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Καιαπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία 
των νέω ν και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εζδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

ΟΡΓΑΝΩΣΗ —  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ.

Άρθρο 1.
Σύσταση οργάνων.

1. Ιδρύέται Κεντρικό Συμβούλιο γ:α την καταπολέμηση 
της διάδοσης των ναρκωτικών. Το Συμβούλιο αυτό απαρτί
ζεται από εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας. Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δικαιοσύνης, Εθνικής! Παι
δείας χαι θρησκευμάτων, Πολιτισμού (Γενικής Γραμμα
τείας Νέας Γενιάς), Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, που 
ορίζονται από τους αντίστοιχους Υπουργούς. Ο διορισμός των 
μελών του Κεντρικού Συμβουλίου γίνεται με πράξη του Υ
πουργικού Συμβουλίου. Με την ίδια πράξη καθορίζεται και 
η αποζημίωση των μελών του.

Η θητεία του Συμβουλίου ορίζεται σε δύο χρόνια. Ολα τα 
μέλη του Συμβουλίου είναι ελευθέρως ανακλητά κάι η αντ'- 
*ατάστασή 'του για το υπόλοιπο της θητείας γίνεται με την 
ίδια διαδικασία.

2. Το Κεντρικό' Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

,α) Επεξεργάζεται και προτείνει την εθνική πολιτική σε 
θέματα πρόληψης, -θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης 
των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων., Ρ) ανα
θέτει την εκτέλεση σχετικών ερευνών, γ) μέριμνα για την 
‘κπαιδευση ειδικευμένων στελεχών, δ; αναθετε: την επίλυση 
των «πισ^ημβνηεών θεμάτων που προκύπτουν στους ειδικούς 
κατα περίπτωση φορείς και ε) συντονίζει τις οραοτηριοτη- 
τί5 των επί μέρους Υπουργείων στον τομέα των αρμοοιοτή- 
τ<νν too δίνοντας έμφαση στην πρόληψη. f

Η υλοποίηση των προτάσεων του Κεντρικού Συμσουλιου 
*εται με χΛ’νές αποφάσεις του Υπουργού Υγεία?,. Πρόνοιας 
*βι Κοινωνικών Αίσφαλίσεων και του κατά περίπτωση αομο- 
διου υπουργού.

3· Προεδρικό δκάταγμα, που εκδόδεται με πρόταση των Υ
πουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας. Πρόνοιας και 
Α ι̂νωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομυκών, ρυθμίζει κάθε -·>=■-

μα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία του Κεντρι
κού Συμβουλίου, συνιστά θέσεις οποιοσδήποτε κατηγορίας και 
βαθμού για τις ανάγκες του. προβλέπει τον τρόπο πλήρωσής 
τους έστω και κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατά
ξεις και ρυθμίζει κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Για την ενεργέ· συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στην 
καταπολέμηση της διάδοση; των ναρκωτικών και την προ
στασία των νέων καθώς και την υποβοήθηση του έργου του 
Κεντρικού Συμβουλίου, συνιστάται Γνωμοδοπικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκη
ση?, τγίί Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μέση; Εκπαί
δευσης (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.), των συλλόγων γονέων τοξικομανών, των 
αποθεραπευμένων τοξικομανών, εκπροσώπους του διδακτικού 
προσωπικού Πρωτοβάθμιας (Δ.Ο.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκ
παίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.—Ο.Τ.Ε.Ε.), των Τεχνολογικών Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), της Εθνικής Σπουδαστικιής Ένωσης Ελ
λάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.). της Εθνικής Φοιτητικής Έιωσης Ελλά
δας (Ε.Φ.Ε.Ε.), του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 
(Π .Ι .Σ .). του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 
(Π .Φ .Σ .), του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) και 

της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών 
(Ε.Σ.Η.Ε.Α.).

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 11ρό·'οιας και Κοινω
νικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρει?: 
για την εφαρμογή της διάταξης αυτές, κ συγκρότηση, η λει
τουργία, οι αρμοδιότητες καθώς και κάνε συναφές θέμα για 
την εκπλήρωση της αποστολής του Γνωμοδοτικού Συμβου
λίου.

Η  θητεία  του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία 
χρόνια.

5. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την ε
πωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Λτό-.-ων» (Κ Ε. 
Θ.Ε.Α.) και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σκοπός του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η θεραπεία, η επαγγελμα
τική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων ατό 
φαρμακευτικές ουσίες ατόμων και η δημιουργία και συνε
χής εκπαίδευση στελεχών στις αντίστοιχες σύγχρονες θε
ραπευτικές τεχνικές.

Για την υλοποίηση του σκοπού του το ΚΕ.ΘΈ Λ. ιδρύει 
συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα σωματικής αποτοξί
νωσης. θεραπευτικές κοινότητες, κέντρα κοινωνικής επα
νένταξης και άλλες ανάλογες μονάδες. Δημιουργεί αυτοδια- 
χειριζόμενους συνεταιρισμούς και στηρίζει κάθε είδους δρα
στηριότητα που ευοδώνει τους σκοπούς του ή που κρίνετα: 
απαραίτητη για τη βοήθεια των (εξαρτημένων από φαρμα
κευτικές ουσίες ατόμων.
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Στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. εντάσσονται ο. Συμβουλευτικοί Σταθμοί 
Αθήνας και Θεσσαλονίκη; του «Ειδικού θεραπευτικού Προ
γράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες, άτο
μά» του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινών κων Α
σφαλίσεων, το Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης Νταου 
Πεντέλης και η θεραπευτική Κοινότητα «ΙΘΑΚΗ» του 
Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας στη Σίνδο της Θεσσαλονί
κης.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω
νικών Αίσφαλίσεων ρυθμίζεται η διώδικασία ένταξης των πα
ραπάνω μονάδων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι αυτοδιοικοόμενο νομικό πρόσωπο, που 
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η σύνθεση του διοικητικόν συμ
βουλίου. ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης και ο 
κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του ορίζεται με απόφα
ση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων. έστω και με παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατά
ξεις.

Πόροι του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η χρηματοδότηση από το Υ
πουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
δωρεές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από τρίτους και 
έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητες του.

Το ΚΕ.Θ.Ε.Α έχει τι; ίδιες φορολογικές απαλλαγές που 
προβλέποντα: για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ν. 2592/ 
.1973.

Η διαχείριση των πόρων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ελέγχεται απολογι
στικά —  κατασταλτικά από το Υπουργείο Υγείας. Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

6. Γιατιροί του Ε.Σ.Υ. μπορεί να αποσπώνται στο ΚΕ-ΘΕΑ, 
από τα νοσοκομεία που υπηρετούν.

Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
II ρονοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από αίτησή 

τους και σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
Η χρονική διάρκεια της απόσπασης είναι απεριόριστη. Η 

απόφαση διακόπτεται με όμοια υπουργική απόφαση μετά 
από αίτηση του γιατρού ή πρόταση του διευθυντή του ΚΕ. 
Θ.Ε.Α.

7. Με τη διαδικασία, της παρ. 6 είναι δυνατή η απόσπα
ση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. και άλλων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 2.
Επιτροπή Ναρκωτικών.

1. Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και, Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων συνιστάται 'Επιτροπή Ναρκωτικών, αποτελοό- 
μενη από:

Το διευθυντή της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων 
-.ου Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων.

Εκπρόσωπο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων.

Τέσσερα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
των Α .Ε .Ι . ,  ανά ένα με ειδίκευση στα γνωστικά 
αντικείμενα Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακολογίας, Το
ξικολογίας και Ψυχιατρικής αντίστοιχα και έναν ανώτερο 
αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με εμπειρία στα 
θέματα ναρκωτικών. Για κάθε μέλος της Επιτροπής ορί
ζεται και ένας αναπληρωτής.

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται σε δυο χρόνια.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοια; και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, επιλέγονται και ορίζονται μετά από πρόταση 
των αρμόδιων οργάνων διοίκησης των Α .Ε .Ι . ,  τα τακτικά 
και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής καθώς και ο 
γραμματέας της. Η Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της. Με 
απόφαση που ίδιου υπουργού ορίζοντα: και οι κανόνες λει
τουργίας της Επιτροπής.

3. Η Επιτροπή Ναρκωτικών έχε: τις παρακάτω αρμοδιό
τητες:

α) Γνωμοδοτεί για τα σχετικά με τα ναρκωτικά θέμαια 
που προκύπτουν από τις κυρωμένες από την Ελλάδα διεθνείς 
συμβάσεις ή ατά αίτηση των αρμόδιων διεθνών οργα
νισμών (UNFDAG, Π.Ο.Υ., Ε.Ο.Κ. κλπ.).

β) Γνωμοδοτεί1 στον Ε.Ο.Φ. για  τη χορήγηση άδειας πα
ραγωγής ή κατεργασίας και εισαγωγής έτο μων προϊόντων 
που περιέχουν ουσίες του άρθρου 4 του νομού αυτου.

γ) Γνωμοδοτεί για την προσθήκη ή πφαίρεση ουσιών στους 
πίνακες του άρθρου 4 του νόμου αυτού, για τη μεταφορά 
από τον ένα πίνακα στον άλλο ή για τη μεταβολή των όρων 
και των προϋποθέσεων της διάθεσής τους σύμφωνα με τις 
διεθνείς συμβάσεις.

δ) Γνωμοδοτεί για την τιμή των πωλούμενων από το Κρα
τικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών.

ε) Γνωμοδοτεί για κάθε σχετικό θέμα που θα ζητήσει ο 
αρμόδιος υπουργός ή το Κεντρικό Συμβούλιο του άρθρου 10 
του νόμου αυτού.

στ) Υπολογίζει τις ετήσιες ανάγκες της χώρας σε ναρ
κωτικές ουσίες και εισηγείται σχετικά στον αρμόδιο υ
πουργό.

Άρθρο 3.
Πρόγραμμα ανάπτυξης υπηρεσιών.

1. Ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση της φαρμα
κευτικής εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες κατά την έν
νοια του άρ-θρου 4 του νόμου αυτού ύιακρίνεται σε τρεις 
βαθμίδες:

α) πρόληψη —  ενημέρωση 
β) θεραπευτική αποκατάσταση 
γ) κοινωνική επανένταξη.
2. Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, ιδρύονται 

με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση συναρμύ- 
διου υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως, αντίστοιχα:

α) συμβουλευτικό1 σταθμοί, κέντρα ανοιχτής προστασίας 
εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων. παραρτήματα 
τους και άλλες ανάλογες μονάδες,

β) ειδικές μονάδες αποτοξίνωσης και σωφρονιστικά κα
ταστήματα θεραπευτικού χαρακτήρα,

γ) μονάδες κοινωνικής επανένταξης.
Με τις ίδιες ή όμοιες οκεοφάσεις ρυθμίζεται η οργάνωση 

και η λειτουργία των παραπάνω κέντρων και μονάδων, η 
εςειδικευση των αρμοδιοτήτων τους, η σύμταση θέσεων σε 
οποιαδηποτε κατηγορία και βαθμό, ο τρόπος πλήρωσής τοος( 
έστω και κατα παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, καθθς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

' Αρθρο 4.
Ορισμός ναρκωτικών.

1. Ναρκωτικά κατά την έννοια του νόμου αυτού είναι ουσίες 
τεχνητές ή φυσικές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστψ* 
χπι προκαλουν εξάρτηση του ατόμου από αυτές και που πε
ριλαμβάνονται ιδίως στους τέσσερις (4) πίνακες του άρθρο» 
αυτού.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοια? 
και Κοινωνικών Αίσφαλίσεων και Δικαιοσύνης, που δημοσι®»5' 
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη 
της Επιτροπής Ναρκωτικών του άρθρου 2, μπορούν να 
σθέτονται ή να αφαιροόνται ουσίες στις κατηγορίες του άρ- 
-υρου αυτου η να μεταφέρονται από τη μία κατηγορία ®τιΕ 
άλλη ή να μεταβάλλονται οι όροι και οι προϋποθέσεις τ’!? 
-ια-θεσης τους ιδίως σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.

3. Οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά καταχωρ»»· 
ιτα: σε τέσσερις πίνακες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ A'
1. ΔΕΣΟΜΟΡΦΙΝΗ : Διυδροδεσοξυμορφίνη
DESOMORPHINE : DIHYDRODESOXYM ORPHI-

ΝΕ
2. DET : Ν, Ν-Διαιθυλοτρυπταιχίνη
DET : N,N-DIETHYLTRYPTAM INE
3. DMHP : (Διμεθυλο-1,2επτυλο)-3τετραϋδρο-7, 8,9,10 

τριμεθυλο-6,6,9 διβενζο-6Η (β,δ) πυρανόλη -1
DM HP: (DIM ETHYL-1,2 H EPTY L) -3 TETR A 

HYDRO-7,8,9,10
TRIMETHYL-6,6,9, DIBENZO - 6H (B ,D ) PYRA- 

NOL - 1
4. DMT : Ν,Ν - Διμεθυλοτρυπταμίνη
DMT : N,N - DIM ETHYLTRYPTAM INE
5. Η Ρ Ω Ί ΝΗ : Διακετυλομορφίνη
HEROINE : DIACETYLM ORPHINE
6. ΚΑΝΝΑΒΙΣ KAI ΡΗ Τ ΙΝ Η  ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ
CANNABIS ET RESINE D E  CANNABIS
7. ΚΕΤΟΒΕΜΙΔΟΝΗ : (μ-υδροξυφαινυλο)-4 μεθυλο-1 

προπιονυλο-4 πιπεριδίνη
CETOBEMIDONE : (M -HYDROXYPHENYL)-4 

METHYL-1 PRO PIONYL-4 P IPE R ID IN E
8. (+)-Α Υ ΣΕΡΓΙΔ ΙΟ Ν , LSD , LSD-23 :(+ )-N , Ν-δι- 

αιθυλαμίδιον του D -λυσεογινικού οξέος
(A )-LY SERG ID E, LSD , LSD-25 : (+ )-N , N -D IE- 

THYL-LYSERGAMIDE
9. ΜΕΣΚΑΛΙΝΗ : Τριμεθοξυ-3,4,5 φαινυλαιθυλαμίνη
MESCALINE : TRIM ETHOXY-3,4,5 PHENETHY-

LAMINE
10. ΠΑΡΑΕΗΥΛΗ : Εξυλο-3 τετρχϋδρο-7,8,9,10 τρι- 

μεθυλο-6, 6,9 διβενζο-6Η (β,δ) πυρανόλη-1
PARAHEXYLE: HEXYL S TETRAHYDRO-7,8,9, 

10 TRIMETHYL-6, 6, 9 DIBENZO-6H (B,D) PY- 
RANOL-1

11. PCE : N - αιθυλο - 1 - φαινυλκυκλοεξυλχμίνη 
PCE : N-ETHYL -1- PHENYLCYCLOHEXYLAM1NE

12. PH P ή PC PY : 1-(1-φα!νυλζυχλο’.ξυλο) πυρρολιδίνη.
PH P ή P C P Y : 1 - (1 - PHENYLCYCLOEXYL)

PYRROLIDINE
13. STP, DOM : Διμεθοξυ-2,5 με6υλο-4 φαινυλαιθυ- 

λαμίνη
STP, DOM : DIM ETHOXY-2,5 METHYL-4 PH E N E - 

THYLAMINE
14. TCP : 1 - [ 1  - (2-θειενυλο) κυκλοεξυλο-] πιπεριδίνη
T C P : 1 ( 1 - ( 2 -TH IEN Y L) CYCLOHEXYL] P IP E 

RIDINE
15. ΤΕΤΡΑΎ-ΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗ : Πεντυλο-3 τε- 

τρχϋδρο-6α, 7, 10, 10α τριμεθυλο-6, 6, 9 διβενζο-6Η(β,δ) 
πυρανόλη-1

TETRAHYDROCANNABINOL : PENTYL-3 ΤΕ- 
TRAHYDR0-6o,7,10,10a TRIM ETHYL-6, 6,9 DIBEN- 
Z0-6H (B,D)PYRAN OL-1

16. ΨΙΑΟΚΥΒΙΝΗ : ο-Φωσφορυλο-υδροξυ-4 Ν,Ν-διμε- 
θυλοτρυ7ΐταμίνη

PSILOCYBINE : o-PHOSPHORYL-H YDROXY-4 Ν, 
N- DIMETHYLTRYPTAMINE

17. ΨΙΛΟΚΙΝΗ : (Διμεθυλαμινο-2 αιθυλο) -3ινδολόλη-4
{DIM ETHTLAM IN 0' 2 E T H T L )~3

IS· Τα άλατα των ανωτέρω ουσιών και τα ισομερή 
αυτών.

