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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ  
 

ΚΧΓΙΚΑ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ 
 

 
 

Άπθπο 1 
Οπιζμψρ ναπκυηικϊν 

 
1. Με ηνλ φξν «λαξθσηηθά» λννχληαη νπζίεο κε δηαθνξεηηθή ρεκηθή δνκή θαη 
δηαθνξεηηθή δξάζε ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, αιιά κε θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηελ κεηαβνιή ηεο ζπκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
ρξήζηε θαη ηελ πξφθιεζε εμάξηεζεο δηαθνξεηηθήο θχζεο (ςπρηθήο ή θαη 
ζσκαηηθήο) θαη πνηθίινπ βαζκνχ. 
 
2. Οη νπζίεο πνπ ππάγνληαη ζηα λαξθσηηθά πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ζηνπο 
πίλαθεο Α', Β', Γ' θαη Γ' ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3459/2006. 
 
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 
απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα πξνζηίζεληαη ή λα αθαηξνχληαη νπζίεο ζηηο 
θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ απηνχ ή λα κεηαθέξνληαη απφ ηε κηα θαηεγνξία ζηελ 
άιιε ή λα κεηαβάιινληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηάζεζήο ηνπο, 
ηδίσο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο. 
 

Άπθπο 2 
 

Παπαγυγή, καηοσή και διακίνηζη ναπκυηικϊν 
 
1. Ζ παξαγσγή, θαηνρή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, πξνκήζεηα, επεμεξγαζία, 
θπθινθνξία θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεζνιάβεζε ζηε δηαθίλεζε ησλ 
νπζηψλ ηνπ πίλαθα Α' είλαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ Κξάηνπο, πνπ αζθείηαη 
απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.). Ζ δηάζεζε απηψλ ησλ 
νπζηψλ γίλεηαη κφλν ζε εξγαζηήξηα ή λνζνθνκεία γηα ηελ εθηέιεζε 
εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Ναξθσηηθψλ. 
 
2. Ζ παξαγσγή, θαηνρή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία γεληθά ησλ 
πξψησλ πιψλ θαη ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ, 
θαζψο θαη ε δηαθίλεζε ησλ νπζηψλ ησλ θαξκαθνηερληθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 
ηδηνζθεπαζκάησλ ηνπ πίλαθα Β', γίλεηαη κφλν απφ ην Κξαηηθφ Μνλνπψιην 
Ναξθσηηθψλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ, κε 
επζχλε ηνπ Δ.Ο.Φ., ν νπνίνο εθδίδεη θαη ηε ζρεηηθή άδεηα. 
 
3. Ζ παξαγσγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, πξνκήζεηα ησλ νπζηψλ ηνπ πίλαθα 
Γ', θαζψο θαη ησλ έηνηκσλ θαξκαθνηερληθψλ πξντφλησλ θαη ηδηνζθεπαζκάησλ 
πνπ πεξηέρνπλ ηηο νπζίεο απηέο, γίλεηαη απφ λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα 
κέζσ ηνπ Κξαηηθνχ Μνλνπσιίνπ Ναξθσηηθψλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
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Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ κε επζχλε ηνπ Δ.Ο.Φ., ν νπνίνο εθδίδεη ηε ζρεηηθή 
άδεηα θαη ειέγρεη ηε δηαδηθαζία. 
 
4. Ζ παξαγσγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, πξνκήζεηα ησλ νπζηψλ ηνπ πίλαθα 
Γ', θαζψο θαη ησλ έηνηκσλ θαξκαθνηερληθψλ πξντφλησλ θαη ηδηνζθεπαζκάησλ 
πνπ πεξηέρνπλ ηηο νπζίεο απηέο, γίλεηαη απφ λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ κε επζχλε ηνπ Δ.Ο.Φ., 
ν νπνίνο εθδίδεη θαη ηε ζρεηηθή άδεηα. Ζ δηάζεζή ηνπο ζηα θαξκαθεία, ζηηο 
θαξκαθαπνζήθεο θαη ζηα ζεξαπεπηήξηα γίλεηαη κε επζχλε θαη ππφ ηνλ έιεγρν 
ηνπ Δ.Ο.Φ.. 
 
