήν. διά
τους σκοπούς των περί Διοικήσεως Τελωνείων Νόμων, ή παντός νό
μου τροποποιοΰντος ή άντικαθιστώντος τούτους.
(3) Έ ά ν εμπορεύματα, ών ή εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει του
παρόντος Νόμου, έξαχθώσιν έκ τής Δημοκρατίας κατά παράβασιν
αυτού, ή άχθώσιν εις άποδάθραν ή έτερον μέρος, προς φόρτωσιν επί
τω τέλει εξαγωγής ή μεταφοράς αυτών δι' ύδατίνης όδου προς έξα
γωγήν ώς έν τοΐς ανωτέρω, ό εξαγωγεύς ή ό αντιπρόσωπος αυτού
υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας,
παν δέ τοιούτον εμπόρευμα υπόκειται εις κατάσχεσιν.
23.— (1) Πας άστυφύλαξ, ώς καΐ παν έτερον πρόσωπον έπί τούτω
έξουσιοδοτηθέν διά γενικού ή ειδικού Διατάγματος του "Υπουργού,
κέκτηνται έξουσίαν δπως, έπί τω τέλει εφαρμογής των διατάξεων των
Μερών 1,11 και 111 τού παρόντος Νόμου, εισέρχονται είς τό κτίριον
2νθα πρόσωπον τι ενασκεί τήν έπιχείρησιν τού παραγωγού, κατασκευ
αστου, πωλητού ή διανομέως παντός ναρκωτικού υποκειμένου εις τάς
διατάξεις του Μέρους 1, Π ή 111 τού παρόντος Νόμου, καΐ νά άπαιτώ
σιν δπως προσάγονται αύτοΐς προς έπιθεώρησιν άπαντα τά 6ι<3λία ή
έγγραφα, τά άφορώντα είς τάς περί. τά τοιαύτα ναρκωτικά πράξεις,
καΐ νά έπιθεωρώσι παν απόθεμα τοιούτων ναρκωτικών.
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(2) Έ φ ' δσον ό δικαστής ήθελεν ίκανοποιηθή βάσει ένορκου κα
ταγγελίας, δτι υπάρχει εύλογος υποψία—
(α) δτι, οιονδήποτε ναρκωτικόν όποκείμενον εις τάς διατάξεις
του Μέρους 1, Μ, ΠΙ του παρόντος Νόμου, ευρίσκεται κα
τά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιων
δήποτε δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, έν τη κατο
χή ή ύπό τόν έλεγχον προσώπου τινός έν οίωδήποτε κτι
ρ[φ· ή
(β) δτι εΐναι έν τη κατοχή ή ύπό τόν έλεγχον προσώπου τινός έν
οίωδήποτε κτιρίω έγγραφον, δπερ αμέσως ή εμμέσως ήθε
λεν άφορα ή έχει σχέσιν προς συναλλαγή ν ή ιτραξιν ήτις
αποτελεί, "ή σκοπουμένην συναλλαγήν ή πραξιν ήτις διενερ
γούμενη θά άπετέλει αδίκημα εναντίον του παρόντος Νό
μου, ή έν τη περιπτώσει συναλλαγής ή πράξεως διενεργη
θείσης ή διενεργηθησομένης έν οίωδήποτε τόπω έκτος της Δη
μοκρατίας, ήτις αποτελεί ή θά άπετέλει αδίκημα εναντίον των
διατάξεων του έν τω τόπω τούτω τελούντος έν ίσχύί αντιστοί
χου νόμου,
ούτος δύναται νά έκδώση ένταλμα έρεύνης, παρέχον έξουσίαν εις
τό έν τω έντάλματι καθοριζόμενον πρόσωπον, δπως κατά πάντα
χρόνον εντός μηνός άπό τής εκδόσεως του εντάλματος, είσέρχηται,
έν ανάγκη και διά τής χρήσεως βίας, είς τό έν τω έντάλματι καθορι
ζόμενον κτίριον, και έρευνα τούτο ώς και παν πρόσωπον, δπερ ήθε
λεν ευρίσκεται έν τω κτιρίω* έάν δέ ύπάρχη εύλογος ύποψ'α δτι διε
πράχθη αδίκημα τι εναντίον του παρόντος Νόμου άναφορικώς προς
οιονδήποτε ναρκωτικόν φάρμακον, δπερ ήθελεν έξευρεθή έν τω κτι
ρίω ή έν τη κατοχή παντός τοιούτου προσώπου ώς έν τοις άνοιτέρω,
ή δτι έγγραφον ούτω εύρεθέν εΐναι έγγραφον έκ των μνημονευομέ
νων έν παραγράφω (β) τού παρόντος εδαφίου, παρέχον έξουσίαν
δπως κατάσχη και κατακράτηση τά τοιαύτα ναρκωτικά ή, αναλόγως
τής περιπτώσεως, έγγραφα.