Η παραγωγή, κατοχή, εισαγωγή, μεταφορά, αποθή
κευση, προμήθεια, επεξεργασία, κυκλοφορία και με οποιον- 
οηποτε τρόπο μεσολάβηση στη διακίνηση των ουσιών 
του πίνακα Α ' είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Κράτους 
πθυ ασκείται από τον Ε.Ο.Φ.
, ”  διάθεση αυτών των ουσιών γίνεται μόνο σε εργαστήρια 
<1 νοσοκομεία για την εκτέλεση εγκεκριμένων προγραμμά
των μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών 
του άρθρου 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'
1. ΑΙΘΥΑΟΜΟΡΦΙΝΗ : Αιθυλο - 3 μορφίνη

ETHYL MORPHINE : ETHYL - 3 M ORPHINE
2. ΔΕΞΤΡΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟΝ : (+ )  [Μεθυλο -2- οξο -4 

διφαινυ/,ο -3, 3 (πυρολιδινυ/Λ -1) -4 βουτυλο] -4 μορ- 
φολίνη
DEXTROMOR AMIDE : ( ) [METHYL-2-OXO 
-4 DIPHENYL -3, 3(PYRROLIDINYL -1) -4 BU
TYL I -4 MORPHOLINE

3. ΚΟΚΑΊ'ΝΗ : Μεθυ?<εστήρ τηε βενζοϋλοεκνονίνηε 
COCAINE : ESTER METHYLIQUE DE LA BEN
ZO YLECGONINE

4. ΚΩΔΕΤΝΗ : Μεθυλαιθήρ -ης μοοφίνης 
CODEINE: ETHER METHYL1QUE DE LA MOR
PHINE

5. ΜΕΘΑΔΟΝΗ : Διφαινυλο -4, 4 διμεθυλαμινο -6 επτα- 
νόνη -3
METHADONE : DIPHENYL - 4, 4 DIMETHYLA- 
MINO -6 ΗΕΡΤΑΝΟΝΈ -3

6. ΜΟΡΦΙΝΗ 
MORPHINE

7. ΟΠΙΟ 
OPIUM

8. ΟΠΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ : Μείγμα υδροβρωμικών 
αλάτων των αλκαλοειδών του οπίου
OPIUM CONCENTRATUM : MELANGE DES 
BROMHYDRATES DES ALCALOIDES DE L ’ 
OPIUM

9. ΠΕΘΙΔΙΝΗ : Μεθυλο -1 φαινυλο -4 πιπεριδινο - καρ- 
βοξυλικός -4 αιθυλεστηρ
PETH ID IN E : ESTER ETHYLIQUE DE L ’ ACI- 
DE METHYL -1 PHENVL -4 P IPE R ID IN E  - 
CARBOXYLIQUE -4

10. Τα άλατα και τα ισομερή αυτούν, εκτός εάν διαφορε
τικά αναφέρεται σε άλλο άρθρο.

Η παραγωγή, κατοχή, εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, 
επεξεργασία γενικά των πρώτων υλών και των έτοιμων προϊό
ντων που εισάγονται από το εξωτερικό,καθώς και η διακίνηση 
των ουσιών των φαρμακοτεχνικών προϊόντων και των ιδιο
σκευασμάτων του πίνακα Β', γίνεται μόνο από το Κρατικό 
Μονοπώλιο Ναρκωτικών ύστερα από άδεια και με την ευθύνη 
του Ε.Ο.Φ. και γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'
1. ΑΙΘΥΛΟΜΕΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ : Αιθυλο - 

μεθυλαμενο-3 δι-(θειενυλο-2')-1, 1 βουτένιο-1 
ETHYLM ETHYLTHIAM BUTENE : ETHYLM E- 
THYLAM INO-3 D I-  (T H IE N Y L -2 ')-1 , 1 BU 
TENE-1

2. ΑΚΕΤΟΡΦΙΝΗ : Ακετυλο-3-0 τετραϋδρο- (υδροξυ 
-1  μεθυλο-βουτυλο-1 )-7α ενδοαιθενο-6, 14 οριπαβίνη 
ACETORPHINE : ACETYL -3-0 TETRAHYDRO 
- (HYDROXY -1 METHYL - B U T Y L -1)-7a 
ENDOETHENO -6, 14 ORIPAVINE

3. ΑΚΕΤΥΛΟΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΤΝΗ 
ACETYLDIHYDROCODEINE

4. ΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ : Ακετοξυ -3 διμεθυλαμινο 
-6 διφαινυλο -4, 4 επτάνιο
ACETYLMETHADOL: ACETOXY -3 D1METHY- 
LAMINO -6 DIPHENYL -4, 4 HEPTANE

5. ΑΛΦΑΚΕΤΓΑΟΜΕΘΑΔΟΑΗ :α-Ακετοξυ-3 διμε- 
Ουλ -αμινο -6 διφαινυλο -4, 4 επτάνιο 
ALPHACETYLMETHADOL : ALPHA - ACE 
TO X Y -3 DIMETHYL -AMINO -6 DIPHENYL-4, 
4 HEPTANE

6. ΑΛΦΑΜΕΘΑΔΟΛΗ : a- Διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο 
-4, 4 επτανόλη -3
ALPI1AMETHADOL : ALPHA - DIMETHYLA- 
MINO -6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL -3.



1428
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕίϊΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7. ΑΛΦΑΜΕΓ1ΡΟΔΙΝΗ : α - Αιθυλο -3 μεθυλο -1 φαι-
προπιονοξυ -4 πιπεριδίνηνυλο -4

ALPHAMEPRODINl·
THYL -1 PHENYL -4 
HI DINE

: ALPHA - ETHYL -3 ME- 
PROPIONOXY - 4 PIPE-

8. ΑΑΦΑΠΡΟΔΙΝΗ : a - Διμεθυλο -1, 3 φαινυλο -4 
προπιονοξυ -4 πιπεριδίνη
ALPHAPRODINE : ALPHA - DIMETHYL -I, 
3 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERID INE

9. ΑΑΦΕΝΤΑΝΥΛΗ : N - [1-2 (4-αιθυλο -4, 5-διύδρο 
-5 -οξο -1Η -τετραζολ -1 -υλο) αιθυλο] 4 - (μεθοξυμεθυ- 
λο) -4-πιπεριδινυλο ] -Ν -φαινυλπροπανάμίδη μονοϋδρο - 
χλωρίδιο

ALFENTANYL : N-[l-2(4-ETH YL-4, 5-DI- 
HYDRO-5-OXO-1H - TETRAZOL -1- YL) 
ETHYL]4- (METHOXYMETHYL) -4- P IPE -

RIDINYL]-N- PHENYL PROPANAMIDE MONOHY
DROCHLORIDE

10. ΑΑΑΥΑΓΙΡΟΔΙΝΗ : Αλλυλο -3 μεθυλο -1 φαινυλο -4 
προπιονοξυ -4 πιπεριδίνη
ALLYLPRODINE : ALLYL -3 METHYL -1 P H E 
NYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERID IN E

11. ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ : a - Μεθυλοφαινυλαιθυλαμινη 
AMPHETAMINE : a - METHYLPHENETHY- 
LAMINE

12. ΑΝΙΛΕΡΙΔΙΝΗ : π- Αμινοφαινυλαιθυλο - 1 φαινυλο 
-4 πιπεριδινο - καρβοξυλικός - 4 αιθυλεστήρ

ANILERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L’ACI- 
DE Ρ  - AMINOPHENETHYL - 1 PHENYL -4 
PIPERIDINE - CARBOXYLIQUE -4

13. ΒΕΖΙΤΡΑΜΙΔΙΟ : (Κυανό -3 διφαινυλο - 3, 3 πρό
πυλό) -1 (οξο -2 προπιονυλο -3 βενζιμιδαζολινυλο-1) 
-4 πιπεριδίνη
BEZITRAMIDE : (CYANO - 3 DIPHENLL -3, 
3 PROPYLO) -1  (ΟΧΟ -2 PROPIONYL -3 ΒΕΝ-

ZIMIDAZOLINYL -1) -4 PIPERIDINE
14. ΒΕΝΖΕΘΙΔΙΝΗ : (Βενζυλοξυ - 2 αιθυλο) -1 φαινυλο 

-4 πιπεριδινο - καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ 
BENZETHIDINE : ESTER ETHYLIQUE DE L  
ACIDE (BENZYLOXY -2ETHYL) 1 PHENYL -4 
PIPERIDINE - CARBOXYLIQUE - 4

15. ΒΕΝΖΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ : Βενζυλο - 3 μορφίνη 
BENZYL MORPHINE : BENZYL -3 MORPHINE

16. ΒΗΤΑ ΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ : β - Ακετοξυ -< 
διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο -4, 4 επτάνιο 
BETACETYLMETHADOL: BETA -ACETOXI 
-3 DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL -4, 4 
HEPTANE

17. ΒΗΤΑ ΜΕΘΑΔΟΛΗ : β - Διμεθυλαμινο - 6 
διφαινυλο -4, 4 επτανόλη -3

BETAMETHADOL : BETA-DIMETH YL AM INC 
-6 DIPHENYL -4, 4 HEPTANOL -3

18. ΒΗΤΑ ΜΕΠΡΟΔΙΝΗ : β - Αιθυλο - 3 μεθυλο -1 
φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 πιπεριδίνη 
BETAMEPRODINE : BETA - ETHYL -3 ME

THYL -1 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE
19. ΒΗΤΑ ΙΙΡΟΔΙΝΗ : β - Διμεθυλο -1, 3 φαινυλο -1· 

προπιονοξυ - 4 πιπεριδίνη
BETAPRODINE : BETA - DIMETHYL - 1, ; 
PHENYL - 4 PROPIONOXY - 4 PIPERID IN E

20. ΒΟΎΤΟΡΦΑΝΌΛΗ : (-) 17 - κυκλοβουτυλο 
μεθυλο - 3, 14 διθδροξυμορφινάνιο 
BUTORPHANOL: (-) 17-CYCLOBUTYLOMI 
THYLO - 3 ,1 4  DIHYDROXY - MORPHINA 
ΝΕ

ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΗ Ρ Τ Η Σ  ΔΙΟΞΑΦΑΙΤΥΑΗΙ 
Μορφολινο - 4 διφαινυλο -2, 2 βοϋτυρικός αιθυλεστή

BUTYRATE DE DIOXAPHETYL ·. MORPHO- 
LINO - 4 DIPHENYL - 2, 2 BUTYRATE D' E- 
THYLE

22. ΔΕΞΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ : (+ )  - a - Μεθυλοφαινυλαι- 
θυλαμίνη
DEXAMPHETAMINE : ( + )  - a - METHYLPHE- 
NETHYLAMINE

23. ΔΕΞΤΡΟΠ ΡΟΠ ΟΞΥΦΑΙΝΙΟ: « ( + )  - 4 - δι- 
μεθυλαμινο - 3 - μεθυλο -1, 2 διφαινυλο - 2 - βουτανό- 
λη προπιονική
DEXTROPROPOXYPHENE : a (D )  - 4 - DIME- 
THYLAMINO - 3 - METHYL -1, 2 DIPHENYL -2 
BUTANOL PROPIONATE

24. ΔΙΑΙΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟΝ ; Διαιθυλαμινο-3 
δι-(θειενυλο - 2 ') - 1, 1 βουτένιο -1

DIETHYLTHIAMBUTENE : DIETHYLAMINO 
-3 DI - (THIENYL - 2’) - 1, 1 BUTENE -1

25. ΔΙΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟΝ : [(N  - Μεθυλοφαινυλαιθυλα- 
μινο) - 2 πρόπυλό] προπιονανιλίδιο

DIAMPROMIDE : [(Ν  - M ETH yLPH EN ETH Y -
LA M IN O )-2  PROPYL] PROPIONANILIDE

26. ΔΙΜΕΦΑΙΠΤΑΝΟΛΗ: Διμεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4, 
4 επτανόλη-3

DIMEPHEPTANOL: DIMETHYLAMINO-6 DIPHE
NYL-4, 4 HEPTANOL-3

27. ΔΙΜΕΘΥΑΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ : Διμεθυλαμινο-3 
δι-(θειενυλο-2' )- l,  1 βουτένιο-1

DIMETHYLTHIAMBUTENE : DIMETHYLAMINO 
-3 D I-(T H IE N Y L -2 ')-l, 1 BUTENE-1

28. ΔΙΜΕΝΟΞΑΔΟΑΗ : Διμεθυλαμινο-2 αιθυλεστήρ 
του αιθοξυ-1 διφαινυλο-1, 1 οξικού οξέος

DIMENOXADOL :ΕΤΗΟΧΥ-1 DIPHENYL-1,1ACE- 
ΤΑΤΕ DE DIMETHYLAMINO-2 ETHYLE

29. ΔΙΠΙΠΑΝΟΝΗ : Διφαινυλο-4, 4 πιπεριδινο-6επτα- 
νόνη-3

DIPIPANONE : DIPHENYL-4, 4 PIPERIDINE-6 
ΗΕΡΤΑΝΟΝΕ-3

30. ΔΙΥΔΡΟΚί2ΔΕ·Ι·ΝΗ : Υδροξυ-6 μεθοξυ-3 Ν-μεθυ- 
λο-εποξυ-4, 5 μορφινάνιο

DIHYDROCODEINE : HYDROXY-6 ΜΕΤΗΟΧΥ-3 
N-METHYL-EPOXY-4, 5 MORPHINANE

31. ΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ : ΔιΟδροξυ-3, 6 Ν-μεθυλο- 
εποξυ-4, 5 μορφινάνιο DIH YDROM ORPHINE : DIHY
DROXY-3, 6 N-METHYL-EPOXY-4, 5 MORPHINANE

32. ΔΙΦΑΙΝΟΞΙΝΗ : 1-(3-κυανο-3, 3 διφαινυλοπρο- 
πυλο)-4 φαινυλο-4-πιπεριδινο-καρβοξυλικό οξύ

DIPHENOXINE : ACIDE l-(3-CYANO-3, 3DIPHE- 
NYL-PROPYL)-4-PHENYL - 4 - P IP E R ID IN E  CAR
BOXYLIQUE

33. ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗ : (Κυανο-3 διφαινυλο-3, 3 πρό
πυλό ) -1 φαινυλο-4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ

DIPHENOXYLATE : ESTER  ETHYLIQUE DE V  
ACIDE (CYANO-3 DIPHENYL-3, 3 PROPYL)-! 
PHENYL-4 P I PE R I DINE - CARBOXYLIQUE-4

34. ΔΡΟΤΕΒΑΝΟΛΗ : (3,4 διμεθοξυ-17-μεθυλομορ-
φίνη-6β, 14διόλη).

DROTEBANOL: (3,4 DIMETHOXY-17-METHYL- 
MORPHINAN 6B, 14DIOL)

35. EKFONINH ; Οι εστέρες της και τα παράγωγ* 
της, τα οποία δύνανται να μετασχηματισθούν προς εκγ«Μν’1 
και κοκαΐνη.

■ECGONINE: LES ESTERES ΕΤ DERIVES SUSCE- 
PTIBLES D’ ETRE TRANSFORM ES EN  ECGONINE 
ET COCAINE

36. ΕΡΥΘΡ03ΥΛ0Υ ΚΟΚΑ ΦΥΛΛΑ
COCA (FEUILLES DE COCA) , . , , Λ.

