
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 159(Ι)/2020 

Αρ. 4787,  27.11.2020                               

Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 159(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1977 ΕΩΣ 2019 

 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 

10(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 
Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους του 1977 έως 2019 (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 2020. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

  

 
143 του 1989. 

 «“εκπαιδευτικό ίδρυμα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις 
διατάξεις του περί της Υποχρεωτικής Διδασκαλίας των Επίσημων Γλωσσών της 

Δημοκρατίας Νόμο». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (4) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το 
τέλος της υποπαραγράφου (vii) της παραγράφου (α) αυτού, του σημείου της τελείας με άνω τελεία 
και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

  

 «(viii) το γεγονός ότι το αδίκημα διαπράχθηκε σε χώρο εντός εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σε 
χώρους εκδηλώσεων για ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένων παιδότοπων και άλλων 
οργανωμένων χώρων συνάθροισης παιδιών ή σε αθλητικούς χώρους ή σε απόσταση 
που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) μέτρα από την είσοδο ή την έξοδο ή την 
περίφραξή τους.». 

 

 