5. Ζ άδεηα γηα ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή ησλ νπζηψλ, θαζψο θαη ησλ έηνηκσλ 
θαξκαθνηερληθψλ πξντφλησλ θαη ηδηνζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο νπζίεο 
πνπ ππάγνληαη ζηνπο πίλαθεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ρνξεγείηαη κε 
απφθαζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ. Καηά 
ηα ινηπά ηζρχνπλ απηά πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 
 

Άπθπο 3 
 

Ππψδπομερ οςζίερ 
 
1. Πξφδξνκεο νπζίεο παξαζθεπήο λαξθσηηθψλ απνηεινχλ νη νπζίεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Η θαηεγνξίεο 1, 2, 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
273/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, L 47 θαη ζην 
παξάξηεκα θαηεγνξίεο 1, 2, 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 111/2005 ηνπ 
Σπκβνπιίνπ, L 22. 
 
2. Ζ εηζαγσγή, εμαγσγή, δηακεηαθφκηζε, παξαγσγή, παξαζθεπή, πξνκήζεηα, 
απνζήθεπζε, θαηνρή, πψιεζε, δηάζεζε θαη δηαλνκή ησλ πξφδξνκσλ νπζηψλ, 
θαζψο θαη ηα απαζρνινχκελα κε απηέο πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο, ππφθεηληαη 
ζηνλ έιεγρν ηνπ Κξάηνπο. Ψο αξκφδηα αξρή ζεσξείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ ε 
ηεισλεηαθή ππεξεζία κε ηε ζπλδξνκή ζπλαξκφδησλ αξρψλ θαηά πεξίπησζε. 
Γηα ηηο νπζίεο ηεο θαηεγνξίαο 1 ζπλαξκφδηα αξρή είλαη ν Δ.Ο.Φ. θαη γηα ηηο 
νπζίεο ησλ θαηεγνξηψλ 2 θαη 3 ην Γεληθφ Φεκείν ηνπ Κξάηνπο, φπνπ ηνχην 
επηβάιιεη ε επηζηήκε θαη ε δηνηθεηηθή πξαθηηθή. Δπί παξαβάζεσλ 
επηβάιινληαη νη πνηλέο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Τεισλεηαθφ Κψδηθα. 
 
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο κπνξεί λα πξνζηίζεληαη, αθαηξνχληαη ή κεηαθέξνληαη νπζίεο 
απφ ηε κία θαηεγνξία ζηελ άιιε ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
θνηλνηηθνχ ή δηεζλνχο δηθαίνπ, λα ξπζκίδνληαη νη δηαδηθαζίεο δηαθίλεζεο θαη 
ειέγρνπ ησλ πξφδξνκσλ νπζηψλ, θαζψο επίζεο λα θαζνξίδνληαη νη 
ιεπηνκέξεηεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Φ. γηα ηελ θαηεγνξία 
1 θαη ηνπ Γεληθνχ Φεκείνπ ηνπ Κξάηνπο γηα ηηο θαηεγνξίεο 2 θαη 3. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' 
 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΘΔΗ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 
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Άπθπο 4 
Έλεγσορ και εποπηεία επί ηυν ναπκυηικϊν 

 
Τνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία επί ησλ λαξθσηηθψλ αζθεί ην Υπνπξγείν Υγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
 

Άπθπο 5 
Δπιηποπή Ναπκυηικϊν 

 
1. Σην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπληζηάηαη Δπηηξνπή 
Ναξθσηηθψλ, απνηεινχκελε απφ: 
 
α) ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ ηνπ Υπνπξγείνπ 
Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, β) εθπξφζσπν ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Δ.Ο.Φ., γ) ηέζζεξα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.), αλά έλα κε 
εηδίθεπζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα Φαξκαθεπηηθήο Φεκείαο, Φαξκαθνινγίαο, 
Τνμηθνινγίαο θαη Χπρηαηξηθήο αληίζηνηρα, πνπ νξίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε 
ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη δ) έλαλ αλψηεξν αμησκαηηθφ ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε εκπεηξία ζηα ζέκαηα λαξθσηηθψλ. Γηα θάζε κέινο 
ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη θαη έλαο αλαπιεξσηήο. Ζ ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο είλαη 
δηεηήο. 
 
2. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, επηιέγνληαη θαη νξίδνληαη ηα 
ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ν γξακκαηέαο 
ηεο. Ζ Δπηηξνπή εθιέγεη ηνλ πξφεδξφ ηεο. Με απφθαζε ηνπ ίδηνπ Υπνπξγνχ 
νξίδνληαη θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο. 
 