37. ΕΤΟΝΙΤΑΖΕΝΪΟΝ : (Διαιθυλαμινο-2αιθ«λο)-^ 
αιθοξυβενζυλο-2 νιτροβενζιμιδαζόλιο-5.

21.
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ΕΤΟΝΙΤΑΖΕΝΕ: (D IETH Y L AMINO-2 ETH Y L)-1Ρ- 
ETHOXYBENZYL-2 NITROBENZIM IDAZOLE-5.

38. ΕΤΟΞΕΡΙΛΙΝΗ : [(Υδροξυ-2 αιθοξυ)-2 αιθυλο]-! 
οαινυλο-4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ.

ETOXERIDINE : ESTER  ETHYLIQUE DE L ’ ACL 
DE [(HYDROXY-2 ETHOXY)-2 E T H Y L ]-1 PHENYL- 
4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE-4.

39. ΕΤΟΡΦΙΝΗ, M-99 : Τετραυδρο-(υδροξυ-1 μεθυλο- 
3ουτυλο-1) -7α ενδοχιθενο-6, 14 οριπαβίνη 
ETORPHINE, M-99 : TETRAHYDRO-(HYDROXY-1 
METHYL-BUTYL-1 )-7a ENDOETHENO-6, 14 ORI- 
PAVINE.

40. ΘΗ ΒΑ ΤΝ Η
TIIEBAINE
41. ΘΗΒΑΚΟΝΗ : Ακετυλοδιυδρακωδεϊνόνη
THEBACONE : ACETYL DIHYDROCODEINONE
42. ΙΣΟΜΕΘΑΔΟΝΗ : Διμεθυλαμινο-6 μέθυλο-5 δι- 

φαινυλο-4,4 εξανόνη-3
ISOMETHADONE: DIM ETHYLAM INO-6M ETHYL

'S DIPHENYL-4,4 HEXANONE-3
43. ΚΛΟΝΙΤΑΖΕΝΙΟ : (π-χλωροβενζυλο)-2 διαιθυλα- 

μινοχιθυλο-1 νιτρο-5 βενζιμιδαζόλ'.ο
CLONITAZENE: (P-CHLOROBENZYL)-2 D IE - 

ΤΗ YLAMINOETHYL-1 NITRO-5 BENZIMIDAZOLE
44. ΚΩΔΟΞΙΜΗ : Καρβοξυμεθυλοξίμη-6 της διυδροκω* 

δεϊνόνης
CODOXINE : DIHYDROCODEINONE-CARBOXY- 

METHYLOXIME-6
45. ΑΕΒΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ : (-)-Μεθοξυ-3 Ν-μεθυλο- 

μορφινάνιο
LEVOMETHORHANE : (-)-METHOXY-S Ν-ΜΕ- 

THYLMORPHINANE
46. ΛΕΒΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟ : (-)-[Μεθυλυ-2 οξο-4 διφαι- 

νυλο-3, 3 (πυρολιδινυλο-1 )-4 βουτυλο]-4 μορφολίνη
LEVOMORAMIDE : (-)-[M E T H T L -2 ΟΧΟ-4 D I

PHENYL-3, 3 (P rR R O L ID IN Y L  -1)-4 BUTYL]-4 
MORPHOLINE

47. ΑΕΒΟΡΦΑΝΟΑΗ : (-)-Υδροξυ-3Ν-μεθυλομορφι- 
νάνιο

LEVORPHANOL : (-)-HY DRO XY -3N-METHYL- 
MORPHINANE

48. ΛΕΒΟΦΑΙΝΑΚΥΑΟΜΟΡΦΑΝΪυ : (-)-Υδροξυ-3Ν- 
φαινακυλομορφινάνιο

LEVOPHENACYLM ORPHANE: (-)-HY DR0X Y-3N 
PHENACYLMORPH INANE

49. ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΔΙΑ Μ ΕΣΟΣ : Κυανο-4 διμεθυλαμινο- 
2 8t<p(xtvt>Xo-4T 4 βουτάνω

METHADONE IN TERM ED IA IRE : CYANO-4 DI- 
METHYLAMINO-2 DIPHENYL-4, 4 BUTANE

50. ΜΕΘΑΚΟΥΑΛΟΝΗ : Μέθυλο-2 (ο-τολουόλο)-3 
κινχζολόνη -4

METHAQUALON: M ETHYL-2 (o-TOLYL)-3 QUI- 
NAZOLONE-4

51. ΜΕΘΥΛΟΔΕΣΟΡΦΙΝΗ : Μέθυλο 6-Δ6-δεσοξυμορ- 
φινη
v  M ETHYLDESORPHINE : M ETHYL-6-Δβ- DESO- 
XYMORPHINE.

52. ΜΕΘΥΛΟΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ : Μέθυλο-6 διυδρι 
μορφίνη

M ETHYLDIHYDROM ORPHINE : METHYL-6 DI 
iQ D RO M O RPH lN E.

o3. ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ : ( + )  - N, α-Διμεθυλοφα 
^λαιβυλαμίνη

METHAMPHETAMINE : ( + )  - Ν,α - DIMETHYL 
PHENETHYLAMINE

54. ΜΕΘΥΑΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗ : α-Φαινυλοπιπεριδινο-2 c 
νχός μεθυλεστήρ
, M ETH Y LPH EN ID A TE: ESTER METHYLIQUE D' 

ACIDE A -PH E N Y L -PIPE R ID IN E -2 ACETIQUE

55. ΜΕΚΑΟΚΟΥΑΛΟΝΗ : 3-(ο-χλωροφαίνυλο)-2-μέ- 
θυλο-4 (3H) Κιναζολινόνη

MECLOQUALONE : 3-(o- CHLOROPHENYL)- 2 - 
METHYL-4 (3H) QUINAZOLINONE.

56. ΛΙΕΤΑΖΟΚΙΝΗ : Υδροξυ-2'’ τριμεθυλο-2, 5, 9 
βενζομορφάνιο -6,7

METAZOCINE : HYDROXY-2’ TRIMETHYL-2,5,9 
BENZOMORPH ANE-6,7

57. ΜΕΤΟΓΙΟΝ : Μέθυλο-5 διυδρομορφινόνη 
METOPON: METHYL-5 DIHYDROMORPHINONE
58. ΜΟΡΑΜΙΔΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ·: Μεθυλο-2 μορφολ'.νο-3 

διφαινυλο-1, 1 πραπανοκαρβοξυλικό οξύ
MORAMIDE INTERM EDIAIRE : ACIDE METHYL 

-2 M 0R PH 0L IN 0-3  D IPH EN Y L-l, 1 PROPANE- 
CARBOXYLIQUE

59. ΜΟΡΦΕΡΙΔΙΝΗ : (Μορφολινο-2 αιθυλο)-1 φαινυ- 
λο-4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ.

M ORPHERIDINE : ESTER ETHY LIQUE DE L’ 
ACIDE
(MORPHOLINO-2 ETHYL-1 PHENYL-4 P IP E R ID I
NE CARBOXYLIQUE-4

60. ΜΟΡΦΙΝΗ ΜΕΘΥΑΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ και όλα τα 
μορφινικά παράγωγα μετά τεταρτοταγούς αζώτου.

BROMOMETHYLATE DE MORPHINE 
ΕΤ AUTRES DERIVES MORPHINIQUES A AZOTE 
QUATERNAIRE

61. ΜΥΡΟΦΙΝΗ : Μυριστυλοβενζυλομορφίνη
MYROPHINE : MYRISTYLBENZYLMORPH1NE
62. ΝΙΚΟΔΙΚΟΔΙΝΗ : Νικοτινυλο-6 διυδροκωδεΐνη
NICO D ICO D IN E: NICOTINYL-6 DIHYDROCO
DEINE
63. ΝΙΚ0Κ0Δ1ΝΗ : Νικοτινυλο-6 Κωδεΐνη
NICOCODINE: NICOTINYL-6 CODEINE
64. ΝΙΚΟΜΟΡΦΙΝΗ : Δινικοτινυλο-3, 6 μορφίνη
NICOMORPHINE : DINICOTINYL-3,6 M ORPHINE
65. ΝΟΡΑΚΥΜΕΘΑΔΟΑΗ : α-(+)-Ακετοξυ-3 μεθυ- 

λαμινο-6 διφαινυλο-4, 4 επτάνιο 
NORACYM ETHADOL: ALPHA -(+)-A.CETOXY-3 
METHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE

66. ΝΟΡΚΩΔΕΤΝΗ
NORCODEINE
67. ΝΟΡΑΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ : (-)-Υδροξυ-3 μορφινάνιο
NORLEVORPHANOL : ( -  ) -  HYD RO XY - 3 MO- 

RHINANE
68. ΝΟΡΜΕΘΑΔΟΝΗ : Διμεθυλάμινο-6 διφαινυλο-4,

4 εξανόνη-3 „
NORMETHADONE : DIMETHYLAMINO - 6 D I

PH EN Y L - 4, 4 HEXANONE - 3
69. ΝΟΡΜΟΡΦΙΝΗ : Δεμεθυλομορφίνη. 
NORMORPHINE : DEM ETHYLM ORPHINE
70. ΝΟΡΠΙΠΑΝΟΝΗ : Διφαινυλο-4, 4 πιπερίδινο-6

^N O R PIPA N O N E : DIPHENYL-4, 4 PIPERID IN O -6 

HEXANONE-3
71 ΟΞΥΚΩΔΟΝΗ : Υδροξυ-14 διυδροκωδεϊνόνη 
OXYCODONE : HYDROXY-14 DIH YDROCODEI

NONE
72 Ν-ΟΞΥΜΟΡΦΙΝΙΙ ■ Μορφινο-Ν-οξείδιο 
N-OXYMORPHINE : M ORPHINE-N-OXIDE
73 ΟΞΥΜΟΡΦΟΝΗ : Υδροξυ-14 διυδρομορφινόνη 
OXYMORPHONE : HYDROXY-14 DIHYDROMOR-
IINONE
14. ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ: A : Κυανο-4 μεθυλο-1 
,νυλο-4 πιπεριδίνη
PETHIDINE INTERM EDIAIRE A : CYANO-4 ME- 
IYL - 1 PH EN Y L - 4 PIPER ID IN E
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75. ΠΕΘΙΔΙΝΉ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Β : Φαινυλο-4 πιπεριδινο- 
καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ.
PETH ID IN E IN TERM ED IA TE Β :

PHENYL - 4 PIPERIDINE - CARBOXYLATE -4 D’ 
ETHYLE.

76. ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Γ : Μεθυλο-1 φαινυλο-4 
πιπεριδινοκαρβοξυλικό-4 οξύ.

PETHIDINE IN TERM ED IA TE C : ACIDE ME- 
TH Y LPH EN Y L - 4 PIPERIDINE - CARBOXYLIQUE
- 4

77. ΠΕΝΤΑΖΟΚ1ΝΗ : Διμεθυλοαλλυλο-2 διμεθυλο -5, 
9 υδροξυ - 2' βενζομορφάνιο

PENTAZOCINE : DIMETH YLALLYL - 2 DIME
TH Y L -5, 9 H Y D R O X Y -2' BENZOMORPHANE

78. ΠΙΜΙΝΟΔΙΝΗ : Φαινυλο - 4 (φαινυλαμινο - 3 πρό
πυλό) -1 πιπεριδινο - καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ

PIMINODINE : ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE 
PHENYL - 4 (PHENYLAMINO -3 PRO PY L ) -1 PI- 
PERI DINE - CARBOXYLIQUE - 4

79. ΠΙΡΙΤΡΑΜΙΔΙΟ ή ΠΙΡΙΝΙΤΡΑΜΙΔΙΟ : (Κυανό - 
3 διφαινυλο -3, 3 πρόπυλό) -1 (πιπεριδινο - 1) -4 πιπερι- 
δινο -4 -  καρβοξαμίδιο

PIRITRAM IDE OU PIRINITRAMIDE : (CYANO- 
3 DIPHENYL - 3, 3 PROPYL) -1 ( PIPERIDINE -1) 
-4  PIPERIDINE - 4- CARBOXAMIDE

80. ΠΡΟΕΠΤΑΖΙΝΗ : Διμεθυλο - 1, 3 φαινυλο -4 
προπιονοξυ - 4 αζακυκλοεπτάνιο

PRO HEPTAZINE : DIMETHYL -1, 3 PHENYL -4 
PROPIONOXY -4 AZACYCLOHEPTANE

81. ΠΡΟΠΕΡΙΔΙΝΗ : Μεθυλο-1 φαινυλοπιπεριδινο-4 
καρβοξυλικός -4 ισοπροπυλεστήρ

PRO PERI DINE : ESTER ISOPROP YLIQUE DE 
1 / ACIDE M E T H Y L -1 PHENYLPIPERIDINE -4 
CARBOXYLIQUE-4

82. ΠΡΟΠΙΡΑΝΗ : (Ν(1-μεθυλο - 2-πιπεριδινο- 
-αιθυλο) - N-2-πυριδυλο - προπιοναμίνη

PRO PIRA N E: (N (l-M E T H Y L -2 PIPERIDINOE- 
THYL) - N -2 PYRIDYLPROPIONAMIDE

83. ΡΛΚΕΜΕΘΟΡΦΑΝΗ : (± ) - Μεθοξυ - 3 N- μεθυ- 
λομορφινάνιο

RACEMETHORPHANE : (± )  - METHOXY-3 N- 
METHYLMORPHINANE

84. ΡΑΚΕΜΟΡΑΜΙΔΗ : (± )  - [Μεθυλο-2 οξο-4 
διφαινυλο- 3, 3 (πυρολιδινυλο- l) -4  βουτυλο] μορφολίνη

RACEMORAMIDE : (± )  - [METHYL -2 ΟΧΟ -4 D I
PHENYL - 3, 3 (PYRROLIDINYL-1) -4 BUTYL 1 
MORPHOLINE

85. ΡΑΚΕΜΟΡΦΑΝΗ : (4;) - Υδροξυ-3Ν-μεθυλομορφι- 
νάνιο

RACEiMORPHANE:(4r)-HYDROXY-3 N-METHYL- 
MORPHINANE

86. ΣΟΥΑΦΑΙΝΤΑΝΥΑΙΙ : N -  [4- (μεθαξυμεθυλο) 
-l-[2 -(2  θειενυλο) αιθυλο[ 4- πιπεριδυλο] προπιονανιλίδιο

SULFENTANYL : N-[4-(M ETH 0XYM ETHYL)-l- 
[2-(2 THIENYL) ETH Y L]-4 PIPERIDYL] PROPIO 
N ANILIDE

87. ΤΙΛΙΔΙΝΗ : ( + )  - αιθυλ-TRANS -2-(διμεθυλαμι·
vo) -1-φαινυλο - 3 κυκλοεξενο -1-καρβοξυλάτη

TILIDINE : ( + )  - ETHYL - TRANS-2-(DIMETHY- 
LAMINO) -1 -  PHENYL -3 CYCLOHEXENE -1-CAR- 
BOXYLATE

88. ΤΡΙΜ ΕΠΕΡΙΔΪΝΗ : Τριμεθυλο -1, 2, 5 φαινυ, 
4 προπιονοξυ - 4 πιπεριδίνη

TRIM EPERID IN E: TRIM ETHYL - 1, 2, 5 PH 
N I L -4 PROPIONOXY - 4 PIPERIDINE

89. ΥΔΡΟΚΩΔΟΝΗ : ΔιΟδροκωδεϊνόνη 
HYDROCODONE : DIHYDROCODEINONE
90. ΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΟΛΗ : Υδροξυ-14 διΟδρομορφίνη 
HYDROMORPHINOL : HYDROXY -14 D IH YDR