(3) Πας δστις εκουσίως καθυστερεί ή παρακωλύει πρόσωπον τι
έν τη ενασκήσει των δυνάμει τού παρόντος άρθρου εξουσιών αυτού,
ή δστις παραλείπει νά προσαγάγη ή αποκρύπτει ή πειράται νά από
κρυψη οιαδήποτε τοιαύτα βιβλία, αποθέματα, ναρκωτικά ή έγγρα
φα ώς έν τοις ανωτέρω, εΐναι ένοχος αδικήματος εναντίον του πα
ρόντος Νόμου.
2 4 — ( 1 ) Πας δστίς—

(α) πράττει τι κατά παράβασιν ή παραλείπει νά συμμορφωθή
προς κανονισμόν δυνάμει τού παρόντος Νόμου γενόμενον" ή
(β) πράττει τι κατά παράβασιν, ή παραλείπει νά συμμορφωθή
προς τους δρους αδείας εκδοθείσης, ή εξουσιοδοτήσεως ή
εξουσίας παρασχεθείσης συμφώνως ταΐς διατάξεσι τού πα
ρόντος Νόμου' ή
(γ) ίνα έπιτύχη, δι* εαυτόν ή έτερον πρόσωπον, τήν έκδοσιν,
παροχήν ή άνανέωσιν οιασδήποτε τοιαύτης αδείας, εξουσιο
δοτήσεως ή εξουσίας ώς έν τοις ανωτέρω, προβαίνει ε'ις δή
λωσιν ή βεβαίωσιν ψευδή έν τινι αυτής στοιχείω ή έν γνώ
σει αυτού προβαίνει, προσάγει ή ποιείται χρήσιν τοιαύτης
δηλώσεως ή βεβαιώσεως ή έγγραφου περιέχοντος ταύτην" ή
(δ) έν τη Δημοκρατία ύποβοηθεΐ, υποκινεί, συμβουλεύει ή προ
άγει τήν διάπραξιν έν τινι τόπω έκτος τής Δημοκρατίας
αδικήματος, δπερ ήθελεν εΐναι άξιόποινον δυνάμει των δι
ατάξεων του έν τω τόπω τούτω τελούντος έν ίσχύϊ αντιστοί
χου νόμου, ή προβαίνει είς πράξιν προπαρασκευαστικών η

'Αδικήματα

καΛ

*»««*..

256
αποσκοπούσαν είς τήν προαγωγήν πράξεως, ήτις έάν διε
πράττετο έν τη Δημοκρατία θά άπετέλει αδίκημα εναντίον
του παρόντος Νόμου,
είναι ένοχος αδικήματος εναντίον του παρόντος Νόμου.