3. Ζ Δπηηξνπή Ναξθσηηθψλ έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: α) Γλσκνδνηεί: 
αα) γηα ηα ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
θπξσκέλεο απφ ηελ Διιάδα δηεζλείο ζπκβάζεηο ή απφ αίηεζε ησλ αξκφδησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ [φπσο United Nations Fund for Drug Abuse Control 
(UNFDΑC), Παγθφζκηα Οξγάλσζε Υγείαο (Π.Ο.Υ.), Δπξσπατθή Έλσζε], ββ) 
γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ή θαηεξγαζίαο θαη εηζαγσγήο έηνηκσλ 
πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο ηνπ άξζξνπ 1, γγ) γηα ηελ πξνζζήθε ή 
αθαίξεζε νπζηψλ ζηνπο πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 1, γηα ηε κεηαθνξά απφ ηνλ έλα 
πίλαθα ζηνλ άιιν ή γηα ηε κεηαβνιή ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 
δηάζεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, δδ) γηα ηελ ηηκή ησλ 
πσινχκελσλ απφ ην Κξαηηθφ Μνλνπψιην Ναξθσηηθψλ, εε) γηα θάζε ζρεηηθφ 
ζέκα πνπ ζα δεηήζεη ν αξκφδηνο Υπνπξγφο ή ε Δζληθή Δπηηξνπή Σρεδηαζκνχ 
θαη Σπληνληζκνχ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ. β) Υπνινγίδεη ηηο 
εηήζηεο αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε λαξθσηηθέο νπζίεο θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηνλ 
αξκφδην Υπνπξγφ. 
 
 

Άπθπο 6 
Αμοιβή μελϊν και γπαμμαηέα 
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Ζ ακνηβή ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ 
θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Υγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
 

Άπθπο 7 
Καθοπιζμψρ πποχποθέζευν διάθεζηρ ζκεςαζμάηυν και 

ιδιοζκεςαζμάηυν 
 
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 20 θαη 22, κε απφθαζε ηνπ 
Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 
δηάζεζεο ησλ νπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 1 παξ. 2 θαη 3 παξ. 1 ππφ 
κνξθή ζθεπαζκάησλ ή ηδηνζθεπαζκάησλ, νπνηαζδήπνηε θαξκαθεπηηθήο 
κνξθήο, θαζψο θαη νη ιεπηνκέξεηεο ζπληαγνγξάθεζεο απηψλ, ν ηχπνο θαη ην 
ζρήκα ηεο δηπιφηππεο ζπληαγήο. Γηα ηηο νπζίεο ηνπ πίλαθα Γ' ηνπ άξζξνπ 1 
παξ. 2, ε ζπληαγή κπνξεί λα είλαη απιή επαλαιακβαλφκελε. Με φκνηα 
απφθαζε νξίδνληαη ηα ζθεπάζκαηα ή ηδηνζθεπάζκαηα πνπ ππάγνληαη ζηηο 
θαηεγνξίεο ησλ παξαξηεκάησλ ησλ Καλνληζκψλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1. 
 

Άπθπο 8 
ςνηαγέρ σοπήγηζηρ ναπκυηικϊν και παπαβάηερ αςηϊν 

 
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 20 θαη 22, ηαηξνί ή νδνληίαηξνη ή θηελίαηξνη 
πνπ εθδίδνπλ ζπληαγέο, νη νπνίεο αλαγξάθνπλ λαξθσηηθά θαηά παξάβαζε 
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν απφ ηξηαθφζηα (300) κέρξη 
ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ, πνπ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 
Πεξηθεξεηάξρε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Δ.Ο.Φ.. Σε πεξίπησζε 
ππνηξνπήο κπνξεί λα επηβιεζεί, θαηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία, θαη πξφζθαηξε 
παχζε εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο κέρξη έμη (6) 
κήλεο. 
 
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 20 θαη 22, θαξκαθνπνηνί πνπ εθηεινχλ 
ηέηνηεο ζπληαγέο ηηκσξνχληαη νκνίσο κε πξφζηηκν απφ ηξηαθφζηα (300) κέρξη 
ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ θαη, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, θαη κε πξφζθαηξν 
θιείζηκν ηνπ θαξκαθείνπ απφ ηξεηο (3) εκέξεο κέρξη έμη (6) κήλεο, θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί επηζεσξήζεσο ησλ θαξκαθείσλ πνπ ηζρχεη θάζε 
θνξά. 
 