MORPHINE
91. ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΝΗ : 
HYDROMORPHONE:

Διϋδρομορφινόνη 
DIH Y DROMORPH INONE

92. ΥΔΡΟΞΥΠΕΘΙΔΙΝΗ : μ- Υδροξυφαινυλο-4 μεθυλο. 
1 πιπεοιδινο - καρβοξυλικός - 4  αιθυλεστήρ

HYDROXYPETIIIDINE : ESTER  ETHYLIQUE DP 
L' ACIDE M HYDROXYPHENYL-4 METHYL-1 PI

ARROXYLIOUE -4
93. ΦΑΙΝΑΔΟΞΟΝΗ : Μορφολινο- 6 διφαινυλο- 4, 

4 επτανόνη -3
PHENADOXONE : M ORPHOLINO-6 DIPHENVL- 

4, 4 HEPTANONE-3
94. ΦΑΙΝΑΖΟΣΙΝΗ : , Υδροξυ- 2' διμεθυλο- 5, 9 

φαινυλαιθυλ.ο-2 βενζομορφάνιο-6, 7
PH EN A ZO CIN E: HYDRO XY-2' DIMETHYL-5, 

9 PHENETHY L-2 BENZOMORPHANE -6,7
95. ΦΑΙΝΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟ : N- (Μεθυλο-1 πιπεριδινο- 

2 αιθυλο )■ προπιονανιλίδιο
PHENAMPROMIDE : Ν- (M ETHYL-1 PIPERI- 

DINO-2 ETH Y L) PRO PIONANILIDE
96. ΦΑΙΝΚΥΚΛΙΔΙΝΗ : (Φαινυλο-1 κυκλοεξυλο) -1 

πιπεριδίνη
PHENCYCLIDINE : (PH EN Y L -1 CYCLOHEXYL) 

-1 PIPERID IN E
97. ΦΑΙΝΜΕΤΡΑΖΙΝΗ : Μεθυλο- 3 φαινυλο- 2 μορφο

λίνη
PHENMETRAZINE : 

MORPHOLINE
M ETHYL -3 PHENYL -2

98. ΦΑΙΝΟΜΟΡΦΑΝΗ : Υδροξυ - 3 Ν- φαινυλαιθυ- 
λομορφινάνιο

PHENOMORPHANE : H Y D RO X Y -3 Ν- PHENE- 
THYLMORPHINANE

99. ΦΑΙΝΟΠΕΡΙΔΙΝΗ : (Υδροξυ- 3  φαινυλο- 3 πρό
πυλό) -1 φαινυλο -4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ

PHENOPERIDINE : ESTER ETH Y LIQ U E DE L’ 
ACIDE (HYDROXY- 3 P H E N Y L -3 PRO PY L) -1 
PHENYL - 4 P IP E R ID IN E - CARBOXYLIQUE-4

100. ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ : Ν- (Φαινυλαιθυλο -1 πιπεριδυλο- 
4) προπιονανιλίδιο

PHENTANYL : Ν - (PH EN ETH Y L -1 PIPERI
DYL -4) PROPIONANILIDE

101. ΦΟΛΚΩΔΙΝΗ ή ΦΟΛΚΩΔΕΙ-ΝΗ : Μορφολινυ- 
λοαιθυλο - μορφίνη

PHOLCODINE : M O RPH O LIN Y LETH Y L MOR
PHINE

102. ΦΟΥΡΕΘΙΔΙΝΗ : (Τετραΰδροφουρφουρυλοξυαι- 
θυλο - 2) - 1 φαινυλο - 4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός - 4 αιθυ- 
λεστήρ

FU R ETH ID IN E: ESTER ETH Y LIQ U E DE L' 
ACIDE (TETRAHYDROFURFURYLO- OXYETHYL 
-2) -1 PH EN Y L-4 PIPERID IN E-CA RBO X Y LIQ U E-4.

103. Τα οιλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν διαφο
ρετικά αναφέρεται σε άλλο άρθρο.

Η παραγωγή, εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προ
μήθεια των ουσιών του πίνακα Γ ', καθώς και των έτοιμων 
φαρμακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που 
περιέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νομικά και φυσικά 
πρόσωπα, μέσω του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών 
8®™ Κπ° 'Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών με 
ευθυνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει τη σχετική άδεια και 
ελέγχει τη διαδικασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.
1. ΑΙΘΙΝΑΜΑΤΗ : Εστήρ του καρβαμιδικού 

μετά της αιθυνυλο-1 κυκλόεξανόλης
ΕΤΗΙΝΑΜ ΑΤΕ: CARBAMATE D' ETHINYL- 

CYCLOHEXYLE
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2. ΑΙΘΤΛΟ ΛΟΦΑΑΖΕΠΑΤΗ · Αιθυλο 7-χλωρο 5- 
(ο-φλουροφαινυλο) - 2,3 - διυδρο-2-οξο-1Η-1,4 - βενζοδιαζε- 
πίνη-3-καρβοξυλάτη

ETHYL· L O FL A Z E PA T E : ETHYL 7 - CHLORO-5- 
(0-FLUOROPHENYL) -2,3 - DIH YDRO -2 - 0X 0-1H  - 
1,4- BENZODIAZEPINE -3 -CARBOXYLATE

3. ΑΙΘΧΑΩΡΒΥΝ0ΛΗ : Αιθυλο-β-χλωροβινυλο-αιθινυ- 
λο/.χρβινόλη

ETHCHLORVYNOL : E TH Y L -B-CHLOROVINYL- 
ETHINYL CARBINOL

4. ΑΛΑΖΕΠΑΜΗ : 7 - χλωρό -1, 3- διυδρο-5 -φαινυ- 
λο -1-(2, 2,2-τριφθορο-αιθυλο) - 2Η - 1,4-βενζοδιαζεπιν-2-
όνη

HALAZEPAM: 7 -  CHLORO-1, 3-DIHYDRO-5- 
PHENYL -1-(2,2,2- TR IFLU O R O -ETH Y L)-2H  - 1,4- 
BENZODIAZEPIN - 2 - ΟΝΕ

δ. ΑΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ : 10-βρωμο-11β-(ο-φθοροφαινυ- 
λο) 2, 3,7 11β-τετρα-υδροξάζολο [3, 2-δ] [1.4]-βενζοδια- 
ζεπιν-6 (5Η )-όνη

HALOXAZOLAM : 10-BROMO - 11Β (O-FLUORO- 
PHENYL)- 2 ,3 ,7 ,  11B -T E T R A H Y D R 00X A Z 0L 0 
[3,2- D] [1,4] -BEN ZO D IA ZEPIN -6 (5Η )-ΟΝΕ

6, ΑΛΠΡΑΖΟΑΑΜΗ : 8 - χλωρο-1-μεθυλο -6- φαινυ- 
λο - 4Η-8-τριαζολο - [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη

ALPRAZOLAM : 8 CHLORO - 1- M ETHYL - 6- 
PHENYL - 4 H- S-TRIAZOLO [4,3-Α] [1,4] BENZO
DIAZEPINE.

7. ΑΜΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ : Αιθυλο - 5 (μεθυλο - 3 βου- 
τυλο)-5 βαρβιτουρικό οξύ

AMOBARBITAL : ACIDE ETH Y L - 5 (METHYL- 
3 BUTYL)-5  BARBITURIQUE
, 8. ΑΜΦΕΠΡΑΜΟΝΗ : Διαιθυλαμινο - 2 προπιοφαι- 

νόνη
AM PHEPRAM ONE: DIETHYLAM INO-2 PRO- 

ΡΙΟΡΗΕΝΟΝΕ
9. ΒΑΡΒΙΤΑΑΗ : Διαιθυλο-5, 5 βαρβιτουρικό οξύ
BARBITAL : A CID E DIETHYL - 5, 5 BARBI

TURIQUE
10. ΒΕΝΖΦΕΤΑΜΙΝΗ : Ν-βενζυλο-Ν,α-διμεθυλοφαι- 

ναιθυλαμίνη
ΒΕΝΖΡΗΕΤΑΜΙΝΕ: N-BENZYL-N, «-DIMETHYL- 

PHENETHYLAMINE
11. ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ : Ν -κυκλοπροπυλμεθυλ -7α 

(Τ-(5)-υδροξυ 1,2,2-τριμεθυλπροπυλ) -6,14 - ενδοαιθανο - 
9)7,8,14 τετραϋδρονοροριπαβίνη
BUPRENORPHINE : Ν - CYCLOPROPYL - METHYL 

(L-(5)-HYDROXY -1 ,2 ,2- TRIM ETHYLPROPYL)
6,14 ENDOETHANO - 6,7,8,14 TETRAHYDRO - ΝΌ- 

RORIPAVINE.

ύ12. ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7-βρωμο -1,3-διυδρο -5-(2-πυ- 
^^τίτ?) 2Η-1, 4-βενζοδιαζεπιν - 2 - όνη

BROMAZEPAM : 7- BROMO - 1,3 - DIHYDRO -5- 
(2-PYRIDYL) - 2Η - 1,4 - BENZODIAZEPIN -2-ΟΝΕ 
LL ΥΛΟΥΤΕΘΙΜΙΔΙΟ : Αιθυλο -2 φαινυλο -2 γλουταρι- 

μιδιο
f tn ^ T E T H lM ID E  : ETHYL 
RIMIDE
14. ΔΕΞΤΡΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: 

"ψορφινάνιο

•2 PHENYL -2 GLUTA- 

D- Μεθοξυ - 3N - μεθυ-

Μ REXT R °M ETH O R PH A N E : 
W hylmorphinane

D-METHOXY - 3 N-

ΔΕΑΟΡΑΖΕΠΑΜ ΙΙ : 7-χλωρο -5- (ο-χλωροφαι 
'Μ  διυδρο -2H -1,4 -βενζοδιαζεπίν -2-όνη 

mS'ORAZEPAM : 7- CHLORO-5- (O-CHLOROPHE- 
n iy -M -D IH Y D R O  - 2H-1,4 - BENZODIAZEPIN-2-
ONE

16. ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ : 7-χλωρο -1,3 -διυδρο -1- μεθυλο-5- 
φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2- όνη

DIAZEPAM : 7-CHLORO -1,3 - DIHYDRO -1- ME
THYL -5-PHENYL-2 Η - 1,4 - BENZODIAZEPIN -2- 
ΟΝΕ.

17. ΕΣΤΑΖΟΑΑΜΗ : 8-χλωρο -6- φαινυλο -4Η -5- 
τριαζολο [4,3-α] [1,4] βενζοδίαζεπίνη

ESTAZOLAM : 8 - CHLORO -6 - PHENYL - 4 Η - 5- 
TRIAZOLO [4,3-Α] [1,4] BENZODIAZEPINE

18. ΚΑΜΑΖΕΠΑΜΗ : 7-χλωρο - 1,3-διυδρο -3- υδρο- 
ξυ -1 μεθυλο -5- φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη 
διμεθυλοκαρβαμάτη (εστέρας)

CAMAZEPAM : 7 - CHLORO -1,3 - DIHYDRO -3- 
IIYDROXY -1-METHYL -5 PHENYL -2H - 1,4-BEN- 
ZODIAZEPIN - 2 ONE DIMETHYLCARBAMATE 
(ESTER)

19. KETAZOAAMH : 11-χλωρο - 8,12β -διυδρο -2,8- 
διμεθυλο - 12β - φαινυλο -4Η - [1 ,3]-οξαζινο - [3,2-δ] [1,4] 
βενζοδίαζεπίνη - 4,7 (6Η ) - διόνη

KETAZOLAM : 11 - CHLORO -8, 12β - DIHYDRO - 
2,8 - DIMETHYL - 12β - PHENYL - 4Η - [1,3]-ΟΧΑΖΙ- 
ΝΟ -[3,2-D][ 1,4]-BENZODIAZEPINE-4,7 (6Η) - DIO- 
ΝΈ.

20. ΚΛΟΜΠΑΖΑΜΗ : 7-χλωρο-1-μεθυλο-5-φαινυλο- 
1Η - 1,5-βενζοδιαζεπίνη -2,4 (3Η ,5Η ) - διόνη

CLOBAZAM : 7-CHLORO -1- METHYL -5-PHENYL 
1Η-1,5 - BENZODIAZEPINE - 2,4 (3Η,5Η) DIONE

21. ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ : 5- (Ο-χλωροφαινυλο )-1,3-διυ- 
δρο-7-νιτρο-2Η - 1,4-βενζοδιαζεπιν - 2 - όνη

CLONAZEPAM: 5- (O-CHLOROPHENYL) - 1,3- 
DIHYDRO - 7 - NITRO 2Η -1,4 - BENZODIAZEPIN-2- 
ΟΝΕ

22. ΚΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ : 10-χλωρο - 11β (ο-χλωροφαι- 
νυλο) -2,3,7,11β- τετραΰδρο - οξαζολο-[3,2-δ] [1,4] βενζο- 
διαζεπιν -6- (5Η )-όνη

CLOXAZOLAM : 10-CHLORO-11B - (O-CHLORO
PHENYL) -2,3,7,TIB TETRAHYDRO - OXAZOLO - 
[3,2-D] [1,4] BENZODIAZEPIN -6 -(5H ) -ONE

23. KAOTIAZEIIAMH : δ -(ο-χλωροφαινυλο) -7-αιθυ- 
λα-1,3 - διυδρο -1- μεθυλο-2Η - θειενο [2,3-ε] [1,4]-διαζε- 
πιν -2- όνη

CLOTIAZEPAM: 5 - (Ο - CHLOROPHENYL) - 7 - 
ETHYL-1,3 - DIHYDRO -1  - METHYL -2H-THIEN O 
[2,3-Ε] [1,4] DIAZEPIN-2-ONE

24. ΚΥΚΑΟΒΑΡΒΙΤΛΑΗ : (Κυκλοεξεν-1υλο-1 )-5 αι- 
θυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ

CYCLOBARBITAL: ACIDE (CYCLOEXENE-1 
Y L -l)-5  E T H Y L - 5 BARBITURIQUE

25. ΜΑΖΙΝΔΟΛΗ : 5-(π-χλωροφαινυλο)-2, 5-διυδρο- 
3Η-ιμιδαζο (2,1-α )-ισοϊνδολο-5-ολη

MAZINDOL : 5-(P-C H LO RO PH EN Y L)-2,5-D IH Y - 
DRO-3H-IMIDAZO (2,l-a)-ISO IN D O L-5-O L

26. ΑΟΠΡΑΖΟΛΑΜΗ:6- (ο-χλωροφαινυλο )-2,4-διυδρο-2 
[ (4-μεθυλο-1-πιπεραζινυλο) μεθυλενο]-8 νιτρο-ΐΗ-ιμιδαζο 
[1,2-α] [1,4] βενζοδιαζεπίν-1-όνη

LOPRAZOLAM : 6-(O -CH LO RO PH EN Y L)-2,4-D I- 
H Y D RO -2-[(4-M ETH Y L-l-PIPERA ZIN Y L) METHY- 
LEN E]-8-N ITRO -lH -IM ID A ZO  [1.2-Α] [1,4]ΒΕΝΖΟ- 
DIAZEPIN-1-ONE

27. ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ : 7- χλωρο-5(ο -χλωροφαινυλο)-1, 
3-διυδρο-3-υδροξυ-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

LO RA ZEPA M : 7-CHLORO-5- (O-CHLOROPHE- 
N Y L)-l,3-D lH Y D RO -3-H Y D RO X Y -2H -l,4 ΒΕΝΖΟ- 
DIAZEPIN-2-ONE

28. ΛΟΡΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ : 7 -χλωρο-5- (ο-χλωροφαι
νυλο )-1,3-διυδρο-3-υδροξυ-1-μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν 
-2-όνη
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LORMETAZEPAM : 7-CHLORO-5-(O-CHLORO- 43. S P A : (-)-Διμεθυλαμινο-Ι διφαινυλο-1,2 αιθάνιο 
PHENYL), l,3-DIHYDRO-3-HYDROXY-l - METHYL SPA : (-)D IM ETH Y LA M IN O -l DIPHENYL-12 
2H-l,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE ETHANE