(2) Πας δστις ήθελεν ευρέθη ένοχος αδικήματος εναντίον του πα
ρόντος Νόμου, υπόκειται δι* έκαστον τοιούτον αδίκημα είς χρηματι
κήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας, ή εις φυλάκισιν δια
διάστημα μή υπερβαίνον τά δέκα έτη, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς
της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης' επιπροσθέτως, τό έκ
δικάζον τήν ύπόθεσιν δικαστήριον δύναται νά διάταξη τήν κατάσχε
σιν παντός είδους άναφορικώς προς τό όποιον διεπράχθη τό αδί
κημα :
Νοείται δτι ουδέν πρόσωπον καταδικασθέν δι* αδίκημα τι εναντίον
του παρόντος Νόμου, συγκείμενον είς τήν παράβασιν ή παράλειψιν
συμμορφώσεως προς κανονισμόν δυνάμει του παρόντος Νόμου γενό
μενον άφορώντα είς τήν τήρησιν βιβλίων ή τήν έκδοσιν ή
έκτέλεσιν συνταγών περιεχουσών ναρκωτικά υποκείμενα είς τάς δι
ατάξεις του παρόντος Νόμου, καταδικάζεται είς φυλάκισιν άνευ της
ευχέρειας προς επιβολή ν χρηματικής ποινής, μή ύπερβαινούσης τάς
πεντήκοντα λίρας έφ' δσον τό έκδικάζον τήν ύπόθεσιν δικαστήριον
ήθελεν ίκανοποιηθή δτι τό αδίκημα διεπράχθη έξ αμελείας καΐ δεν
έγένετο έν τη προπαρασκευή, έν τη εξελίξει ή έν σχέσει προς τήν δι
άπραξιν ή σκοπουμένην διάπραξιν οιουδήποτε έτερου αδικήματος
εναντίον του παρόντος Νόμου.
(3) Τό δικαστήριον, ενώπιον ούτινος καταδικάζεται πρόσωπον τι
δι' αδίκημα εναντίον του παρόντος Νόμου, δύναται νά διάταξη σπως
τά κατασχεθέντα εϊδη καταστραφώσιν ή άλλως πως διατεθώσιν,' ώς
τό δικαστήριον ήθελεν εκάστοτε ορίσει κατά τό δοκούν.
•Απόπεψαι
2 5 . Πάς δστις πειράται νά διάπραξη αδίκημα εναντίον του παράν
κ.λ.π.
. τος Νόμου, ή ζητεΐ έξ έτερου ή υποκινεί έτερον δπως διάπραξη: τοι
ούτον αδίκημα, μηδόλως επηρεαζόμενης οιασδήποτε ετέρας ευθύνης
αυτού, υπόκειται έν περιπτώσει καταδίκης είς τήν αυτήν ποινήν· και
κατάσχεσιν, ώς έάν είχε διαπράξει αδίκημα εναντίον του παρόντος
Νόμου.
Αδικήματα
υπό εται
ρειών.

2 6 . Έ ν ή περιπτώσει εταιρεία ήθελε καταδικασθή δι* αδίκημα τι
δυνάμει του παρόντος Νόμου, ό Πρόεδρος, έκαστος διευθύνων σύμ
βουλος ώς καΐ πας αξιωματούχος σχέσιν έχων προς τήν διεύθυνσιν
τής εταιρείας, είναι ένοχος του αύτου αδικήματος, έκτος έάν οιοσδή
ποτε τούτων απόδειξη δτι ή συνιστώσα τό αδίκημα πραξις έγένετο
έν αγνοία ή άνευ τής συναινέσεως αύτου.

Νομικαί
διαδικασίαι.

