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Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 10(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1977 ΕΩΣ 2016 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός 
τίτλος.       

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(Ι) του 2010 
99(Ι) του 2010 

57(Ι) του 2016. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 
Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους του 1977 έως 2016 (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 2019. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Mε την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «καλλιεργή» (τρίτη 
γραμμή), του σημείου του κόμματος και της φράσης «ή να εισάγει»

.
 και 

   
  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «καλλιέργεια» (δεύτερη 

γραμμή), των λέξεων «ή η εισαγωγή». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7Α 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

σημείου της τελείας στο τέλος αυτού με το σημείο του κόμματος και με την προσθήκη, αμέσως μετά, 
της φράσης «καθώς επίσης να εισάγει σπόρους κάνναβης στη Δημοκρατία.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(2Α)  Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να- 
   
  (α) Ρυθμίζουν τη διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και εξέτασης αιτήσεων για έκδοση 

αδειών, καθώς και τη σύσταση Επιτροπών για το σκοπό αυτό∙ 
   
  (β) καθορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται για σκοπούς αδειοδότησης.». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 

«Πρόσωπον» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Τηρουμένων των προνοιών οποιωνδήποτε Κανονισμών 
εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, πρόσωπον». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον αριθμό 

«32» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 8». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10Α 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 10Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «Πρόσωπο» (πρώτη γραμμή) με τη 
φράση «Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, πρόσωπο»

.
 και 

   
  (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «Για τους σκοπούς» (πρώτη 

γραμμή) με τη φράση «Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, για τους σκοπούς». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος 

της παραγράφου (θ) αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και με την προσθήκη, 
αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

  
  «(ι) Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασης προνοιών των 

Κανονισμών, των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000)∙ 
   
   (ια) το διορισμό Επιθεωρητών και την εξουσία τους για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και 

ελέγχων.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

9.  Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(5) Σε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει πρόνοιες Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου δύναται να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται 
με Κανονισμούς.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
28Α. 

10.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 28 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου: 
 

 «Εξουσία έκδοσης 
Κανονισμών για τον 
καθορισμό,  
την επιβολή και 
είσπραξη τελών  
και διοικητικών 
προστίμων. 

28Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που 
προβλέπουν για- 
 
 

   (α) Τον καθορισμό τελών και  δικαιωμάτων που είναι πληρωτέα σε 
σχέση με τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των 
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δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών εξέταση ή/και χορήγηση 
αδειών και εγκρίσεων και την παροχή συναφών με αυτές 
υπηρεσιών

. 

    
   (β)  τον καθορισμό διοικητικών προστίμων που δύναται να επιβληθούν 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού

.
 και 

    
   (γ) τη διαδικασία και τον τρόπο είσπραξης των πληρωτέων δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 
Κανονισμών τελών και δικαιωμάτων τα οποία εισπράττονται σε 
σχέση με την εξέταση ή/και χορήγηση αδειών ή εγκρίσεων.». 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


