ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία αφενός μεν λόγω
των εκτενών νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στον Ν.
4139/2013 τα τελευταία έτη, αφετέρου δε λόγω των τροποποιήσεων των πινάκων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.
3459/2006.
Στην έκδοση προτάσσεται η Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» (ήδη
Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες
διατάξεις»), εμπλουτισμένη με επιλεγμένα αποσπάσματα της Εκθέσεως της Β΄ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής.
Εν συνεχεία παρατίθενται ενημερωμένα το ενδιαφέρον κείμενο
του Ν. 4139/2013, ως έχει μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους Ν. 4274/2014, 4285/2014, 4322/2015, 4509/2017,
4523/2018 και 4554/2018, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 1
παρ. 2, 58 και 61 του Ν. 3459/2006, οι οποίες εξακολουθούν να
ισχύουν. Για την πλήρη επόπτευση των ανωτέρω μεταβολών στον
Ν. 4139/2013, στην παρούσα συλλογή προστέθηκε αναλυτικός
πίνακας νομοθετικών μεταβολών.
Οι πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006,
όπου κατατάσσονται οι ουσίες οι υπαγόμενες στην έννοια των
“ναρκωτικών”, παρατίθενται ως έχουν μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επακολούθησαν της ισχύος του Ν. 3459/2006. Επιπλέον, για την πληρέστερη επισκόπηση των σχετικών μεταβολών,
το νομοθετικό κείμενο συνοδεύεται από Παράρτημα, στο οποίο
αναγράφονται τα επίμαχα νομοθετήματα με τις αντίστοιχες νομοθετικές μεταβολές.
Στο έργο περιλαμβάνεται και ο Ν. 1990/1991, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών «κατά της παράνομης
διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών».
5

Προλογικό σημείωμα

Στην νέα αυτή έκδοση προστέθηκε το υπ’ αριθμ. 148/2007
προεδρικό διάταγμα, με το οποίο κωδικοποιήθηκαν διατάξεις
κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Η συλλογή ολοκληρώνεται με τέσσερα αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, μέσω των οποίων καθίσταται ευχερέστερη η αναζήτηση της εκτιθέμενης ύλης: α) ευρετήριο των Ν. 4139/2013 και
Ν. 3459/2006· β) ευρετήριο των εμπεριεχόμενων στους πίνακες
του άρ. 1 παρ. 2 του Ν. 3459/2006 ουσιών· γ) ευρετήριο του υπ’
αριθμ. 148/2007 προεδρικού διατάγματος· και δ) ευρετήριο της
διεθνούς συμβάσεως του ΟΗΕ.
Στέφανος Παύλου / Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
Αθήνα, Φεβρουάριος 2019

6

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
(Ν. 4139/2013)

Πίνακας νομοθετικών μεταβολών του Ν. 4139/2013
Άρθρο

Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική μεταβολή
άρ. 28 Ν. 4509/2017

1
άρ. 58 παρ. 1 Ν. 4554/2018
άρ. 1 Ν. 4523/2018
2Α
άρ. 58 παρ. 2 Ν. 4554/2018
20

άρ. 2 Ν. 4523/2018

28

άρ. 6 παρ. 5 Ν. 4285/2014

31

άρ. 10 παρ. 1 Ν. 4322/2015

32

άρ. 10 παρ. 2-3 Ν. 4322/2015

33

άρ. 10 παρ. 4-5 Ν. 4322/2015

34

άρ. 10 παρ. 6 Ν. 4322/2015

35

άρ. 10 παρ. 7 Ν. 4322/2015

45

άρ. 45 παρ. 1 Ν. 4274/2014

46

άρ. 45 παρ. 2 Ν. 4274/2014
άρ. 20 Ν. 4208/2013

49
άρ. 41 παρ. 3 Ν. 4238/2014
51

άρ. 10 παρ. 8 Ν. 4322/2015
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου

«Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις»*
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Προοίμιο
Η διάδοση των ναρκωτικών, φαινόμενο με παγκόσμιες και με
εθνικές διαστάσεις, συνεχίζει να πλήττει τη σύγχρονη κοινωνία. Παγκοσμίως ο αριθμός όσων καταχρώνται ναρκωτικά υπερβαίνει τα
20.000.000 ανθρώπων (βλ. United Nations Office of Drugs and Crime,
Principles of Drug Dependence Treatment, N. York 2009). Στη χώρα μας ο αριθμός των θανάτων που επισήμως συνδέονται με την
κατάχρηση ναρκωτικών κυμαίνονται περί τους 300. Εξαιρετικά
επιβαρυντικό είναι το γεγονός ότι περί το 40% κινείται το ποσοστό
των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές με καταδίκες που άμεσα
αφορούν τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τον Αύγουστο 2012, 4.235 από ένα σύνολο 12.297
κρατουμένων ανήκαν στην κατηγορία αυτή, ενώ πολλοί επιπλέον
κρατούνται για εγκλήματα εμμέσως πλην σαφώς συνδεόμενα με
τη διάδοση των ναρκωτικών (κλοπές, ληστείες, πλαστογραφίες,
σωματεμπορία, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κ.λπ.).
Με δυο λόγια, ο μεγάλος αριθμός των κρατουμένων για πράξεις σχετικές με τα ναρκωτικά συνιστά κύριο αίτιο της υπερφόρτωσης των ελληνικών φυλακών.
Είναι σαφές ότι οι δυσμενείς συνέπειες του συγκεκριμένου
φαινομένου κατατάσσονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Από τη
* Βλ. ήδη Ν. 4139/2013 («Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες
διατάξεις» – ΦΕΚ Α’ 74/20.3.2013).
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Ν. 4139/2013
(ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013)

«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών
και άλλες διατάξεις»*
Μέρος Α΄: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών
Κεφάλαιο Α΄: Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες

1

Ορισμός ναρκωτικών. 1. Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια του νόμου αυτού, νοούνται ουσίες με διαφορετική χημική
δομή και διαφορετική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και με
κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τη μεταβολή της θυμικής κατάστασης του χρήστη και την πρόκληση εξάρτησης διαφορετικής φύσης, ψυχικής ή και σωματικής και ποικίλου βαθμού, καθώς και την
ανακούφιση των χρονίως πασχόντων από τα συμπτώματα συγκεκριμένης νόσου, για την οποία αυτές κρίνονται ιατρικά επιβεβλημένες.
2. Οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά περιλαμβάνονται ιδίως στους πίνακες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, οι οποίοι αναφέρονται στην παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103), όπως έχουν τροποποιηθεί με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
3 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006.
3. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαμβάνονται τα ακατέργαστα
συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια
ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC) μέχρι 0,2%. Επίσης, με εξαίρεση τις παιδικές τροφές, δεν περιλαμβάνονται τα τρόφιμα με
την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 178/2002,
τα καλλυντικά και τα διατροφικά συμπληρώματα που περιέχουν
* Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄
74/20.3.2013), από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ
Α΄ 103/25.5.2006), εκτός από τις διατάξεις αυτού που αναφέρονται στο άρ.
99 του Ν. 4139/2013, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ· βλ., σχετικώς, κατωτέρω, υπό τον Ν. 3459/2006.
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του πίνακα Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103),
καθώς και των έτοιμων φαρμακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Ναρκωτικών με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και τη σχετική
άδεια. Η διάθεσή τους στα φαρμακεία, στις φαρμακαποθήκες και
στα θεραπευτήρια γίνεται με ευθύνη και υπό τον έλεγχο του Ε.Ο.Φ.
5. Η άδεια για την εισαγωγή και εξαγωγή των ουσιών, καθώς και
των έτοιμων φαρμακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων
που περιέχουν τις ουσίες που υπάγονται στους πίνακες της παρ.
2 του άρθρου 1 χορηγείται με απόφαση του Υπουργείου Υγείας,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών.

2A

1. Κατ’ εξαίρεση εγκρίνεται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των
ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L
περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2 %,
καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας
επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε
την εξαγωγή τους.
2. Η έγκριση είναι αμεταβίβαστη, αποκλειόμενης της ανάθεσης
και παραχώρησης οποιασδήποτε δραστηριότητας, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγράφου 1, σε τρίτους, και παρέχεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011
(Α΄ 143) και ιδίως της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 43 παρ. 1 του ν.
4442/2016 (Α΄ 230), και την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμ. οικ.
483/35/Φ.15/2012 (Β΄ 158), πλην αν άλλως ρυθμίζεται στο παρόν
άρθρο, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α) Η έγκριση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, στο πρόσωπο των
οποίων δεν συντρέχουν τα κωλύματα της παραγράφου 5 ή σε
νομικά πρόσωπα στη διοίκηση ή διαχείριση των οποίων συμμε66
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γής. Αλλαγή κατεύθυνσης των αποστελλόμενων διά του ελληνικού
εδάφους ναρκωτικών επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργείου
Υγείας, η οποία εκδίδεται με βάση την αναφερόμενη στο άρθρο
17 άδεια της χώρας εισαγωγής. Στην άδεια αυτή του Υπουργείου
Υγείας αναγράφονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 18.
2. Ναρκωτικά που εισάγονται με ταχυδρομικά δέματα ή με μορφή
επιστολής ή ως δείγμα χωρίς αξία, κατάσχονται και καταστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 41.