29. ΜΕΔΑΖΕΠΑΜΗ : 7-χλωρο-2,3-διυδρο-1-μεθυλο-5- 
οαινυλο- l  H -l ,4-βενζοδιαζεπίνη
' MEDAZEPAM : 7-CHLORO-2,3-DIIIYDRO-l-M E- 
THYL-5-PHENYL-lH-l,4-BENZODIAZEPINE

30. ΜΕΘΥΑΟΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ : Μεθυλο-1 αιθυ- 
λο-5 φαινυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ

METHYLPHENOBAPBITAL : ACIDE METHYL-1 
ETHYL-5 PHENYL-5 BAPBITURIOUE

31. ΜΕΘΥΠΡΥΛΟΝΗ : Διαιθυλο-3,3 διοξο-2,4 μεθυ
λο-5 πιπεριδίνη

M ETHYPRYLON : DIETHYL-3,3 DIOXO-2,4 
M ETHYL-5 PIPERIDINE

32. ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ : Δικαρβαμιδική μεθυλο-2 πρό
πυλό-2 προπανοδιόλη-1,3

MEPROBAMATE : BICARBAMATE DE M ETHYL- 
2 PR O PY L -2 PROPANEDIOL-1,3

33. ΝΙΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ : 1,3-διυδρο-1 -μεθυλο-7 -νί
τρο 5 -φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2 -όνη

ΝΙΜΕΤΑΖΕΡΑΜ: 1,3 D IH Y D R O -1-M ETH Y L-7- 
NITRO -5 -PH EN Y L-2Η -1,4 BENZODIAZEPIN-2- 
ONE

34. Ν1ΤΡΑΖΕΠΑΜΗ : 1,3-διυδρο-7-νιτρο-5-φαι-
νυλο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

NITRAZEPAM : 1,3 - D IH Y D R O -7-N ITR O -5- 
P H ΕΝYL -2H -1,4 BENZODIAZEPIN-2 -ONE

35. ΝΟΡΔΑΖΕΠΑΜΗ : 7-χλωρο-1,3-διυδρο-5-φαι- 
νυλο-2Η-1,4 βενζοδιαζεπιν-2 -όνη

NORDAZEPAM : 7-CH LO R O -l,3-D IH Y D R O -5- 
PHENYL-2H-1,4-BENZO DIAZEPIN-2 -ONE

36. ΟΞΑΖΕΠΑΜΗ : 7-χλωρο-1,3-διυδρο-3-υδροξυ- 
5 -φαινυλο -2H -1,4-βενζοδιαζεπιν -2 -όνη

OXAZEPAM : 7-C H LO R O -l,3-D IH Y D R O -3-H Y - 
DROXY -5 -PHEN YL -2H -l,4-BENZODIAZEPIN-2 - 
ONE

37. OaAZOAAMH : 10-χλωρο-2,3,7,11β-τετραϋδρο- 
2 μεθυλο-11β-φα;νυλοξαζολο (3,2-δ) (1,4) βενζοδιαζεπιν- 
6(5Η)-όνη

OXAZOLAM : lO -CH LO RO -2,3,7,l^-TETRA H Y - 
DRO-2 M ETH Y L- Ι ΐβ -PHENYLOXAZOLO (3,2-D) 
(1,4) BENZODIAZEPIN-6(5Η)-ΟΝΕ

38. ΠΕΝΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ : Αιθυλο-5 (μεθυλο-1 βου- 
τυλο)-5 βαρβιτουρικό οξύ

PENTOBARBITAL : ACIDE E TH Y L-5 (METHYL- 
1 BUTYL)-5 BARBITURIQUE

39. ΠΙΝΑΖΕΠΑΜΗ : 7-χλωρο-1,3-διυδρο-5-φαινυ- 
λο -1 - (2-προπυνυλο) -2H -1,4-βενζοδιαζεπιν -2 -όνη

PIN A ZEPA M :7-CH LO RO -l,3-D IH Y D RO -5-PH E- 
N Y L -l-(2 -P R O P Y N Y L ) -2Η-1,4- BENZODIAZEPIN 
-2 -ONE

40. ΠΙΠΡΑΔΡΟΛΗ ή ΙΙΙΠΡΑΔΟΛΗ : Διφαινυλο-1 
(πιπεριδυλο-2)-1 μεθανόλη
1 M EraA N O L : DIPH EN Y L-1>1 (PIPER ID Y L-2

η ΡΡ^ΖΕΠ Α Μ Η  : 7-χλωρο-1-(κυκλοπροπυλομ 
θυλο)-1,3-διυδρο-5~φαινυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη 
THVTA? ? oA?tV ^ ^ 0R0' 1~(CYCL0PR0PYLM1

'^ΚΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ : Αλλυλο-5 (μεθυλο-1 βούτ 
λο)-5 βαρβιτουρικό οξύ

SECOBARBITAL : ACIDE ALLYL S (METHYI 
1 BUTYL )-5 BARBITURIQUE '

44. ΦΑΙΝΔΙΜΕΤΡΑΖΙΝΗ : ( + )-3,4-διμεθυλο-2-φα,.. 
νυλ-μορφολίνη

PH EN D IM ETRA ZIN E: (+)-3 ,4-D IM E T H Y L -2- 
PHENYLM ORPHOLINE

45. ΤΕΜΑΖΕΠΑΜΗ : 7-χλωρο-1,3 διυδρο-3-υδροξυ-
1- μεθυλο-5-φαινυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

TEMAZEPAM: 7-C H L O R O -l,3-D IH Y D R O -3-H Y -
DROXY-1-M ETHYL-5-PHENYL-2H-1.4-BENZODI-
ΑΖΕΡΙΝ-2-ΟΝΕ

46. ΤΕΤΡΑΖΕΠΑΜ Η : 7-χλωρο-5-(κυκλοεξεν-1- 
υλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

TETRAZEPAM : 7-CH LO RO -5-(CY CLO EX EN -l- 
Y L ) 1,3- DI Η Υ DRO-1-M ETH Y L -2 H -1 ,4-ΒΕΝΖΟ DI- 
ΑΖΕΡΙΝ-2-ΟΝΕ

47. ΤΡΙΑΖΟΛΑΜΗ : 8-χλωρο-6-(ο-χλωροφαινυλο) 
-1-μεθυλο-4Η-8-τριαζολο [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη

TRIAZO LAM : 8-CHLORO-6-(O-CH LOROPHE- 
N Y L )-1-M E T H Y L -4H -S-T R IA Z O L O  [4,3-α] [1,4] 
BENZODIAZEPINE

48. ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΑΗ : Αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρ- 
βιτουρικό οξύ

PHENOBARBITAL : A CID E E T H Y L -5  PHENYL- 
5 BARBITURIQUE

49. ΦΑΙΝΤΕΡΜΙΝΗ : α,α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη
PHENTERMINE : α,α-D IM ETH Y LPH EN ETH Y -

LAMINE
50. ΦΘΟΡΑΖΕΠΑΜΗ : 7-χλωρο-1-[2-(διαιθυλαμι- 

vo )αιθυλο ]—5-(ο-φθοροφαινυλο ) - l  ,3—διυδρο—2Η-1,4-βεν- 
ζοδιαζεπιν—2—όνη

FLURAZEPAM : 7-C H LO R O -l-[2-(D IETH Y LA - 
M INO)ETHYL] -5 -(O -F L U O R O P H E N Y L )-l,3  DI
HYDRO-2 Η -1,4-BENZO DI A Z E PIN -2-O N E

51. ΦΘΟΡΟΔΙΑΖΕΠΑΜΗ : 7-χλωρο-5-(ο-φθοροφαι- 
νυλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο—2H—1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

FLUDIAZEPAM : 7-C H LO R O - 5 -  (O-FLUORO- 
PH EN Y L)-1,3-D IH Y D R O -1-M ETH Y L-2H -1,4-B EN 
ZO DIA ZEPIN-2-ONE

52. ΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ : 5-(ο-φθοΡοφαινυλο)
-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-7-νιτρο-2Η·1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

FLUNITRAZEPAM : 5-(O -FLU O RO PH EN Y L)~l,3 
D IH Y D R O -l-M E T H Y L -7-N IT R O -2H -l,4-B E N Z O - 
DIA ZEPIN-2-ONE.

53. ΧΛΩΡΑΖΕΠΑΤΗ : 7-χλωρο~2,3-διυδρο-2-οξο- 
5-φαινυλο-1 Η-1,4-βενζοδιαζεπίνη-3-καρβοξυλικό οξύ

CHLORAZEPATE : 7 -C H L O R O -2,3-D IH  YDRO
2- Ο Χ Ο -5-ΡΗ ΕΝ  Y L-1 H -l,4 -B E N Z O  DIAZEPINE-3- 
CARBOXYLIQUE ACIDE

54. ΧΛΩΡΟΔΙΑΖΕΙΙΟΞΕΙΔΙΟ : 7-χλωρο-2-(με- 
θυλαμινο )-5-φαινυλο—3H—1,4—βενζοδιαζεπίνη—4-οξείδιο

CHLORODIAZEPOXIDE : 7-CH LO RO -2-(M E- 
TH Y L A M IN O )-5-PH EN Y L-3H -l,4-B EN ZO D lA ZE- 
PIN E-4-O X ID E

55. Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν διαψθ" 
ρετικα αναφέρεται σε άλλη κατηγορία.

Η παραγωγή, εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προμή
θεια των ουσιών του πίνακα Δ ' καθώς και των έτοιμο1' 
φαρμακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που πε
ριέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νομικά και φυσικ® 
πρόσωπα μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικός 
με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και τη σχ®τ“£> 
άδεια. Η διάθεσή τους στα φαρμακεία, στις φαρμακα^®®  ̂
κες και στα θεραπευτήρια γίνεται με ευθύνη και υπό τον 
έλεγχο του Ε.Ο.Φ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΓΡΑ 

Άρθρο 5.
Βασικά εγκλήματα.

1. Με κάθειρξη τουλάχιστο δέκαί (10) ετώ'χ και με χρη
ματική ποινή εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι εκατό εκα
τομμύρια (100.000.000) δραχμές τιμωρείται όποιος;

α) Εισάγει στην επικράτεια ή εξάγει από αυτή ή διο ι̂ε- 
τακομίζει ναρκωτικά.

ό) Πωλεί, αγοράζει ή διαθέτει σε τρίτους με οποιονδή- 
ίοτε τρόπο ναρκωτικά ή μεσολαβεί στις πράξεις αυτές, 
αποθηκεύει ή παρακαταθέτει.

γ) Εισάγει ναρκωτικά ή διευκολύνει την εισαγωγή τους 
tc στρατόπεδα, αστυνομικά κρατητήρια, σωφρονιστικά κατα
στήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας ή τόπους 
ομαδικής εργασίας ή διαβίωσης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
ή αναρρωτήρια.

δ) Αναμιγνύει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε τρό- 
φ’μα, ποτά ή άλλα είδη προορισμένα ή πρόσφορα να εισα- 
χθούν στον ανθρώπινο οργανισμό.

«) Παρασκευάζει είδη του μονοπωλίου ναρκωτικών ή 
οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία ή κατέχει για το σκοπό αυτόν 
τις αναγκαίες πρώτες ύλες, όργανα ή σκεύη.

στ) Καλλιεργεί ή συγκομίζει οποιαδή^οτε ποικιλία ινδι
κής κάνναβης, υπν εφόρου μύκωνος, ER.YTHR.OXYLEM 
COCA και λοιπών φυτών από τα οποία παράγονται ναρκω
τικές ουσίες.

ζ) Κατέχει ή μεταφέρει ναρκωτικά με οποιονδήποτε τρόπο 
ή μέσο είτε στο έδαφος της επικράτειας είτε παραπλέοντας 
ή διασχίζοντας την αιγιαλίτιδα ζώνη είτε ιπτάμενος στον 
ελληνικό εναέριο χώρο.

η) Αποστέλλει ή παραλαμβάνει εν γνώσει του δέματα, 
δείγματα χωρίς αξία ή επιστολές που περιέχουν οποιοδήποτε 
ναρκωτικό ή δίνει εντολή σε άλλον για όμοια αποστολή η 
παραλαβή.

■δ) Διαθέτει σε άλλους οποιοδήποτε χώρο για χρήση 
ναρκωτικών ή διευθύνει κατάστημα στο οποίο γίνεται κατά 
σύστημα χρήση ναρκωτικών ή αποτελεί μέλος του προσω
πικού τέτοιου καταστήματος και γνωρίζει· τη χρήση αυτή, 

ι) Συντελεί με οποιονδήποτε τρόπο στη διάδοση της χρή
σής των ναρκωτικών.

ια) Νοθεύει ή πωλεί νοθευμένα είδη του μονοπωλίου 
ναρκωτικών.

ιβ) Πλαστογραφεί, νοθεύει ή χρησιμοποιεί πλάστη η νο
θευμένη ιατρική συνταγή χορήγησης ναρκωτικών ουσιών με, 
σκοπό τη διακίνησή τους.

2. Αν η πράξη έχει τελεστεί με περισσότερους τροπους 
απο,τους προβλεπόμενους στην προηγούμενη παραγραφο, α
φόρα όμως την ίδια ποσότητα ναρκωτικών, στον υπαίτιο επι
βάλλεται μία μόνο ποινή, κατά την επ'μέτρηση της οποίας 
λαμβάνεται υπόψη η συνολική εγκληματική δράση του.

Άρθρο 6.
Διακεκριμένες περιπτώσεις.

1· Με κάθειρξη τουλάχιστο δεκαπέντε (15) ετών και
ΖΡηματική ποινή πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχ- 
μέχρι εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) 

δραχμές τιμωρείται ο παραβάτης του άρθρου 5, αν είναι
'^άλληλος (άρθρο 13 στοιχ. α του Π .Κ . \  ο οποίος λογω 
"ης υπηρεσίας τ<χ> ο^χολείται με τα ναρκωτικά και ιδίως τη 
ψυλαξή Έους ή τη δίωξη των παραβατών του νόμο» αμτου.

2. Me τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρεί
ται ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 5 παράγραφος 1 
στοιχ, γ ' τ0!> αυτού, εφ’ όσον ανή/.'.ι στο προτω-
«ΐκο των καταστημάτων ή των ιδρυμάτων στα οποία τέλειε 
*ην πράξη.

3. Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιμωρείται κα 
όποιος;

' α) Εισάγει ναρκωτικά ή διευκολύνει την εισαγωγή ή δια
κίνηση τους σε σχολικές μονάδες οποιοσδήποτε βαθμίδας 
κα: εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες κατάρτισης, 
επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, εκτός αν η εισαγωγή έγινε 
για την εκτέλεση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού 
προγράμματος.

β) Εισάγει ναρκωτικά, διευκολύνει την εισαγωγή ή 5 α- 
κινησή τους σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, ορφανοτρο
φείων, φροντιστηρίων ή χώρους διαμονής των ενόπλων δυνά- 
μεω'Λ.

Άρθρο 7.
Κατάχρηση ιδιότητας γιατρών και φαρμακοποιών.

1. Με την ποινή του άρθρου 5 τ’μωρείται:
α) Ο γιατρός που εκδίδει συνταγή για τη χορήγηση ναρ

κωτικών, αν και γνωρίζει ότι δεν υπάρχει πραγαατική και 
συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη, ή ο γιατρός που χορηγεί 
φάρμακα, τα οποία περιέχουν με οποιαδήποτε μορφή ναρκω 
τ:κά, γνωρίζοντας ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για παρα
σκευή ναρκωτικών.