27.—(1) Πάσα διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου έχοντος συνοπτι
κή ν δικαιοδοσίαν, δι' αδίκημα εναντίον του παρόντος Νόμου ή δι*
άπόπειραν διαπράξεως ή προτροπήν ή ύποκίνησιν άλλου προσώπου
προς διάπραξιν τοιούτου αδικήματος δύναται νά άρχίση, ανεξαρτή
τως παντός Νόμου καθορίζοντος τήν προθεσμίαν εντός της όποιας ή
τοιαύτη διαδικασία δύναται νά άρχίση, είτε εντός τής ούτω καθορι
σθείσης προθεσμίας είτε εντός τριών μηνών άπό της ημερομηνίας
κατά τήν οποίαν αποδεικτικά στοιχεία επαρκή κατά τήν γνώμην του
Γενικού Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας ίνα δικαιολογήσωσΐ' δίωξιν
διά τό αδίκημα περιήλθον είς γνώσιν του, οιαδήποτε των προθεσμιών
τούτων εΐναι ή μακροτέρα, διά τους σκοπούς δέ του παρόντος εδα
φίου πιστοποιητικόν φερόμενον ώς ύπογραφέν ύπό του Γενικού Ει
σαγγελέως τής Δημοκρατίας καθ' δσον άφορα τήν ήμερομηνίαν
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κατά την οποίαν τα ώς έν τοις ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία περι
ήλθον εις γνώσιν του συνιστά άμάχητον άπόδειξιν του γεγονότος.
(2) Προς άρσιν πάσης περί τούτου αμφιβολίας, ορίζεται ώδε δτι έν
πάση διαδικασία αρχομένη εναντίον προσώπου τινός δι' αδίκημα τι
εναντίον του παρόντος Νόμου, δέν είναι αναγκαία ή άπόδειξις του γε
γονότος δτι το πρόσωπον τούτο στερείται αδείας, εξουσιοδοτήσεως ή
εξουσίας, ή ή άπόδειξις έτερου λόγου εξαιρέσεως ή υπερασπίσεως,
καθ* δτι τό βάρος αποδείξεως παντός τοιούτου Ισχυρισμού κείται
έπι του προβάλλοντος τόν ίσχυρισμόν προς ίδιον αύτοϋ δφελος.
2 8 . Πάς άστυφύλαξ δύναται να συλλαβή άνευ εντάλματος όί Εξουσία
ονδήποτε πρόσωπον ήθελε διαπράξει ή πειραθή νά διάπραξη άδικη συλλήψεως,
μα εναντίον του παρόντος Νόμου, ή δι' δ υφίσταται εϋλογος περί
τούτου υποψία, έάν οδτος δεδικαιολογημένως πιστεύη δτι τό πρό
σωπον τούτο θά φυγοδικήση έφ' δσον δέν συλληφθή, ή έάν τό δνομα
και ή διεύθυνσις του προσώπου τούτου είναι άγνωστα είς αυτόν και
δέν δύναται νά βεβαιωθή περί τούτων.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ! Ι ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ..
2 9 . Ή έκδοσις άδειων εισαγωγής ή εξαγωγής διά τους σκότιους Αδειαι καϊ
του παρόντος Νόμου ύπό του Υπουργού ώς και ή ιαχρσχή τοιούτων Μρυσιοδοέξουσιοδοτήσεων, υπόκειται είς δρους (περιλαμ·βανο|4ένης έν τή πε τί'ββις·
ριπτώσει τής αδείας και της καταβολής τέλους) κάίθοριζομένους
κατά τό δοκούν ύπό του Υπουργού.
30.— (1) Καταργούνται ώδε ό περί Επικινδύνων Φαρμάκων Νό Κατάργησα;
μος, Κεφ. 243, και ό περί 'Επικινδύνων Φαρμάκων (Τροποποιητικός) κοΑΈπιφό
Νόμος του 1961 ώς καϊ παν δυνάμει των είρημένων νόμων γενόμενον ^ l < * 2 4 8
Διάταγμα ή Διακήρυξις.
54ro0i96i.