Κεφάλαιο Δ΄: Ποινικές διατάξεις – Θεραπευτικά
και ασφαλιστικά μέτρα
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Διακίνηση ναρκωτικών. 1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8)
ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000)
ευρώ.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2Α και 29, ως
έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη με την οποία
συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων
ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, η
πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανομή, η διάθεση, η αποστολή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή,
η κατοχή, η μεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευμένων ειδών
μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η συγκομιδή
οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης, του φυτού της
μήκωνος της υπνοφόρου, οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθροξύλου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυτού από το
οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση
ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της
εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση
καταστήματος το οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, η χρηματοδότηση, η οργάνωση ή
η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών,
η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιμοποίηση πλαστής ιατρικής
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συνταγής για την χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνησή
τους, καθώς και η μεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές.
3. Αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει μόνο ένα έγκλημα διακίνησης. Κατά
την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επί
μέρους πράξεων διακίνησης, το είδος, η συνολική ποσότητα και
η καθαρότητα του ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία.

21

Ιδιαίτερες περιπτώσεις. 1. Με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία
έτη τιμωρείται όποιος:
α) διακινεί μικροποσότητες ναρκωτικών, με σκοπό να εξασφαλίσει την κάλυψη των καθημερινών ατομικών του αναγκών χρήσης
και είναι εξαρτημένος,
β) διαθέτει ναρκωτικά χωρίς κέρδος σε οικείους του, με σκοπό να
καλύψει τις άμεσες ανάγκες χρήσης τους.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, από την ποσότητα ναρκωτικών που έχει προμηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες,
διαθέτει χωρίς κέρδος μέρος της σε άλλον για δική του αποκλειστική χρήση.
Η κρίση ότι η διάθεση γίνεται για αποκλειστική χρήση από τον
τρίτο και από ποσότητα που καλύπτει προσωπικές ανάγκες του
δράστη θεμελιώνεται στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
29 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο.

22

Διακεκριμένες περιπτώσεις. 1. Με κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ τιμωρείται όποιος τελεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 και 21
παράγραφος 1α:
α) αν είναι υπάλληλος [άρθρο 13 στοιχείο α΄ του Ποινικού Κώδικα
(Π.Κ.)], ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται με τα ναρκωτικά και ιδίως με τη φύλαξή τους ή τη δίωξη των παραβατών
του νόμου αυτού ή ανήκει στο προσωπικό των καταστημάτων ή
ιδρυμάτων της παραγράφου 2 εδάφιο α΄,
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
(Ν. 3459/2006)

N. 3459/2006
(ΦΕΚ Α΄ 103/25.5.2006)

«Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)»1
Κεφάλαιο Α΄: Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες

1

Ορισμός ναρκωτικών. 1. Καταργήθηκε.
2. Οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά περιλαμβάνονται
ιδίως στους παρακάτω τέσσερις πίνακες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄2.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

1. ΔΕΣΟΜΟΡΦΙΝΗ: Διυδροδεσοξυμορφίνη
DESOMORPHINE: DIHYDRODESOXYMORPHINE
2. DET: Ν, Ν-Διαιθυλοτρυπταμίνη
DET: Ν, N-DIETHYLTRYPTAMINE
3. DMHP: (Διμεθυλο-1, 2 επτυλο)-3 τετραϋδρο-7, 8, 9, 10
τριμεθυλο-6, 6, 9 διβενζο-6Η (β, δ) πυρανόλη-1
DMHP: (DIMETHYL-1, 2 HEPTYL)-3TETRAHYDRO-7, 8, 9, 10 TRIMETHYL-6, 6, 9, DIBENZO-6H (Β, D) PYRANOL-1
4. DMT: Ν, Ν-Διμεθυλοτρυπταμίνη
DMT: Ν, Ν-DIMETHYLTRYPTAMINE
1. Οι διατάξεις του Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄ 103/25.5.2006) καταργήθηκαν
με το άρθρο 100 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013),
εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1, των υπουργικών
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησιν της παραγράφου 3
του ίδιου άρθρου, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 58 και 61, που
διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 99 του Ν. 4139/2013.
2. Οι πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006
παρατίθενται ως έχουν μετά τις νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων
ετών, μεταγενέστερες της ισχύος του ως άνω νόμου, και την, δι’ αυτών,
προσθήκη νέων ουσιών σε κάθε πίνακα, την μεταφορά ουσιών από τον
έναν πίνακα στον άλλο, αλλά και την δημιουργία πέμπτου πίνακα, του
πίνακα “Ε”. Για τα επιμέρους νομοθετήματα με τα οποία επήλθαν οι σχετικές
μεταβολές βλ. το παράρτημα που παρατίθεται κατωτέρω, σελ. 290.
127