Άπθπο 9 
Υοπήγηζη ναπκυηικϊν απψ θαπμακοποιοωρ 

 
1. Απαγνξεχεηαη ζηνπο θαξκαθνπνηνχο ε ρνξήγεζε λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ 
γηα εκεξήζηα ρξήζε ζε πνζφηεηα αλψηεξε ηεο επηηξεπφκελεο απφ ηελ 
ειιεληθή θαξκαθνπνηία εκεξήζηαο δφζεο, θαη αλ αθφκε αλαγξάθεηαη ηέηνηα 
απφ ηνλ ηαηξφ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο εθδφζεθε εηδηθή 
άδεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ 
γλσκάηεπζε ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ. 
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2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 20 θαη 22, νη θαξκαθνπνηνί πνπ ρνξεγνχλ 
λαξθσηηθά θάξκαθα θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ απηνχ ηηκσξνχληαη κε ηηο 
πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν πεξί επηζεσξήζεσο θαξκαθείσλ πνπ 
ηζρχεη θάζε θνξά. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, νη νπνίεο 
επηβάιινπλ πνηλή πξνζηίκνπ, θνηλνπνηνχληαη πάληνηε ζηε Γηεχζπλζε 
Δγθιεκαηνινγηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ην 
Τκήκα Γεκφζηαο Αζθάιεηαο ηνπ ηφπνπ, φπνπ έιαβε ρψξα ε παξάβαζε. Όζνη 
ηηκσξήζεθαλ δχν θνξέο δηψθνληαη πνηληθψο θαη ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε 
κέρξη δχν (2) εηψλ. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' 
 

ΝΑΡΚΧΣΙΚΑ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΟΠΧΛΙΟΤ 
 

Άπθπο 10 
Ππομήθεια ναπκυηικϊν 

 
Δπηηξέπεηαη ζηνλ Υπνπξγφ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο λα πξνβαίλεη 
ζηελ πξνκήζεηα ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ λαξθσηηθψλ θαη ησλ 
ζθεπαζκάησλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο 
θξαηηθέο πξνκήζεηεο. 
 

Άπθπο 11 
Καηεπγαζία ναπκυηικϊν 

 
Ζ ιεηηνπξγία εξγνζηαζίσλ πνπ θαηεξγάδνληαη πξντφληα θαη ζθεπάζκαηα 
λαξθσηηθψλ, επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 
Ναξθσηηθψλ. Τα εξγνζηάζηα απηά δηεπζχλνληαη απφ θαξκαθνπνηφ ή ρεκηθφ 
θαη ππφθεηληαη ζην δηαξθή έιεγρν ηεο επηζεψξεζεο ησλ θαξκαθείσλ. Δθηφο 
απφ ην δηαξθή απηφ έιεγρν επηζεσξνχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπο θαη κεηά, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ΤΟ έηνο, απφ 
επηηξνπή απαξηηδφκελε: α) απφ ηνλ επηζεσξεηή ησλ θαξκαθείσλ θαη β) απφ 
έλα άιιν ηερληθφ κέινο πνπ δηνξίδεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Υγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ππφδεημε ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ. Τα 
λαξθσηηθά πνπ παξάγνληαη απφ ηα εξγνζηάζηα απηά ή ηα θαξκαθεπηηθά 
ζθεπάζκαηα απηψλ θπιάζζνληαη κέρξη ηελ παξάδνζε κέζα ζην εξγνζηάζην 
γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ Κξάηνπο. Ζ πψιεζε πξνο άιινλ ή ε εμαγσγή 
ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ην εξγνζηάζην απαγνξεχεηαη 
 

Άπθπο 12 
Φαπμακεςηικά ζκεςάζμαηα οπίος 

 
Τα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ηνπ νπίνπ, φπσο ηα βάκκαηα, κπνξεί λα 
παξαζθεπάδνληαη θαη εληφο ησλ θαξκαθείσλ πξνο ρξήζε απηψλ. Τα 
ζθεπάζκαηα απηά παξαζθεπάδνληαη απφ ην φπην πνπ ρνξεγείηαη απφ ην 
κνλνπψιην ηνπ Κξάηνπο θαη αλαγξάθνληαη θαηά ηελ εκέξα ηεο παξαζθεπήο 
ζε ηδηαίηεξν βηβιίν, ην νπνίν ηεξείηαη πξνο ηνχην ζηα θαξκαθεία θαη ππφθεηηαη 
ζηνλ έιεγρν ηεο επηζεψξεζεο ησλ θαξκαθείσλ. 
 