β) Ο φαρμακοποιός ή έμπορος φαρμάκων γενικά, διευθυ
ντής ή υπάλληλος φαρμακείου ή οποιοσδήποτε άλλος στο 
φαρμακείο, ο οποίος εν γνώσει του χορηγεί ναρκωτικά χωρίς 
την προσήκουσα κατά τους όρους του νόμου ιατρική συνταγή 
ή με δόσή μη προσήκουσα συνταγή ή πέρα απ’ όσα αναγρά
φονται σ’ αυτή.

2. Απαγορεύεται η χορήγηση από οποιονδήποτε ναρκωτικών 
ουσιών για την υποκατάσταση της εξάρτησης. Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του 
Κ.Ε.Σ.Υ. και του Κεντρ-κού Συμβουλίου Υγείας και δημο
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυββρνήσεως, ορίζονται οι 
προϋποθέσεις, η μέθοδος και η διαδικασία -αντιμετώπισης 
του σωματικού στερητικού συνδρόμου. Όποιος χορηγεί ναρ
κωτικές ουσίες για την υποκατάσταση της εξάρτησης ή για 
την αντιμετώπιση του σωματικού στερητικού συνδρόμου χω
ρίς να συντρέχουν οι όροι της παραπάνω υπουργικής απόφα
σης τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 5.

3. Γιατρός που χορηγεί ναρκωτικές ουσίες για θεραπευ
τικούς σκοπούς οφείλει να χρησιμοποιεί θεωρημένες διπλό- 
τυπες συνταγές ενιαίου τόπου και να φυλάσσει το στέλεχος 
τους.

Οι διπλότυπος συνταγές θεωρούνται από το Υπουργείο 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο γιατρός που παραβαίνει τη διάταξη αυτή τιμωρείται 
με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη και στέρηση της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος μέχρι δύο (2) έτη. Η καταδικα- 
στική απόφαση δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα του τό
που άσκηρης του επαγγέλματος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήρεως καχ ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Ναρκωτικών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
διάθεσης των ουριών που αναφέρογται στο άρθρο 4 του πα
ρόντος νόμου, υπό αορφή σκευασμάτων ή ιδιοσκευασμάτων, 
οιασδήποτε φαρμακοτεχνικής, μορφής.

5. Με όμοια απόφαση ορίζονται ποια από τα σκευάσματα 
ή ιδιοσκευάσματα υπάγονται στους πίνακες του άρθρου 4 και 
ο τύπος και το σχήμα της θεωρημένης διπλότυπης συνταγής 
της παραγράφου 3  του άρθρου 7. η οποία για τα φάρμακα που 
υπάγονται* στον πίνακα Δ' θα είναι διαφορετική και δύν-αται 
να είναι και επαναλαμβανόμενη.

Άρθρο 8.
Επιδαρυντικές περιστάσεις.

Με ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή ένα
εκατομμύριο ( J .000.000) μέχρ διακόσια εκατομμύρια
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(200.000.000) δραχμές τιμωρείται ο παραβάτης των άρ
θρων 5, 6 και 7, αν είναι υπότροπος ή «'/εργεί κατ’ επάγ
γελμα ή κατά συνήθεια ή αν ενεργεί με το σκοπό να προ- 
κ αλέσει τη χρήση ναρκωτικών από ανηλίκους ή ot περιστά
σεις τέλεσης μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Άρθρο 9.
Πρόκληση και διαφήμισή.

1. 'Οποιος παρακινεί ή προκαλεί άλλον στην καράνομη 
χρήση ναρκωτικών ή διαφημίζει τη χρήση τους ή παρέχει 
πληροφορίες για την κατασκευή ή την προμήθεια τους με 
σκοπό τη διάδοσή τους ή προσφέρεται στην τέλεση των πρά
ξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού τιμωρείται, 
αν δεν πραβλέπεται βαρύτερη κοινή από άλλη διάτα
ξη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική 
κοινή εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι είκοσι εκατομ
μύρια (20.000.000) δραχμές.

2. Αν ο ‘δράστης τελεί τις πράξεις τη;| παραγράφου 1 
κατά σύστημα και με σκοπό το κέρδος γι’ αυτόν ή τρίτο, τι
μωρείται με ποινή πρόσκαιρης κάθειρξής.

3. Δε σννιστά άδικη πράξη η διατύπωση γνώμης ή επι
στημονικής κρίσης σχετικά με τα ναρκωτικά, όταν γίνεται 
από δικαιολογημένο κοινωνικό ενδιαφέρον κατά τψ  άσκηση 
δικαιώματος ή την εκπλήρωση καθήκοντος. Η διάταξη 
αυτή δον εφαρμόζεται, αν από τον τρόπο διατύπωσης ή τι” 
περιστάσεις υπό τις οποίες έγινε η πράξη προκύπτει σκο
πός πρόκλησης ή διαφήμισης.

Άρθρο 10.
Οδήγηση μεταφορικών μέσων.

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρη
ματική ποινή δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι δέκα εκατομ
μύρια (10.000.000) δραχμές καθώς και με στέρηση του
λάχιστο για δύο (2) έτη της άδειας χορήγηση; ή του οι
κείου διπλώματος ή του πτυχίου τιμωρείται όποιος οδηγεί 
ή κυβερνά οποιοδήποτε πλωτό, χερσαίο ή εναέριο μεταφορικό 
μέσο υπό την επίδραση ναρκωτικών. Αν από την πράξη αυ
τή προέκυψε κοινός κίνδυνος ζωής ανθρώπων, επιβάλλεται 
ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης.

2. Μετά την πάροδο διετίας ο καταδικασμένος μπορεί να 
υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές για την επανάκτηση 
της άδειους με την προϋπόθεση ότι έχει υποστεί επιτυχώς τη 
θεραπεία αποτοξίνωσης.

Άρθρο 11.
Τέλεση από αμέλεια.

Αν οι πράξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 6  και 7 παρ. 1 και 
2 τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή πενήντα 
χιλιάδες (50.000) μέχρι δέκα εκατομμύρ.α (10.000.000) 
δραχμές

Άρθρο 12.
Χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

1. Όποιος για δική του αποκλειστικά χρήση προμηθεύε
ται ή κατέχει με οποιοδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε μικρή 
ποσότητα ή κάνει χρήση τους τιμωρείται με φυλάκιση. Η 
ποινή εκτελείται σε ειδικό σωφρονιστικό κατάστημα θερα
πευτικού χαρακτήρα.

2. Αν ο χρήστης της παραγράφου 1 δεν έχει καταί 
στεί τελεσίδικα για άλλη παράβαση του νόμου αυτού 
δεν παρουσιάζει συμπτώματα εξάρτηση; από ναρκωτικέ! 
σίες, το δικαστήριο, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες περιστά 
καθώς και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, τπιί 
λει αντί της ποινής της παρ. 1 το μέτρο της παρακο 
θησης κατάλληλου συμβουλευτικού υποστηρικτικού προγ 
ματος. που καθορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρή 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του Σιη

λίου του άρθρου 1 παρ. 1 στα κέντρα υγείας που εδρεύουν 
σε κάθε νομό, σε συμβουλευτικούς σταθμούς ή άλλα ανάλογα 
ιδρύματα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το δικαστήριο επιβάλλει 
τον εγκλεισμό σε κατάλληλο ίδρυμα για την παρακολούθηση 
του ίδιου προγράμματος.

Άρθρο 13.
Χρήστες ναρκωτικών ουσιών που υποβάλλονται 

σε ειδική μεταχείριση.

1. Όσοι απέκτησαν την έξη  της χρήσης ναρκωτικών και 
δεν μπορούν να την αποϊάλουν με τις δικές τους δυνάμεις 
υποβάλλονται σε ειδική μεταχείριση κατά τους όρους του 
νόμου αυτού.

2. Η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της προηγούμενης 
παραγράφου στο πρόσωπο κατηγορουμένου ή καταδίκου 5:α- 
πιστώνβται από το δικαστήριο, ύστερα από πραγματογνωμο
σύνη που διεξάγεται από ειδικό κέντρο αποτοξίνωσης ή ατό 
τον αρμόδιο τομέα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ή από 
την ιατροδικαστική υπηρεσία. Η διάγνωση της εξάρτησης 
γίνεται με ενιαία επιστημονικά κριτήρια που προσδιορίζονται 
από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

3. Δράστης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋπο
θέσεις της παρ. 1, αν είναι οπαίτιος τέλεσης:

α) της πράξης του άρθίρίαυ 12 πιαρ. 1, παραμένει ατι
μώρητος και εφαρμόζονται σ’ αυτόν αναλόγως ο: διατάξει; 
του άρθρου 14 του νόμου αυτού,

β) των πράξεων των άρθρων 5, 6, και 7 τιμωρείται με 
φ λάκιση και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδες (50.000; 
δραχμές μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές,

γ) των πράξεων του άρθρου 8; τιμωρείται με κάθειρξη μέ
χρι 10 έτη και χρηματική ποινή ένα εκατομμύριο (1.000.000; 
δραχμές μέχρι διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχ
μές.

Άρθρο 14.
Ειδική μεταχείριση χρηστών.

Δράστης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέ
σεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 και που καταδικάζεται γ.α 
οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή κηρύσσεται ανίκανος για 
καταλογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ποινικού Κώδι
κα, εισαγεται υποχρεωτικά σε κατάλληλο σωφρονιστικό τ. 
άλλο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, γοα να υποβληθεί σε ει
δικό πρόγραμμα θεραπείας, που καθορίζεται από το Υπουρ
γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεχ?( 
να αποθεραπευτεί. Σε περίπτωση κατοχικής σε στερητική 
της ελευθερίας ποινή, ο χρόνος παραμονής στο νοσηλευτικό 
ίδρυμα υπολογίζεται ως χρόνος έκτισής της.

Άρθρο 15.
Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος.

I. Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρωυ 
5, 6,, 7, 8 και 9, το δικαστήριο δύναται να διατάσσε; τη* 
απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος του δράστη 7!5J /’,3t 
(1) μέχρι πεντ® (5) έτη, εφ’ όσον κρίνει ότι η παραοαση 
εχει σχέση με το επάγγελμά του.

Οι διατάξεις που προβλέπουν πειθίαρχικέ; ή διοικητικέ· 
κυρώσεις δε θίγονται.

? · Η  απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος «ΡΖ!̂ ! 
τη λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινή;. &  

έκτος από την ποινή έχει επιβληθεί και μέτρο ασφαλεία·»!
η απαγόρευση αρχίζει από τη λήξη του μέτρου. (

3. Η  απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος euvwoy*»®’ 
και την παύση της λειτουργίας του καταστήματος ή 7Ρ*' 
φ®«», για ίαο χρονικό διάστημα, αν η άσκηση του επαγγέλ
ματος αυτού προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία το»5·

4. Για όσο ^ρόνο διαρκεί η απαγόρευση άσκησης 'του 
γίλματος, εκείνος στον οποίο έχει επιβληθεί δεν μ«>?51 νί
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ασχήκι to επάγγελμα αυτό ούτε π,ροσωπικώς ούτε μέσω άλ
λου ή γι« λογαριασμό τρίτου. Σε περίπτωση παράβασης της 
αναγόρευσης αυτής ο υπαίτιος' τιμωρείται με φυλάκιση μέ
χρι ένα (1) έτος και με χρηματική ποινή.

Άρθρο 16.
Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση καταδίκης για παραβάσεις των άρθρων 5, 
6, 7, 8 και 9, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει Τη δημο
σίευση ολόκληρης ή περίληψης της καταδικαστικής απόφα
σης, με δαπάνες ταυ καταδικασμένου, σε μια ή περισσότερες, 
εφιμερίδβς της πρωτεύουσας ή 'του τόπου τέλεσης της πρά
ξης ή της κατοικίας του, μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέ
ρες αφότου η απόφαση καταστεί αμετάκλητη.

Άρθρο 17.
Περιορισμοί διαμονής.

1. Σε κάθε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κάθειρξης για 
παράβαση του νόμου αυτού, το δικαστήριο, αν κρίνει ότι η δια
μονή του καταδικασμένου σε ορισμένους τόπους είναι βλα
πτική, είτε για τον ίδιο είτε και για το κοινωνικό περιβάλ
λον, μπορεί να διατάξει την απαγόρευση της διαμονής του 
στους τόπους αυτούς για χρονικό διάστημα ενός (1) μέχρι 
πενίτ® (5) ετών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλέγως οι 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ποινικού Κώδικα.

2. Για αλλοδαπούς ενήλικους ή ανήλικους που καταδικά
ζεται για παράβαση του νόμου αυτού, το δικαστήριο δια- 
τασσει την ισόβια απέλασή τους από τη χώρα, εκτός εάν 
συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, ιδίως -οικογενειακοί, που δικαιο
λογούν την παραμονή στη χώρα, οπότε ισχύουν και γι’ αυ
τούς οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Για 
την εκτελεση και τη διακοπή της απέλασης εφαρμόζεται το 
«ρύρο 74 του Ποινικού Κώδικα.

Ά ρθρο 18.
Ανήλικοι δράστες,

1. Σε ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος
'Ί?? ηλικίας τους και τέλεσαν πράξεις προβλεπόμενες στο 
<μο αυτόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άο-ίλρων» 121 έως 

του Ποινικού ^Κώδικα, εφ’ όσον είναι ευμενέστερες γι’
«υτούς.

2· Το άρθρο 123 του Π ο ’νικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής;

« Αρθρο 123. Θεραπευτικά μέτρα.
1. Αν η κατάσταση του ανήλικου απαιτεί ιδιαίτερη μετά-

'/ίίριση, ιδίως αν πιάσχει από ψυχική ασθένεια ή άλλη νο- 
®ηρη διαταραξη των πνευματικών του λειτουργιών ή είναι 
^ρλος, κωφάλαλος, επιληπτικός ή του έχε: γίνε: έξη η 
ΧΡηση, οινοπνευματωδών πο|τών ή ναρκωτικών ουσιών και δεν 
μπορεί να την αχοδάλιει με τις δικές του δυνάμεις ή εμφα- 
ν , 1 ανώμαλη καθυστέρηση στην πνευματική, και την ηθι- 
■•'•η του ανάπτυξη, το δικαστήριο διατάσσει την παραπομπή 
Τ5υ σε θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστημα.

2. Τα θεραπευτικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από προη-
,ουμενη γνωμοδότηση ειδικού γιατρού».

3. Δν ο ανήλικος είναι χρήστης ναρκωτικών και ιδίως αν 
5λ8’· γίνει έξη η χρήση τους και δεν μπορεί να την απο-

, '· με τις δικές του δυνάμεις, τα θεραπευτικά μέτρα οια-
*&σ»ον,ται ύστερα από γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 13 
"άγραφος 2. '

’ · 2ε κάθε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου σε αξιοποι- 
-ς πράξής νόμου αυτού ή σε περίπτωση συνάφειας οιασ- 

,τ* ^ ^ ο ^ η ς 'π ρ ά ξ η ς  ανηλίκου σε αξιόποινες πράξεις 
““τού που τελέστηκαν από ενηλίκους, η , υπόθεση

• 'Ρ’·,€ΐά[ πάντοτε ως προς τον ανήλικο.

'Αρθρο 19.
Δήμευση.

1. Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων 5 
μέχρι και 9|, το δικαστήριο, με την επιφύλαξη του τελευταίου 
εδαφίου, διατάσσει τη δήμευση όλων των πραγμάτων τα οποία 
προήλθαν από την πράξη, του τιμήματος τους, των κινητών 
και ακινήτων που αποκτήθηκαν με το τίμημα αυτό, καθώς 
και όλων των αντικειμένων τα οποία χρησιμέυσαν ή προορί
ζονταν για την τέλεση της πράξης, είτε αυτά ανήκουν στον 
αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συμμέτοχους. Δή
μευση μπορεί να διαταχθεί ακόμη και όταν για την πράξη 
που έχει τελεστεί δεν καταδικάστηκε ορισμένο πρόσωπο. Αν 
για την τέλεση των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5 
μέχρι 9 χρησιμοποιήθηκαν μεταφορικά μέσα ή ακίνητα πράγ
ματα, το δικαστήριο μπορεί, εκτιμώντας τη βαρύτητα των 
πράξεων αυτών, να διατάζει τη δήμευση και αυτών των πραγ
μάτων, εκτός εάν ο κύριός τους δεν ήταν αυτουργός ή συμ
μέτοχος των πράξεων αυτών.