N. 3459/2006

5. ΗΡΩΙΝΗ: Διακετυλομορφίνη
HEROINE: DIACETYLMORPHINE
6. ΚΕΤΟΒΕΜΙΔΟΝΗ: (μ-υδροξυφαινυλο)-4 μεθυλο-1προπιονυλο-4 πιπεριδίνη
CETOBEMIDONE: (M-HYDROXYPHENYL)-4 METHYL-1 PROPIONYL-4 PIPERIDINE
7. (+)-ΛΥΣΕΡΓΙΔΙΟΝ, LSD, LSD-25: (+)-N, Ν-διαιθυλαμίδιον του
D-λυσεργινικού οξέος
(+)- LYSERGIDE, LSD, LSD-25: (+)-N, N-DIETHYL-LYSERGAMIDE
8. ΜΕΣΚΑΛΙΝΗ: Τριμεθοξυ-3, 4, 5 φαινυλαιθυλαμίνη
MESCALINE: TRIMETHOXY-3, 4, 5 PHENYLETHYLAMINE
9. ΠΑΡΑΕΞΥΛΗ: Εξυλο-3 τετραϋδρο-7, 8, 9, 10 τριμεθυλο-6, 6, 9
διβενζο-6Η (β, δ) πυρανόλη-1
PARAHEXYLE: HEXYL-3 TETRAHYDRO-7, 8, 9, 10 TRIMETHYL-6, 6,
9 DIBENZO-6H (Β, D) PYRANOL-1
10. PCE: Ν-αιθυλο-1-φαινυλκυκλοεξυλαμίνη
PCE: N-ETHYL-1- PHENYLCYCLOHEXYLAMINE
11. PHP ή PCPY: 1-(1-φαινυλκυκλοεξυλο) πυρρολιδίνη
PHP ή PCPY: 1-(1-PHENYLCYCLOHEXYL) PYRROLIDINE
12. STP, DOM: Διμεθοξυ-2, 5 μεθυλο-4 φαινυλαιθυλαμίνη
STP, DOM: DIMETHOXY-2, 5 METHYL-4 PHENETHYLAMINE
13. TCP: 1-[1-(2-θειενυλο) κυκλοεξυλο-] πιπεριδίνη
TCP: 1-[1-(2-THIENYL) CYCLOHEXYL] PIPERIDINE
14. ΨΙΛΟΚΥΒΙΝΗ: ο-Φωσφορυλο-υδροξυ-4 Ν, Ν-διμεθυλοτρυπταμίνη
PSILOCYBINE: o-PHOSPHORYL-HYDROXY-4 Ν,
Ν-DIMETHYLTRYPTAMINE
15. ΨΙΛΟΚΙΝΗ: (Διμεθυλαμινο-2 αιθυλο)-3 ινδολόλη-4
PSILOCINE: (DIMETHYLAMINO-2 ETHYL)-3 INDOLOL-4
16. DMA: 2, 5-Διμεθοξυαμφεταμίνη
DMA: 2, 5 DIMETHOXYAMPHETAMINE
17. DOET: 2, 5-Διμεθοξυ-4-Αιθυλοαμφεταμίνη
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
(Π.Δ. 148/2007)

Π.Δ. 148/2007
(ΦΕΚ Α΄ 191/10.8.2007)

«Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών
διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών
αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας
για τα ναρκωτικά»
Άρθρο πρώτο
Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις των κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων και των κανονιστικών υπουργικών
αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά που έχουν
εκδοθεί έως 31.12.2006 και συγκεκριμένα:
1) του π.δ. 139/1989 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών» (ΦΕΚ Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 126/1990 «Συμπλήρωση των διατάξεων του
π.δ. 139/1989 “Αρμοδιότητες και λειτουργία του Συντονιστικού
Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών” (ΦΕΚ Α΄ 66)» (ΦΕΚ Α΄ 51),
2) της υπ’ αριθμ. Α 2β/οικ. 3981/7.10.1987 απόφασης Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Συμβουλευτικά
υποστηρικτικά και θεραπευτικά προγράμματα» (ΦΕΚ Β΄ 577),
3) της υπ’ αριθμ. Α 2β/οικ. 3982/7.10.1987 απόφασης Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ενιαία επιστημονικά κριτήρια για τη διάγνωση της εξάρτησης» (ΦΕΚ Β΄ 577),
4) της υπ’ αριθμ. Α 2β/οικ. 3983/7.10.1987 απόφασης Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Α2β/οικ.2280/2.5.1988 απόφαση Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αντικατάσταση
και συμπλήρωση των διατάξεων της Α2Β/οικ.3983/7.10.1987
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 577) σχετικής με την οργάνωση,
λειτουργία και διοίκηση του ΚΕΘΕΑ» (ΦΕΚ Β΄ 270) και με την υπ’
αριθμ. οικ.245/2.2.1994 απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης
ναρκωτικών ουσιών, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
και σκευασμάτων

1

Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων. 1. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Β΄ του
άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103) χορηγούνται με ειδική
συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας,
η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που
αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από
την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία
(3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν την ουσία αιθυλομορφίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη
από 300 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία, και όταν η ουσία αυτή
είναι αναμειγμένη με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που
δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι
δυνατός ο διαχωρισμός της, με απλά μέσα, σε καθαρή κατάσταση.
Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται (Κατηγορία ΒΣ)
χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με
ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.
Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που υπάγονται στην Κατηγορία
ΒΣ κυκλοφορούν ύστερα από άδεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών.
2. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του
πίνακα Γ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με ειδική
συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας,
η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που
αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από
την Επιτροπή Ναρκωτικών.
Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα
ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πειραιάς σήμερα....................ημέρα ..............του μήνα ........... του έτους 200... και ώρα ............... ο .......................Τμηματάρχης του ΥΕΝ/
ΔΑ/ΤΔΙΝ και ο ........................ (ονομ/μο και βαθμός) ............. προβήκαμε ο μεν πρώτος στην παράδοση ο δε δεύτερος στην παραλαβή των κάτωθι διατιθέμενων για εκπαιδευτικούς σκοπούς ναρκωτικών ουσιών:
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
α) ..........................................................................................................................
β) ..........................................................................................................................
γ) ..........................................................................................................................
δ) ..........................................................................................................................
ε) ..........................................................................................................................
στ) .......................................................................................................................
ζ) ..........................................................................................................................
η) .........................................................................................................................
θ) ..........................................................................................................................
ι) ...........................................................................................................................
Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω:
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Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Για την παράδοση –
Για την παραλαβή

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ
Για την παραλαβή –
Για την επιστροφή

Πειραιάς ........

Πειραιάς ........
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
.......................................... σήμερα ................. ημέρα ................... του μήνα .................................... του έτους 200…. και ώρα .................
ο ...................................... (ονομ/μο και βαθμός) Τμηματάρχης–Αξ/κός
ΥΕΝ/ΔΑ/ΤΔΙΝ ................................................. παρισταμένων και των:
α) .......................................... (ονομ/μο–βαθμός–ιδιότητα)
............................................................................
β) .......................................... (ονομ/μο–βαθμός–ιδιότητα)
............................................................................
ανάλωσα για εκπαιδευτικούς σκοπούς (χρήση σε αντιδραστήριο
ΤΕST) τις κάτωθι διατιθέμενες για εκπαιδευτικούς σκοπούς ναρκωτικές ουσίες:
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
α) ..........................................................................................................................
β) ..........................................................................................................................
γ) ..........................................................................................................................
δ) ..........................................................................................................................
ε) ..........................................................................................................................
στ) .......................................................................................................................
ζ) ..........................................................................................................................
η) .........................................................................................................................
θ) ..........................................................................................................................
ι) ...........................................................................................................................
Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο (1)
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Ο (3)
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ο (2)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ

(1) Σε περίπτωση που η ανάλωση λάβει χώρα σε εκπαίδευση προσωπικού Λιμεναρχείων τίθεται ο Τμηματάρχης ή Αξιωματικός Τ.ΔΙ.Ν.
(2) Ομοίως τίθεται ο Λιμενάρχης ή αναπληρωτής του.
(3) Ομοίως τίθεται ο Υπολιμενάρχης ή αρχαιότερος Αξιωματικός.
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
(Ν. 1990/1991)