(2) Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω επηρεάζει διοιχητικήν πρά
ξιν δυνάμει νόμου γενομένην (πλην των έν έδαφίω (1) τόΰ παρόντος
άρθρου μνημονευομένων), άδειαν έκδοθεΐσαν, εξουσιοδότησαν ή έν
ταλμα χορηγηθέν ή οίανδήποτε έτέραν πράξιν γενομένην δυνάμει
νομοθετήματος καταργουμένου διά του παρόντος Νόμου, έφ' δσον
δέ ταύτα ήθελον είναι έν ίσχύϊ έπί τή ένάρξει τής Ισχύος του παρόν
τος Νόμου, θά έξακολουθώσιν δντα έν ίσχύϊ ώς έάν £Ϊχσν γενή, έκδο
θή ή χορηγηθή δυνάμει τής αντιστοίχου διατάξεως του παρόντος Νό
μου.
(3) Μνεία έν οίωδήποτε εγγράφω νομοθετήματος καταργουμένου
διά του παρόντος Νόμου, ερμηνεύεται ώς μνεία τής αντιστοίχου δια
τάξεως του παρόντος Νόμου.
(4) Ή έν τω παρόντι άρθρω μνεία ώρισμένων θεμάτων ουδόλως
επηρεάζει τήν γενικήν έφαρμογήν τοϋ περί Ερμηνείας Νόμου^ καθ* κβφ. ι.
δσον άφορα εις τάς συνεπείας άτινας επάγεται ή κατάργησις νομο
θετημάτων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΥΣΙΑΙ ΤΕΛΟΥΣΑΙ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΙ.
Μ έ ρ ο ς Ι.
ΟΥΣΙΑΙ ΤΕΛΟΥΣΑΙ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΝ ΕΚΤΟΣ, ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟ
ΜΕΝΩΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ II ΚΑΤΩΤΕΡΩ, ΚΑΘ* ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΝ
1. At ακόλουθοι ούσίαι, ήτοι:
*Ακετορφίνη (Acetorphine);
Άκετυλοδιϋδροκωδε·ί·νη (Acetyldihydrocodeinej.
Άλλυλοπροδίνη (Allylprodine).
Άλφακετυλμεθαδόλη (Alphacetylmethadoi).
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Άλφαμεπροδίνη (Alphameprodin e).
ΆλφαμεΟαδόλη (Alphamethadol).
Άλφαπροδίνη (Alphaprodin e).
Άνιλεριδίνη (An ileridin e).
Βενζεθιδίνη (Ben zethidin e).
Βενζυλομορφίνη (ben zylmorphin e) (3-ben zylmorphin e).
Βητακετυλομεθαδόλη (Betacetylmethadol).
Βηταμεπροδίνη (Betameprodin e).
Βηταμεθαδόλη (Betamethadol).
Βηταπροδίνη (Betaprodin e).
Κλονιταζήνη (Clon itazen e).
Κοκα'ίνη (Cocain e).
Κωδείνη (Codein e).
Δεζομορφίνη (Desomorphin e).
Δεξτρομοραμίδη (Dextromoramide).
Διαμορφίνη (Diamorphin e).
Διαμπρομίδη (Diampromide) (Ν[(2-(Ν-μεθυλοφαιναιθυλαμινο προπυλο] προπιοανανιλίδη).
(N[(2-(N-methyl-phenethylamino) propyl)] propion an ilide).
Διαιθυλοθιαμβουτήνη (Diethylthiambuten e).
Διϋδροκωδε·ί·νη (Dihydrocodein e).
Διϋδρομορφίνη (Dihydromorphin e).
Διμενοξαδόλη (Dimen oxadole).
Διμεφεπτανόλη (Dimepheptan ol).
Διμεθυλοθιαμβουτίνη (Dimethylthiambuten e).
Βουτυρικόν άλας Διοξαφετύλης (Dioxaphetyl butyrate).
Διφαινοξυλάτη (Diphen oxylate).
Διπιπανόνη (Dipipan on e).
Έκγονίνη (Ecgon in e).
ΑΙΘυλομεθυλοθιαμβουτήνη (Ethylmethylthiambuten e).
Αίθυλομορφίνη (Ethylmorphin e). (3-ethylmorphin e).
Έτονιταζήνη (Eton itazen e).