2. Αν η πράξη της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων ε
γκλήματος (αρνρο 394 Π.Κ·) συνδέεται με παραβάσεις των 
άρόρων 5, 6, 7. 8 και 9 του νόμου αυτού, τιμωρείται με την 
ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης και τα προϊόντα δημεύονται.

3. Στην περίπτωση του άρθρου 10 το δικαστήριο, εκτι
μώντας τη βαρύτητα της πράξης και ιδίως τη βλάβη ή, τον 
κίνδυνο που ποοκλήθηκε απ’ αυτήν, μπορεί να επιβάλει τη 
δήμευση του μεταφορικού μέσου που οδηγούσε ο δράστης, εκτός 
αν ο κύριος του μέσου δε γνώριζε ότι ο· δράστης τελούσε υπό 
τις συνθήκες του άρθρου 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20.
Προανάκριση.

1. Η αστυνόμευση για τη διαπίστωση των παραβάσεων του 
νόμου αυτού, ο σχετικός έλεγχος και η προανάκριση κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 34 και 243 του Κ. Ποιν. Δικονομίας 
έ,νεργούντα: από υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας, της 
Τελωνειακής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος, κατά 
λόγο αρμοδιότητας.

2. Συνιστάτα: μικτό όργανο αποτελούμενο από υπαλλήλους 
τω Υπηρεσιών της παραγράφου 1 για την αξιοποίηση πλη
ροφοριών κα: το συντονισμό της δ,ράσεως των αρμόδιων υπη
ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Τελωνειακής Υπη
ρεσίας και του Λιμενικού Σώματος.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των 
Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, ρυθμίζονται ο: αρμοδιότητες και κάθε άλλη λε
πτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του οργάνου της παρα
γράφου 2.

4. Οι προανακριτικοί υπάλληλοί της Ελληνικής Αστυ 
νομίας μπορούν να καλούν για εξέταση μάρτυρες και ν ,  
παίρνουν απολογίες κατηγορουμένων για πράξεις του νόμο, 
αυτού ανεξάρτητα αν οι μάρτυρες ή οι κατηγορούμενο: εί
ναι κάτοικοι της περιφέρειας τους. Επίσης μπορούν να με
ταβαίνουν για τη διεξαγωγή των παραπάνω προανακριτικών 
ενεργειών και έξω από την περιφέρεια τους, ειδοποιώντας 
ταυτοχρόνως τον εισαγγελέα πλημμελε;οδικών του τόπου στον 
οποίο διεξάγεται η προανακριτική πράξη.

5. Για τον έλεγχο προς διαπίστωση της απόκρυψης, κατο
χής ή μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, σε περίπτωση που 
υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε 
κατάλληλο επιστημονικό μέσο.

Άρθρο 21.
Προδικασία - - Αρμοδιότητες.

1. Γ«α την εκδίκαση των πράξεων που αναφέρονται στα 
άρθρα 5, 6, 7 παρ. J και-2, 8,-9  nap. 1 εδάφιοβ','ίΟ πίρ.
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1 βΐώφΕΟ β' και 19 παρ. 2, αρμόδιο είναι το Τριμελές Ε-
φετείο.

2. Στο άρ&ρα 106 του Κ .Π .Δ. προσθέτονται και οι π-:οι- 
πτώσεις των εγκλημάτων του περιγράφονται στα αρθρα 5 
μέχρι 12.

3. Μόλ ς περατωθεί η ανάκριση, η δικογραφία υποβάλ
λεται zm  τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγε
λέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι προκύπτουν ενϊε ξεις 
και ότι ϊεν πρέπει να την επιστρέφει για συμπλήρωση τη? 
ανάκρισης, εισάγει, εφ’ όσο; συμφωνεί και ο πρόεδρος εφε- 
τών, την υπόθεση στο ακροατήριο με απευθείας κληση. κατά 
της οποίας δεν επιτρέπεται προσφογή.

4. Σε πειρίπτωση εισαγωγής με απευθείας κλήση, για τη 
δ σρκεια τη; ισχύος του εντάλματος σύλληψης και για τη 
διάρκεια της προσωρ’νής κράτηση; του κατηγορουμένου απο
γίνεται με ϊΐ'άναιξή του, κατά της οποίας 8ε χώρε! προ
σφυγή. ο πρόεδρος εφετών. Για την άοαη τ την αντικατάστα
ση τη; προσωρινής κράτησης με άλλο όρο, αποφαίνεται το 
συμβούλιο εφετών. Αν διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος 
εντάλματος σύλληψης, ο εισαγγελέας εφετών με διάταξή 
του, της οποίας δεν απαιτείται τοιχοκόλληση;, διατάσσε; την 
αναστολή της δαδικασίας που διεξάγεται στο ακροατήριο ως 
προς τον κατηγορούμενο που φυγοδικεί, μέχρι να προσέλθει 
ή να συλληφθεί.

5. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγορουμένων το συμ
βούλιο είναι αρμόδιο να αποφανθεί για ποιους δεν προκύ
πτουν ενδείξεις και για ποιους πρέπει να κηρυχθεί απαρά
δεκτη ή να παυσει η ποινική δίωξη ή να χωριστεί ως προς 
αυτούς η υπόθεση. Αν για μερικού; από τους κατηγορουμέ
νους δεν περατώθηκε η ανάκριση και προβλέπεται ότι η πε- 
ράτωσή της θα καθυστερήσει, ο ανακριτής, με διάταξή του 
που δεν υπόκειται σε προσφυγή, μπορεί να διατάσσει το χω
ρισμό ως προς αυτούς και συνεχίζει την ανάκριση για του; 
λοιπούς κατιπορουμένους.

6 Για τις παραβάσεις του νόμου αυτού ο ανακριτή; μπο
ρεί να μεταβαίνει και να ενεργεί ανακριτικές πράξεις και 
έξω από την έδρα του ή και σε άλλη δικαστική περιφέρεια 
μετά προηγούμενη ενημέρωση του εισαγγελέα πλημμελειο- 
δ κών ή εφετών αντίστοιχα.

Άρθρο 22.

Κατάσχεση.
1. Τα ναρκωτικά κατάσχονται και δημεύονται σε κάθε πε

ρίπτωση. Κατά τη διάρκεια της προδικασίας, καθώς και 
στην περ'πτω-η μη άσκησης ποινικής δίωξη; ή σε περίπτωση
αποχής γ·α οποιονδήποτε λόγο απ’ αυτήν, τη δήμευση διατάσ- 

σει το συμδούλ'ο πλημμελειοδικών.
2. Ο ανακριτής, εφ’ όσον διαπιστωθεί ύστερα από πραγμα

τογνωμοσύνη ότι οι ουσίες που κατασχέθηκαν υπάγονται σε 
κάποια κατηγορία ναρκωτικών, οφείλει να στείλει στον ει
σαγγελέα πλημμελειοδικών και να επιδώσει στον κατηγορού

μενο και τον κύριο των ουσιών αντίγραφο τη; πραγματογνω
μοσύνης και της έκθεσης κατάσχεσης. Η επίδοση στα; κύριο 
μπορεί να παρά, ειφθεί, αν κατά ττ/ν κρίση του ανακριτή εί
ναι αδύνατη ή δυσχερής. Ο εισαγγελέας υποβάλλει πρόταση 
στο συμβούλιο πλημμελειοδικών το οποίο διατάσσει την κα
ταστροφή των κατασχεμένων ή την απόδοσή τους, αφού καλέ- 
σει πριν από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και ακούσει τον κα
τηγορούμενο και- τον κύριο των ουσιών. Οι τελευταίοι, αυτο
προσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο, μπορούν να φέρουν τις 
αντιρρήσεις τους προσκομίζοντας συγχρόνως και τα αποδει
κτικά τους μέσα για την απόδειξη των ισχυρισμών τους. Κα
τά τα λαπά εφαρμόζονται οι σχετικές Bra,τάξεις του Κώδι
κα Ποινικής Δικονομίας. Το συμβούλιο μπορεί να διατάξει 
τη διενέργεια και νέας πραγματογνωμοσύνης. Η καταστροφή 
ουσιών που έχουν κατασχεθεί ενεργείται χωρίς καμιά καθ,- 
οτέρηση από επιτροπή που συγκροτείται από τον εισαγγελέα
πλημμ«λειοδ·κών, τον προϊστάμενο της αστυνομικής διεύθυν

σης και το νον.ίατρο ή άλλον υπάλληλο του Υπουργείου γ. 
γειας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του τόπου έπ;, 
έγινε η κατάσχεση.

Άρθρο 23.
Εκτέλεση θεραπευτικών διατάξεων.

1. Αν ο χρόνος νοσηλείας του δράστη κατά το άρθρο 14 υ
περβαίνει το ένα (1) έτος, που είναι ο ελάχιστο; χρόνος θε- 
σππιισς, η διεόθ'.'.τ·,- --:j ιδρύματο;, στο οποίο νοσηλεύεται, 
μετά τη λήξη κάθε έτους αναφέρει με έκθεσή της στον ει
σαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου εκτέλεσης της ποινήτ 
η του μέτρου ασφαλείας την πορεία της θεραπευτικής αγω

γής που εφαρμόζεται σ’ αυτόν και τον προβλιεπόμενο αναγκαίο 
χρόνο της παραπέρα παραμονής του στο ίδρυμα. Με βάση 
την έκθεση αυτή το τριμελές πλημμελειοδικείο αποφασίζει 
για την παράταση της κράτησης.

Το δικαστήρΐ'Ο, το οποίο μπορεί να διατάξει και πραγμα
τογνωμοσύνη κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13, αποφαί- 
νεται αμετακλήτως αν συντρέχει λόγος παράτασης της κρά
τησης στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

2. Σε περίπτωση αποθεραπείας του κρατούμενου στρ νο
σηλευτικό ίδρυμα προσώπου, το δικαστήριο με πρόταση του 
εισαγγελέα διατάσσει την απόλυσή του, αν αυτός έχει κηρυ
χτεί ανίκανος προς καταλογισμό κατά το άρθρο 34 του Π οινι- 
κου Κώδικα. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο ποινής, το 
δικαστήριο αποφασίζει αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έκτισής 
της, αλλιώς διατάσσει την απόλυση υπό όρους. Οι όρο: αυ
τοί μπορούν να αφορούν τον τρόπο της ζωής του και ιδίως 
τον τόπο διαμονής του, καθώς και τη/ υποχρέωσή του να 
εμφανίζεται στον πλησιέστερο προς τον τόπο διαμονής του 
συμβουλευτικό σταθμό ή ειδικό κέντρο αποτοξίνωσης ή γε
νικό νοσοκκμείο οποτεδήποτε κληθεί, για έλεγχο της τήρτρης 
των όρων. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει βιοχημικές, τοξι- 
κολογικές ή άλλες ιατρικές εξετάσεις που διεξάγονται απο 
ειοικο κέντρο ιαποτοξίνωσης ή τον αρμόδιο τομέα ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος.

3. Σε περίπτωση που ο κατάδικος δεν απολύθηκε σύμφωνα 
με την προηγούμενη παράγραφο, το δικαστήριο κατά τη λήςη 
κάθε έτους αποφασίζει για την απόλυσή του, ύστερα από αί
τηση του ίδιου ή του διευθυντή του ιδρύματος στο οποίο χρα- 
τειται ή με πρόταση του εισαγγελέα.

4. Αν διαταχθεί σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Ποι
νικής. Δικονομίας η προσωρινή κράτηση κατηγουρουμενου γ[α 
οποιοδήποτε έγκλημα και διαπιστωθεί ότι στο πρόσωπό του 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1, εφαρμό
ζεται αναλόγως το άρθρο 14. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
τάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την π,ροσωρί'ΐ1 
κράτηση. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί, η παραπέρα π25"- 
μονή του στο νοσηλευτικέ ίδρυμα εξαρτάται από τη συγκα. 
τάθεσή του. Στην περίπτωση αυτή, ·αν ο κατηγορούμενος 
κρατείται σε σωφρονιστικά νοσηλευτικό ίδρυμα μεταφερε*®· 
οπωσδήποτε σε άλλο κατάλληλο δημόσιο νοσηλευτικό εθρυφεα.

Άρθρο 24.
Μεταμέλεια.

1. Αν το δικαστήριο κρίνει έ’τι ο υπαίτιος κάποιας απο 
αράξεις που αναφεροντα·. στα άρ-θρα 5, 6, Τ και 9 του νο- 
μου^αυτου συντελεσε με δική του πρωτοβουλία -κατά τροπο ου- 
σιωοη, πριν απο τη; καταδίκη του, στη/ ανακάλυψη ή 
θρωση συμμορίας ή στη σύλληψη και παραπομπή πρυσωπω'' 
που επ.διδονται στην τέλεση πράξεων αναφηρόμενων στα α,ο 
θρα 5 μέχρι και 8, μπορεί να διατάξει την αναστολή ίΧΤη 
λεσης της ποινής που καταγνώστηκε για διάστημα δυο ! 
μέχρι είκοσι (20) ετών, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι ®?5! 
των άρθρων 99 και 100 του Ποινκού Κώδικα. Τη δυνατότητα 
αυτή εχει το δικαστήριο, εφ’ όσον η πράξη για την οποία κ® 
τηγορείται ο υπαίτιος είναι ελαφρότερη οπή την·-πράξη ϊτΤ|?
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ανακάλυψη της οποίας συντέλεσε. Κατά τα λοιπά εφαρμό
ζονται αναλόγως τα άρθρα 101 παρ. 2 και 102 μέχρι Ϊ04  
του Ποινικού Κώδικα.

2. Ο καταδικασμένος για κάποια από τις πράξεις που α- 
ναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 κα: 9 απολύεται από τις φυ
λακές από όρο με απόφαση του δικαστηρίου, εφ’ όσο.? συντρέ
χουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Η από
φαση «κδίδεται με αίτηση του καταδίκου ή του διευθυντή του 
καταστήματος όπου κρατείται ή με πρό'ταση του εισαγγελέα 
πλημμελειοδ κών της περιφέρειας στην οποία ανήκε: το κα
τάστημα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του Ποινικού Κώδικα για την υπό όρο απόλυση.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται 
μόνο μία φορά για τον υπαίτιο.

4. Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, που εκδίδονται 
κατά τις παραγράφους 1 και 2. αναστέλλεται αν ο καταδι- 
σμενος είναι χρήστης κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και για όσο 
χρόνο υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή κατά τις διατά
ξε ις  του άρθρου 14.

Άρθρο 25.

Εκτέλεση μέτρου περιορισμού διαμονής.
1. Ο περιορισμός διαμονής εκτελείται με την επιμέλεια 

του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου διαμονής του κα
ταδικασμένου μέσω των αστυνομικών αρχών. Ο εισαγγελέας 
μπορεί να επιτρέψει την άρση του περιορισμού διαμονής για 
σύντομα χρονικά διαστήματα και για την εκπλήρωση προσω
πικών ή οικογενειακών αναγκών του καταδικασμένου.

2. Το δικαστήριο μετά τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών, ύ
στερα από αίτηση του καταδικασμένου ή αιτιολογημένη έκθε
ση του εισαγγελέα του τόπου διαμονής του, μπορεί να άρε: 
τους περί·ορισμούς διαμονής ή να μειώσει τη διάρκεια τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ’
ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Άρθρο 26.