Ν. 1990/1991
(ΦΕΚ Α΄ 193/16.12.1991)

«Κύρωση Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων
και ψυχοτρόπων ουσιών»
Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο
28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 20/12/1988,
της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε
μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Εγκριθείσα από τη Διάσκεψη κατά την 6η σε ολομέλεια συνεδρίασή της.
Τα Μέρη που έλαβαν μέρος στη Σύμβαση αυτή:
Ανησυχώντας σε μεγάλο βαθμό για το μέγεθος και την αυξανόμενη
τάση παράνομης παραγωγής, ζήτησης και διακίνησης ναρκωτικών
φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, που αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία και ευημερία των ανθρώπων και επηρεάζουν αρνητικά τα οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά θεμέλια της κοινωνίας,
Ανησυχώντας επίσης σε μεγάλο βαθμό για τη σταθερά αυξανόμενη διείσδυση σε διάφορες κοινωνικές ομάδες της παράνομης
διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και
ιδιαίτερα για το γεγονός ότι, σε πολλά μέρη του κόσμου τα παιδιά
γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ως καταναλωτές παράνομων φαρμάκων και χρησιμοποιούνται για σκοπούς παράνομης
παραγωγής, διανομής και εμπορίας ναρκωτικών φαρμάκων και
ψυχοτρόπων ουσιών, γεγονός που αποτελεί κίνδυνο ανυπολόγιστης σοβαρότητας,
Αναγνωρίζοντας τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ παράνομης
245

Παράρτημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΟΥΣΙΩΝ /
ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν.
3459/2006 *
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Νομοθέτημα

Ουσία / Ιδιοσκεύασμα

ΔΥΓ3γ/91372/07/ 21.4.2008:
«Υπαγωγή ουσίας στις διατάξεις για τα
ναρκωτικά του ν. 3459/2006» – ΦΕΚ Β΄
838/12.5.2008 (αριθμ. 2)

Κατάταξη της ουσίας
Οριπαβίνη
3 -Ο-δε μεθυλθη βαΐνη
6,7,8,14 τετραδεϋδρο-4,5-αλφα-εποξυ6-μεθοξυ-17-με-θυλ-μορφιναν-3-όλη /
oripavine
3-0-demethylthebaine
6,7,8,14-Tetradehydro-4,5-alrha-epoxy6-methoxy-17-methyl-morphinan-3-ol

ΔΥΓ3γ/οικ.3566/11.1.2011: «Υπαγωγή
ουσίας στις διατάξεις του ν.
3459/06 περί ναρκωτικών» – ΦΕΚ Β΄
271/18.2.2011 (αριθμ. 5)

Υπαγωγή της ουσίας Mephedrone

Γ5γ 52299/4.11.2015: «Υπαγωγή
νέων ψυχοτρόπων ουσιών στις
διατάξεις του N. 4139/2013 “περί
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες
διατάξεις”» – ΦΕΚ Β΄ 2444/13.11.2015
(αριθμ. 1)

Υπαγωγή των νέων ψυχοδραστικών
ουσιών: 251−NBOMe, ΑΗ−7921,
MDPV, ΜΕΤΗΟΧΕΤΑΜΙΝΕ, 25B−
NBOMe, 25C−NBOMe, JWH−018,
AM−2201, METHYLONE, και (5−IT)5−
(2−Aminopropyl)indole

Γ5γ/οικ. 25555/31.3.2016: «Υπαγωγή
νέων ψυχοτρόπων ουσιών στις
διατάξεις του Ν.3459/2006 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν.4139/2013 “περί εξαρτησιογόνων
ουσιών και άλλες διατάξεις”» – ΦΕΚ Β΄
1108/19.4.2016 (αριθμ. 4)

Υπαγωγή των νέων ψυχοδραστικών
ουσιών: 4,4΄- DMAR και ΜΤ−45

* Παρατίθενται τα μεταγενέστερα της ισχύος του Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄
103/25.5.2006) νομοθετήματα, με τα οποία είτε επήλθαν μεταβολές στους
πίνακες του άρθρου 1 παρ. 2 του ως άνω νόμου, ως προς τις εμπεριεχόμενες σε αυτούς ουσίες, είτε καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις διαθέσεώς τους.
Η ως άνω διάταξη διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά τον Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄
74/20.3.2013), δυνάμει του άρ. 99 στοιχ. α΄ του τελευταίου.
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Γ5γ/οικ. 25558/31.3.2016: «Υπαγωγή
νέων ψυχοτρόπων ουσιών στις
διατάξεις του Ν.3459/2006 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν.4139/2013 “περί εξαρτησιογόνων
ουσιών και άλλες διατάξεις”» – ΦΕΚ Β΄
1108/19.4.2016 (αριθμ. 5)