Έτορφίνη (Etorphin e).
Έτοξεριδίνη (Etoxeridin e).
Φεντανύλη (Fen tan yl).
Φουρεθιδίνη (Furethidin e).
Ύδροκωδόνη (Hydrocodon e) (Dihydrocodein on e).
Ύδρομορφινόλη (Hydromorphin ol).
Ύδρομορφόνη (Hydromorphon e).
Ύδροξυπεθιδ ίνη (Hydroxypethidin e).
Ίσομεθαδόνη (Isomethadone).
Κετοβεμιδόνη (Ketobemidone).
Λαιβομεθορφάνη (Levomethorphan).
Λαιβομο ραμίδη (Levomora mide).
Λαιβοφαινακυλομορφάνη (Levophenacylmorphan).
Λαιβορφανόλη (Levorphanol).
Μεταζοκίνη (Metazocine).
Μεθαδόνη (Methadone).
Μεθαδύλη 'Οξική (Methadyl acetate).
Μεθυλοδεσορφίνη (Methyldesorphine).
Μεθυλοδιϋδρομορφίνη (Methyldihydromorphine) (6-methyldihydromorphine).
Μετοπόνη (Metopon).
Μορφεριδίνη (Morpheridine).
Μορφίνη (Morphine).
Μορφίνης μεθοπρομίδιον (Morphine methobromide), (Μορφίνης-Ν-δξείδιον) (Morphine-N-oxide) καΐ έτερα σύνθετα έκ μορφίνης μετά αζώτου πενταδυνάμου.
Μυροφίνη (Myrophine).
Νικοδικωδίνη (Nicodicodine) (6-nicotinyldihydrocodeine).
Νικοκοδίνη (Nicocodine).
Νικομορφίνη (Nicomorphine) (3,6-dinicotinoylmorphine).
Νορακυμεθαδόλη (Noracymethadol).
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Νορκωδεί'νη (Norcodeine).
Νορλαιβορφανόλη (Norlevorphanol).
Νορμεθαδόνη (Normethadone).
Νορμορφίνη (Normorphine).
Νορπιπανόνη (Norpipanonc).
Όξυκωδόνη (Oxycodone).
Όξυμορφόνη (Oxymorphone).
Πεθιδίνη (Pethidine).
Φαιναδοξόνη (Phenadoxone).
Φανναμπρομίδη (Phenampromide).
Φαιναζοκίνη (Phenazocine).
Φαινομορφάνη (Phenomorphan).
Φαινοπεριδίνη (Phenoperidine).
Φολκοδίνη (Pholcodine).
Πιμινοδίνη (Piminodine).
Πιριτραμίδη (Piritramide) (1(3κυανο3, 3δι<ραινυλοπροπύλο)4(1πιπεριδίνο) πιπε
ριδίνη 4 καρβοξυλικοΟ οξέως άμίδη.
(l(3cyano 3, 3 diphenylpropyl) 4 (1piperidino) piperidine 4 carboxylic acid
amide.
Προεπταζίνη (Proheptazine).
Προπεριδίνη (Properidine) (1μεθυλο 4 φαινυλοπιπεριδίνη 4 Ισοπροπυλικός έστήρ
καρβοξυλικοΟ έστέρος).
(1methyl 4 phenylpiperidine 4 carboxylic acid isopropyl ester).
Ρακεμεθορφάνη (Raceraethorphan).
Ρακεμοραμίδη (Racemoramide).
Ρακεμορφάνη (Racemorphan).
Θηπακόνη (Thebacon).
Θηβα·ί·νη (Thebaine).
Τριμεπεριδίνη (Trimeperidine).
4 Κυανό 2 δνμεθυλαμίνο 4, 4 διαφαινυλοβουτάνη (4 Cyano 2 dimethylamino 4,
4 diphenylbutane).
4 Κυανό 1 μεθυλο 4 φαινυλοπιπεριδίνη (4 Cyano 1 methyl 4 phenylpiperidine).