ΚΕ.Θ.ΕΆ. —  Ειδικές διατάξεις.
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6, οι διατάξεις του άρ

θρου αυτού εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις των εγκλη
μάτων της χρήσης και της προμήθειας ή κατοχής για ίδια 
βΊτακΛειστική χρήση ναρκωτικών (άρθρο 12 παρ. 1 ), εφ’ όσον 
ο δράστης προσέρχεται εκουσίως και γίνεται δεκτός για θε
ραπεία στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.
 ̂ 2. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, όταν λάβει με ο»οιο'?- 

οηποτε τρόπο γνώση των πράξεων που περιλαμβάνονται στην 
προηγούμενη παράγραφοι, εισάγει πρότασή του στο συμβούλιο 
πλημμελειοδικών για τηρ αναβολή τηις άσκησης ποινικής δί- 
^ζης, εφ’ όσιον ο δράστης πριν εξεταστεί από την αρχή για τις 
πράξεις αυτές έχει προσελθει εκουσίως και έγινε δεκτός για 
θεραπεία στο Κ Ε.Θ .ΕΑ., ύστερα από γραπτή γνωμοδότηση 
του διευθυντή ταυ, ότι έχει ανάγκη θεραπευτικής αγωγής. 
Αν ο δράστης συμπληρώνει με επιτυχία το θεραπευτικό πρό- 
ΪΡβμμα και προσκομίσει μέσα στο χρόνο της αναβολής στον 
ί'.σαγγελέα σχετική βεβαίωση του ΚΕ.Θ.Ε.Α., ο εισαγγελέας 
εισάγει πρόταση στο συμβούλιο πλημμελειοδικών για οριστική 
®ΚίΧη από την ποινική δίωξη για τις παραπάνω πράξεις. Οι 
παραπανω αποφάσεις του συμβουλίου πλημμελειοδικών είναι 
®!*ετάκλητες.

3. Τα στοιχεία του ΚΕ.Θ.Β.Α. που αναφέρονται στην εκού- 
εισαγωγή, το είδος και τη διάρκεια της θεραπευτικής α

γωγής, είνισι απόρρητα και απαγορεύεται η ανακοίνωσή τους 
σε οποιανδήποτε εκτός από ίδιο το χρήστη ναρκωτικών
που υποβλήθηκε σε θεραπεία. Μόνη η εκούσια προσέλευση 
η εισαγωγή προσώπου στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. δεν επιτρέπεται να λη- 
φθεί υπόψη για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντία? του.

4. Απαγορεύεται σε οιονδήποτε, .εκτός από εκπρόσωπο 
της εισαγγελικής αρχής, να ειΧλθει στους χώρους του 
'ΚΕ.Θ.Ε.Α. χωρίς γραπτή άδεια του διευθοντή του.

5. Η υποβολή σε θεραπευτική αγωγή στο Κ Ε .Θ Ε Α . απο
τελεί σημαντικό αίτιο αναβολής της δίκης, κατά την έννοια 
του άρθρου 349 Κ.Π.Δ., για οποιοδήποτε έγκλημα για το 
οποίο κατηγορείται ο θεραπευόμενος. Κατά τη διάρκεια της 
θεραπευτικής αυτής αγωγής αναστέλλεται η παραγραφή Ο
ποιοσδήποτε εγκλήματος του θεραπευόμενου.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται επιση; 
και μετά την έκδοση οριστικής καταδικαστικής απόφασης 
για τα εγκλήματα της χρήσής ναρκωτικών και της προμή
θειας ή κατοχής ναρκωτικών για ίδια αποκλειστική χρήση 
(άρθρο 12 παρ. 1 ), καθώς και για τα εγκλήματα των άρ
θρων 5 και 6, εφ’ όσον ο δράστης έχει καταδικαστεί σε φυλά
κιση κατά το άρθρο 13 παρ. 3 περ. β '.,Σ τις περιπτώσεις 
αυτές απαιτείται αίτηση του καταδικασμένου που υποοαλλε- 
τα: στο δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσης της ποινής του.

7. Ο χρόνος παραμονής στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. θεωρείται ως χρό
νος έκτισης ποινής. Ύστερα από τη συμπλήρωση του θερα
πευτικού προγράμματος με επιτυχία, το δικαστήριο του τόπου 
εκτέλεσης της ποινής μπορεί να διατάξει την απόλυση υπό 
όρους σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2, ανεξάρτητα από το 
ύψος της ποινής που έχει εκτιθεί.

8. Με βούλευμα του συμβουλίου εφετών, μετά από πρόταση 
του αρμόδιου εισαγγελέα, μπορεί να διαταχθεί η σύλληψη 
και παραπομπή σε δίκη ατόμου που υποβάλλεται σε θεραπευ
τική αγωγή στο ΚΕ.Θ.Ε.Α., αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις 
ότι έχει διαιπράξει κακούργημα των άρθρων 5 και 6 με δι
εθνείς προεκτάσεις ή κοηοούργημα που αφορά μεγάλη ποσότη
τα ναρκωτικών ή κακούργημα που προβλόπετοκ από ποι
νικές διατάξεις άλλων νόμων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6.

9. Το ευεργέτημα των παραγράφων 1 και 6 παρέχεται μό
νο μία φορά.

10. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής στο 
ΚΕ.Θ.Ε.Α., χορηγείται αναβολή στράτευσης που διακόπτεται 
με γραπτή βεβαίωση του διευθυντή του Κέντρου μετά τη? ο
λοκλήρωση ή τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής.

11. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής στο 
ΚΕ.Θ.Ε.Α. δεν επιτρέπεται η σύλληψη και παράπομπή σε δί
κη για λιποταξία και για τα συναφή προς αυτήν εγκλήμ,ατα.

12. Μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος, 
που πιστοποιείτιατ εγγράφως από τον επιστημονιικό διευθυντή 
του ΚΕ.Θ.ΕΑ., μπορεί ο ενδιαφερόμενος ή ο αρμόδιος 
εισαγγελέας νια ζητήσει από το συμβούλιο πλημμελειοδικών 
του τόπου της αποθεραπείας να μην εγγράφοντα: σε οπωσδή
ποτε απόσπασμα ή αντίγραφο φύλλου ποινικού μητρώου απο
φάσεις ή βουλεύματα για εγκλήματα σχετικά με τα ναρκω
τικά, εκτός αιπό εκείνα που προορίζονται αποκλειστικός για 
δικαστική χρήση- Το ευεργέτημα του άρθρου αυτού επεκτεί- 
νεται και σ’ αυτούς που ολοκλήρωσαν το θεραπευτικό πρό
γραμμα πριν ιαιπό την ψήφιση των ίδιων διαδικασιών.
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13. Ως χρόνος δεραπευτικού προγράμματος δεωρείται 13' 
ο εγκεκριμένος χρόνος τον προγράμματος κοινωνικής επανέ
νταξης.

14. Η βεβαίωση αποδεραπείας, που εκδίδεται απο το ΚΕ. 
Θ.Ε.Α., αποτελεί πλήρη απόδειξη για κάδε νόμιμη χρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε '
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρδρο 27.
Απόδοση χρηματικών ποινών.

Τα έσοδα από χρηματικές ποινές πον επιβάλλονται για 
παραβάσεις τον νόμον αυτούως· και από δημεύσεις κοκ κατα
σχέσεις εγγράφον-ται αντιστοίχως στις πιστώσεις των Υπουρ
γείων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Δικαιοσύνης, σε ειδικούς αντίστοιχα κωδικούς, γι-α την αντι
μετώπιση δαπανών των προγραμμάτων δεραπείας και κοινω
νικής επανένταξης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ονσιε? 
ατόμων.

Άρδρο 28.

Κατάργηση διατάξεων.
Από την έναρξη της ισχύος του νόμον αυτού ζαταργού 

νται: α) το ν.δ. 743/1970 (ΦΕΚ 263), όπως τοοποποιή- 
δηκε με το ν.δ. 1176/1972 (ΦΕΚ 110), το ν. 410/1976 
(ΦΕΚ 208), το ν. 495/1976 (ΦΕΚ 337) και το ν. 663/ 
1977 (ΦΕΚ 215), β) το άρδρο 37 του ν. J 366/1983  
(ΦΕΚ 81) και γ) κάδε άλλη διάταξη που ρυδμίζε: διαφο
ρετικά δέματα ρυδμ.-ζόμενα στο νόμο αοτόν.

Άρδρο 29.
Δαπάνες.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 
αυτού καλύπτονται ως εξής:

Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, 
Πρόνοιας και Κ-οκνωνικών Ασφαλίσεων καλύπτονται οι δα
πάνες για την ίδρυση κα: λειτουργία των:

α) Κεντρικού Συμβουλίου του άρδρου 1 παο. 1. 
β) Γνωμοδοτικοΰ Συμβουλίου του άρδρου 1 παρ. 4. 
γ) ΚΕ.Θ.Ε.Α. του άρδρου 1 παρ. 5. 
δ) Συμβουλευτικών σταδμών του άρδοου 3 παρ. 2. 
ε) Κέντρων Ανοικτής Προστασίας του άρδρου 3 παρ. 2, 
στ) Ειδικών μονάδων αποτοξίνωσης του άρδρου 3 παρ. 2-

, Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιο
σύνης καλύπτονται Οι δαπανες γι.α την ίδρυση και λειτουρ
γ ά  των σωφρονιστικών ιδρυμάτων δεραπευτικού χαοακτήοα 
του άρδρου 3 παρ. 2. '

Άρδρο 30.

1, Στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό τακτικό π-ο 
σωπικό του Βδνικού Μετσύβιου Πολυτεχνείου, της Λνώτα 

Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, τηι
Α β α τ η ς  Γεωπονικής Σχολής Αδηνών, της Ανώτατη 
Ζχολής Καλών Τεχνών και των Τεχνολογικών Εκπαιδει 

τικων Ιδουαατων καδώσ ΤΤΛ» »ισΊΐν> __Λ..

στους υπάλληλους του Δημοσίου και τα μέλη των οικογε 
νειων αυτών. 1

2. Οι σχετικές δαπά/ες για την περίδαλψη των ανώτεροι 
προσώπων βαρύνουν το Δημόσιο, στο οποίο περιέρχεται και η 
κατά το άρδρο 3 παρ. 1 του δ.'δ. 61)5/1962, οπωτ, αντι- 
καταστάδηικε με την παρ, 1 του άρδρου 3 ταυ π.δ. ϊ 223/ 
1981, κράτηση.

3. Δαπάνες που τυχόν εκκρεμοόν για την υγειονομική πε- 
οίδαλψη των ανωτέρω προσώπων εκκαθαρίζονται σε βάρος 
των πιστώσεων, που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και στους προϋπολογισμούς των νομαρχιών για την υγειονο
μική περίδαλψη των ασφαλισμένων του Δημοσίου.

Άρδρο 31.

Το μη ιατρικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που έχει προσληφδεί μέ
χρι την έκδοση των οικείων οργανισμών, με οποιοδήποτε 
τρόπο, στα νοσηλευτικά ιδρύματα που αναφέρονται στις δια
τάξεις των άρδρων 13 και 14 του ν. 1540/1985 κα: τις 
μανάδες αυτών, καδώς κα* στα νοσοκομεία των Α.Ε.Ι., και 
υπηρετεί σ’ αυτά κατά τη δημοσίευση το νόμου αυτού, παρα
μένει στην υπηρεσία και εξαμόλουδεί να προσφέρει τις υπη
ρεσίες του μέχρι να εφαρμοσδοόν πλήρως και γιαυτό οι συν
δυασμένες διατάξεις του ν. 1476/1984, των άρδρων 13 και 
14 του ν. 1540/1985 κιαι των παραγράφων 5, 6 και 7 του 
άρδρου 27 του ν. 1579/1985.

Άρδρο 32.

1. Ο χρονικός περιορισμός της παρ. 1 του άρδρου 33 του 
ν. 1397/1983 προσαυξάνεται κατά δώδεκα (12) μήνες όταν 
ο γιατρός που αποσπάται, δηλώσει ότι επιδυμεί ή αποδέχε
ται την παραμονή του πέραν του εξαμήνου, εφ’ όσον η υπη
ρεσιακή ανάγκη εξακολουθεί να υφίσταται.

Η παράταση της απόσπασης γίνεται με την ίό'α Siafsi- 
κασία της αρχικής απόσπασης.

2. Η προηγούμενη παράγραφος έχει αναδ,ρομ'κή ισχύ ν.αι 
για περιπτώσεις παρατάσεων αποσπάσεων που έχουν εγκ?'·- 
δεί από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, εφ’ όσον συγκεντρώνουν τις πιο πάνω προϋποθέ
σεις.

3. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 
Ε 2 και 3 του άρδρου 16,κα; των παρ. 1 και 2 του άρδρου 
43 του ν. 1397/1'983 κα: πάντως όχι πέραν των έξη (ΰ) 
μηνών από την ισχύ του νόμου αυτού, οι γιατροί των υγειο
νομικών σταδμών, αγροτικών ιατρείων και μονάδων πρω
τοβάθμιας περίδαλψης,που έχουν συσταδεί και λειτουργών 
με οποιαδήποτε μορφή από το Δημόσ‘0, την Τοπική Αυτουι- 
οίκηση, τους ασφαλιστικούς φορείς, τα ταμεία και οποιον- 
δηποτε άλλο φορέα κοινωφελούς χαρακτήρα, μπορεί να &:&■ 
σπώντα: με απόφαση του οικείου νομάρχη σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 1491/1984 στα νοσοκομεία κα: κεντρ·* 
υγείας του νομού για κάλυψη των αναγκών τους.

4. Κατά το 'διάστημα της απόσπασης ο: γιατροί συνεχί
ζουν, να λαμβάνουν, τις..τακτικές τους αποδοχές από το φο
ρέα που ανήκουν οργανικά, ενώ οι πρόσδετες αποδοχές » '5 
υπερωρ-ακή -απασχόληση (εφημερία κ,λπ.) βαρύνουν τα νο
σοκομεία ή κέντρα υγείας που αποσπώνται..

Η παράγραφος αυτή έχε: αναδρομική εφαρμογή και ®'°υ; 
γ ιOfTkp>(x>5 των «φορβων icoiu «Χι'ΦψέρΦντχ'. ατην 
ράγραφο, -'πόυ' ήδη? με'όπο:ον®ήποτΐ τρόπο προσφέρουν τις υ
πηρεσίες τους σε κέντρα υγείας ή νοσοκουεία.
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Άρ^ρο 33.

1. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυόερνήσεως, εκτός των παραγρά- 
οων 2 και 3 του άρ-όρου 7 του ισχύουν ατό την έκδοση των 
αποφάσεων που προδλέπονται στις παραγράφους 2 και 5 

του άρθρου 7.

2. Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του 
άρθρου 2 «ξακολαυΦεί να ασκεί τα κα-ύήκοντά της η Επι
τροπή Ναρκωτικών που λειτουργεί μέχρι «ήμερα.

3. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προδλέπονται 
στις παραγράφους 4 και 5 του άρ-Spou 7 εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται οι διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν μέχρι 
σήμερα.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερί
δα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του 
Κράτους.

ΑΦήνα, 3 Αυγούστου 1987 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
οι υπουργοί

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΧΤΟΛΟΧ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΖ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

ΔΗΜ. ΤΧΟΒΟΑΑΧ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΑΕΥβ. ΒΕΡΥΒΑΚΗΧ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΙΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΖ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΠΡΓ.-ΑΛ. ΜΑΓΚΑΚΗΧ
ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΠΝΗΧ TPITSHS
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Α. . Μ. (ΜΕΛΙΝΑ) MEPECYPH ΑΝΤΩΝ. ΔΡΟΧΟΓΙΛΝΝΗΧ

Θεωρήθηκε και τέ&ηκε η Μ εγάλη Σφραγίδα τον Κράτους 
A-Srva, 5 Αυγούστου 1987

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΙ ΒΕΡΥΒΑΚΗΧ