Υπαγωγή της νέας ψυχοδραστικής
ουσίας: 4−MA (methylamphetamine)

Δ3γ/81508/24.10.2018: «Υπαγωγή
ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006
“Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά
(Κ.Ν.Ν.)”, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον ν. 4139/2013 “Νόμος
περί εξαρτησιογόνων ουσιών και
άλλες διατάξεις” – Ενσωμάτωση
παραρτήματος Οδηγίας (ΕΕ)
2017/2103 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου
2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, με
σκοπό να περιληφθούν στον ορισμό
των ναρκωτικών νέες ψυχοδραστικές
ουσίες και για την κατάργηση της
απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του
Συμβουλίου – ΦΕΚ Β΄ 4838/30.10.2018
(αριθμ. 1)

Υπαγωγή των ουσιών: Αpyrrolidinovalerophenone (α-PVP),
Αλφα-πυρρολιδινοβαλεροφαινόνη,
MDMB-CHMICA, Acryloylfentanyl
(acrylfentanyl), Ακρυλουλφαιντανύλη
(ακρυλφαιντανύλη), Acetylfentanyl,
Ακετυλφαιντανύλη, U-47700,
Butyrfentanyl, Βουτυρφαιντανύλη,
4-MEC (4-methylethcathinone),
4-μεθυλαιθκαθινόνη, XLR-11,
Carfentanil, Καρφαιντανύλη, Ocfentanil (A-3217), Οκφαιντανύλη, Furanylfentanyl, Φουρανυλφαιντανύλη,
4-fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF,
pFIBF), 4-φθοροισοβουτυρφαιντανύλη, AB-CHMINACA, Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F),
Τετραϋδροφουρανυλφαιντανύλη, 5F-MDMB-PINACA,
AB-PINACA (TMCP-018,KM-X1,MN001,YX-17), UR-144(TMCP-018,KMX1,MN-001,YX-17), 5F-PB-22
(TMCP-018,KM-X1,MN-001,YX-17),
4-fluoroamphetamine (4-FA),
4-φθοροαμφεταμίνη
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Παράρτημα
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
ΔΥΓ3γ/83666/06/22.8.2007: «Υπαγωγή
φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος
στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί
ναρκωτικών» – ΦΕΚ Β΄ 1749/31.8.2007
(αριθμ. 11)

Υπαγωγή του φαρμακευτικού
ιδιοσκευάσματος METHADONE/ΙΦΕΤ
που περιέχει την ουσία METHADONE

Γ5γ οικ. 49690/28.6.2017:
«Συμπλήρωση και τροποποίηση των
πινάκων ναρκωτικών ουσιών του ν.
3459/2013, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το ν. 4139/2013» – ΦΕΚ Β΄
2238/29.6.2017 (αριθμ. 1)

Μεταφορά της κάνναβης και της
ρυτίνης της, καθώς και της ουσίας
Ναμπιλόνης από τον πίνακα Α΄ στον
Πίνακα Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
ΔΥΓ3γ/52708/24.7.2007: «Υπαγωγή
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί
ναρκωτικών» – ΦΕΚ Β΄ 1357/1.8.2007
(αριθμ. 5)

Υπαγωγή των φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων FENTADUR και
MATRIFEN που περιέχουν την ουσία
FENTANYL

ΔΥΓ3γ/80696/24.7.2007: «Υπαγωγή
φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος
στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί
ναρκωτικών» – ΦΕΚ Β΄ 1357/1.8.2007
(αριθμ. 7)

Υπαγωγή του φαρμακευτικού
ιδιοσκευάσματος OXXALGAN που
περιέχει την ουσία TRAMADOL

ΔΥΓ3γ/50153/06/24.7.2007:
«Καθορισμός μέγιστης ημερήσιας
δόσης τραμαδόλης» – ΦΕΚ Β΄
1357/1.8.2007 (αριθμ. 4)

Καθορισμός των προϋποθέσεων
διάθεσης της ουσίας ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ
(TRAMADOL)

ΔΥΓ3γ/63672/24.7.2007: «Καθορισμός
τρόπου διάθεσης των φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν
την ουσία φαιντανύλη υπό μορφήν
διαδερμικών εμπλάστρων» – ΦΕΚ Β΄
1357/1.8.2007 (αριθμ. 6)