1 Μεθυλο 4 φαινυλοπιπεριδίνη 4 καρβοξυλικόν όξύ (1 Methyl 4 phenylpiperidine
4 carboxylic acid).
2 Μεθυλο 3 μορφολίνο 1, 1 διφαινυλοπροπανηκαρβοξυλικόν όξύ (2 Methyl 3 mor
pholino 1, 1 diphenylpropanecarboxylic acid).
4 Φαινυλοπιπεριδίνη 4 καρβοξυλικοΟ οξέως αίθύλ έστήρ (4 Phenylpiperidine4 car
boxylic acid ethyl ester).
2. "Απαντες ot εστέρες (πλην των ρητώς μνημονευομένων έν παραγράψω Ι ανωτέρω) ή αιθέρες
(πλην τών οϋτω μνημονευομένων) ουσίας τινός εκάστοτε καθοριζομένης έν τη ώς ανω παραγράφω.
3. "Απαντα τα αλιτα ουσίας τινός εκάστοτε καθοριζομένης έν παραγράψω Ι ή 2 ανωτέρω.
4. Πάν παράγωγον τής έκγονίνης δπερ ήθελεν είναι μετατρέψιμον είς έκγονίνην ή κοκαΐνην.
5. Συμπύκνωμα στελεχών μήκωνος τής ύπνοφόρου (concentrate of poppystraw) (ήτοι τ6
ύλικόν, δπερ ήθελε προκύπτει, δτε τά στελέχη τής μήκωνος τής ύπνοφόρου υπήχθησαν είς κατερ
γασίαν διά τήν συμπύκνωσιν τών άλκαλοειδών αυτής).
6. "Οπιον ψαρμακευτικόν.
7. Πάν εκχύλισμα ή βάμμα καννάβεως.
8. Πάν σκεύασμα, μίγμα, εκχύλισμα ή έτερα ουσία περιέχουσα οίανδήποτε άναλογίαν ουσίας
τινός εκάστοτε καθοριζομένης έν παραγράψω Ι ανωτέρω ή έν οίαδήποτε τών παραγράφων 2 εως 7
ανωτέρω.
Μέρος

Μ.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑΙ Ο ΥΣΙΑΙ ΕΜΠΙΠΤΟ ΥΣΑΙ ΕΝΤΟ Σ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟ Υ
ΜΕΡΟΥΣ Ι, ΩΝ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΟ ΥΝΤΑΙ ΤΟ Υ ΕΛΕΓΧΟ Υ.

9.—(Ι) Σκεύασμα συγκείμενον έξ ουχί πλειόνων τής μιας ουσιών έκ τών υποκειμένων είς
τήν παροΟσαν παράγραψον, οσάκις—
(α) είναι μεμιγμένον μεθ' ενός ή πλειόνων έτερων συστατικών κατά τοιούτον τρόπον, ώστε
τά σκεύασμα ούδένα ή άμελητέον κίνδυνον καταχρήσεως νά έπάγηται καΐ ή ουσία αΟτη
νά μή δύναται νά άνακτηθή δι' ευχερώς χρησιμοποιουμένων μέσων, ουδέ νά είναι τοιαύτης
αποδόσεως ώστε νά έπάγηται κίνδυνον τίνα είς τήν ύγείαν καΐ
(β) περιέχει ουχί πλείονα τών 100 χιλιοστογράμμων τής ουσίας κατά μονάδα δόσεως, καΐ είναι
πυκνότητος ουχί μείζονος τών 2.5 έπί τοις εκατόν, επί μή διαιρετών σκευασμάτων.
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(2) Αί υποκείμενοι είς τάς διατάξεις της παρούσης παραγράφου ούσίαι είναι αϊ ακόλουθοι:
άκετυλοδιϋδροκωδεΐνη (acetyldihydrocodeine), κωδέΐνη (codeine), διϋδροκωδεΐνη (dihydroco
deine), αίθυλομορφίνη (ethylmorphine) (3ethylmorphine), νορκωδεΐνη '(norcodeine), φολκοδίνη
(pholcodine) και τά αντίστοιχα αυτών Αλατα.