Καθορισμός των προϋποθέσεων
διάθεσης των φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν
την ουσία φαιντανύλη υπό μορφήν
διαδερμικών εμπλάστρων

ΔΥΓ3γ/οικ./113324/4.9.2007:
«Υπαγωγή φαρμακευτικού
ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν.
3459/2006 περί ναρκωτικών» – ΦΕΚ Β΄
1841/12.9.2007 (αριθμ. 5)

Υπαγωγή του φαρμακευτικού
ιδιοσκευάσματος EQUASYM που
περιέχει την ουσία METHYLPHENIDATE
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών
(Ν. 4139/2013) / Κώδικα Νόμων
για τα Ναρκωτικά (Ν. 3459/2006)
Α
Αγορά
• η ~ ναρκωτικών ή πρόδρομων ουσιών ως πράξη διακίνησης: 20 § 2
(☞ και Διακίνηση)
Ανάμειξη
• η ~ με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικών σε τρόφιμα, ποτά ή άλλα
είδη προορισμένα να εισαχθούν στον ανθρώπινο οργανισμό, με
σκοπό την διάθεσή τους σε τρίτους, ως διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης: 22 § 2 στοιχ. δ
Ανήλικοι
• εφαρμοστέο δίκαιο επί ~ων ή νεαρών ενηλίκων που τέλεσαν πράξεις
προβλεπόμενες στον νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών: 39 § 1
• παρακολούθηση ειδικού προγράμματος απεξάρτησης από ~ο που
κρίθηκε εξαρτημένος από τα ναρκωτικά: 39 §§ 2-4
• η κατ’ επάγγελμα τέλεση από ενήλικο πράξεων διακίνησης με σκοπό
να προκαλέσει την χρήση ναρκωτικών από ~ο ή η μεταχείριση με
οποιονδήποτε τρόπο ~ου κατά την τέλεση των εν λόγω πράξεων ως
ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης: 23 § 1 στοιχ. β
Αποθήκευση
• η ~ ναρκωτικών ή πρόδρομων ουσιών ως πράξη διακίνησης: 20 § 2
(☞ και Διακίνηση)
• αρμόδια αρχή ~ης
– ναρκωτικών του πίνακα Α΄ της παρ. 2 του άρ. 1 του Ν. 3459/2006:
2§1
– πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων που εισάγονται από το εξωτερικό: 2 § 2
– ναρκωτικών του πίνακα Γ΄ της παρ. 2 του άρ. 1 του Ν. 3459/2006:
2§3
– ναρκωτικών του πίνακα Δ΄ της παρ. 2 του άρ. 1 του Ν. 3459/2006:
2§4
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Ευρετήριο

– πρόδρομων ουσιών: 3 § 2
Απόκρυψη
• η τέλεση πράξεως διακίνησης με σκοπό την ~ της διαπράξεως άλλων κακουργημάτων ως διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης: 22 §
1 στοιχ. β
Απόλυση υφ’ όρον
• ~ εξαρτημένου χρήστη: 35
Αποστολή
• η ~ ναρκωτικών ή πρόδρομων ουσιών ως πράξη διακίνησης: 20 § 2
(☞ και Διακίνηση)
• προϋποθέσεις ~ής ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας από μία χώρα
σε άλλη: 19 § 1
Αρμοδιότητα
• ποιο δικαστήριο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση παραβάσεων του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών: 43 § 1
Δ
Δήμευση
• ~ πραγμάτων που προήλθαν από την παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, του τιμήματός τους, των κτηθέντων κινητών
ή ακινήτων, των μεταφορικών μέσων και όλων των αντικειμένων που
χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξης: 40. 26 § 3
• ~ ναρκωτικών: 41. 26 § 3
Διάθεση
• η ~ ναρκωτικών ή πρόδρομων ουσιών ως πράξη διακίνησης: 20 § 2
(☞ και Διακίνηση)
• η ~ ναρκωτικών χωρίς κέρδος ως ιδιαίτερη περίπτωση διακίνησης:
21 §§ 1 στοιχ. β, 2
• αρμόδια αρχή ~εως
– ναρκωτικών του πίνακα Α΄ της παρ. 2 του άρ. 1 του Ν. 3459/2006:
2§1
– ναρκωτικών του πίνακα Γ΄ της παρ. 2 του άρ. 1 του Ν. 3459/2006:
2§3
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