10. Σκεύασμα κοκαΐνης περιέχον ουχί πλέον τοϋ 0.1 έπι τοις εκατόν κοκαΐνης, υπολογιζόμενης
ώς βάσεως κοκαΐνης, έφ' όσον είναι μεμιγμένον μεθ" ενός ή πλειόνων έτερων συστατικών κατά
τοιούτον τρόπον ώστε τό σκεύασμα ούδένα ή άμελητέον κίνδυνόν καταχρήσεως νά έπάγηται καί
ή κοκαΐνη νά μή δύναται νά άνακτηθή δι' ευχερώς χρησιμοποιουμένων μέσων,οΟδέ νά είναι τοιαύτης
αποδόσεως ώστε νά έπάγηται κίνδυνόν τίνα είς τήν ύγείαν.
11. Σκεύασμα φαρμακευτικού οπίου ή μορφίνης περιέχον (έν έκατέρα WpitrrwtfCi) οδχί πλέον
τών 0.2 έπί τοις εκατόν μορφίνης, υπολογιζόμενης ώς άνυδρου βάσεως μορφίνης, έφ* δσον είναι
μεμιγμένον μεθ' ενός ή πλειόνων έτερων συστατικών κατά τρόπον ώστε τό σκεύασμα ούδένα ή'
άμελητέον κίνδυνόν καταχρήσεως νά έπάγηται καί τό δπιον ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ή μορφί
νη νά μη δύναται νά άνακτηθή δι' ευχερώς χρησιμοποιουμένων μέσων, ουδέ νά είναι τοιαύτης
αποδόσεως ώστε νά έπάγηται κίνδυνόν τίνα είς τήν ύγείαν.
12. Σκευάσματα διφαινοξυλάτης (Diphenoxylate) στερεών δόσεων (solid dose),,περιέχοντα,
κατά δόσιν οδχΐ πλείονα τών 2.5 χιλιοστογράμμων οιφαινοξυλάτης, υπολογιζόμενης ώς βάσεως
διφαινοξυλάτης, καί ούχίόλιγώτερα τών 25 μικρογραμμαρίων θείϊκής ατροπίνης '(atropine sulphate)
13. Pulvis Ipecacuanhae et Opii compositus :—
10 έπί τοις εκατόν δπιον, είς κόνιν
. 10 έπί τοις εκατόν ρίζα 'Ιπεκακουάνης, είς κόνιν, καλά μεμιγμένα μετά
80 έπί τοις εκατόν παντός έτερου συστατικού είς κόνιν, μηδόλως περιέχοντος ναρκωτικόν
ύποκείμενον είς τάς διατάξεις τοϋ Μέρους Ι ή II τοΟ παρόντος Νόμου ουδέ ούσίαν ήτις
ήθελεν εκάστοτε καθορίζεται έν παραγράφω Ι τοϋ παρόντος Παραρτήματος ή" ένοΐαδή
ποτε τών Παραγράφων 2 εως 8 αυτού.
14. Μίγματα περιέχοντα ουχί πλείονα τοΰ ενός τών σκευασμάτων τών καθοριζομένων έν
παραγράφοις 9 £ως 13, ανωτέρω, έφ' δσον ουδέν τών λοιπών συστατικών αότώνείνα» είτε ναρκω
τικόν ύποκείμενον είς τάς διατάξεις τοΰ Μέρους Ι ή II τοΰ παρόντος Νόμου, «ίτεούΐτία ήτις ήθελεν
εκάστοτε καθορίζεται έν παραγράφω Ι τοϋ παρόντος Παραρτήματος ή έν οίαδήποτε των παρα
γράφων 2 Εως 8 αϋτοΰ.

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙφ τής Κυπριβκτ^ς Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