Άπθπο 13 
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Πϊληζη ναπκυηικϊν 
 
1. Ζ πψιεζε λαξθσηηθψλ απφ ην Κξφηνο αλαηίζεηαη ζηελ Δηδηθή Γηαρείξηζε 
Ναξθσηηθψλ. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη δηα ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο ησλ 
Ννκαξρηψλ, ε νπνία ηηο δηαβηβάδεη ζην Υπνπξγείν, κε γλψκε ηεο. Ζ πψιεζε 
επηηξέπεηαη κφλν ζηα θαξκαθεία, λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξνχο ρσξηψλ, 
φπνπ δελ ππάξρνπλ θαξκαθεία, χζηεξα απφ άδεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε νπνία εθδίδεηαη κε ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ θαη εκθαλίδεη ην πνζφ απφ θάζε είδνο, ην νπνίν θάζε 
έηνο ζα επηηξέπεηαη λα αγνξαζζεί, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαζελφο απφ ηνπο 
αλσηέξσ. 
 
2. Τα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ηνπ νπίνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηα θαξκαθεία, 
είηε γηα ίδηα ρξήζε θάζε θαξκαθείνπ είηε θαη γηα κεηαπψιεζε ζε άιια 
θαξκαθεία, λνζνθνκεία, θιηληθέο ή ηαηξνχο ρσξηψλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ 
θαξκαθεία. 
 
3. Ζ πψιεζε ησλ λαξθσηηθψλ απφ ηα θαξκαθεία ζην θνηλφ επηηξέπεηαη κφλν 
κε ηαηξηθέο ζπληαγέο, φρη δε θαη κε αληίγξαθα απηψλ. 
 

Άπθπο 14 
Τποσπεϊζειρ θαπμακοποιϊν 

 
1. Οη θαξκαθνπνηνί νθείινπλ λα θπιάζζνπλ ηηο ζπληαγέο, κε βάζε ηηο νπνίεο 
ρνξεγήζεθαλ ηα λαξθσηηθφ θάξκαθα, ηνπιάρηζηνλ γηα κία ηξηεηία, ρσξηζηφ 
απφ ηηο ινηπέο ζπληαγέο θαη ζε δέζκεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπληαγέο ελφο 
ηξηκήλνπ. Οθείινπλ επίζεο λα αλαγξάθνπλ ζε ηδηαίηεξν βηβιίν, ην νπνίν 
δίδεηαη δσξεάλ απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηα 
πνζφ ηα νπνία έρνπλ θαηαλαισζεί θαηά ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, κε άζξνηζε 
ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηηο ζπληαγέο, θαζψο θαη εθείλσλ ηα νπνία ρσξηζηφ 
θαηαλαιψζεθαλ γηα θάζε παξαζθεπή θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο. 
 
2. Οη θαξκαθνπνηνί ππνρξενχληαη ζην ηέινο θάζε έηνπο λα ζηέιλνπλ ζηελ 
αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαηάζηαζε, ζηελ νπνία 
αλαγξάθνληαη: α) ε πνζφηεηα ησλ λαξθσηηθψλ πνπ ππάξρεη ζηελ αξρή ηνπ 
έηνπο θαη νη πξνκήζεηεο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, β) ην 
άζξνηζκα ησλ λαξθσηηθψλ πνπ δφζεθαλ θαηά ην έηνο απηφ κε ζπληαγέο, γ) ην 
πνζφ πνπ θαηαλαιψζεθε θαηά ην έηνο γηα ηελ παξαζθεπή θαξκαθεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ. Οη θαηαζηάζεηο πνπ ζηάιζεθαλ απφ ηα θαξκαθεία 
ππνβάιινληαη απφ ηηο σο άλσ αξκφδηεο ππεξεζίεο, κε αληίζηνηρεο ζπλνπηηθέο 
πνπ ζπληάζζνληαη απφ απηέο, ζην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ θάζε έηνπο αλππεξζέησο. 
 
3. Σηνπο θαξκαθνπνηνχο, νη νπνίνη δελ ππνβάιινπλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν απηφ ηηο εηήζηεο θαηαζηάζεηο, επηβάιιεηαη πνηλή 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί επηζεσξήζεσο θαξκαθείσλ πνπ 
ηζρχεη θάζε θνξά. Δπίζεο επηβάιιεηαη πνηλή, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, 
ζηνπο θαξκαθνπνηνχο ή δηεπζπληέο θαξκαθείσλ, νη νπνίνη δελ ηεξνχλ ή 
ηεξνχλ άηαθηα ην βηβιίν πνπ νξίδεηαη απφ ην φξζξν απηφ ή δελ θπιάζζνπλ ηηο 
ζπληαγέο ησλ ηαηξψλ κε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθαλ ηα λαξθσηηθφ. 
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Άπθπο 15 

 
Έλεγσορ διάθεζηρ ναπκυηικϊν 

 
1. Οη δηεπζπληέο θιηληθψλ, λνζνθνκείσλ, φπσο θαη νη ηαηξνί ησλ ρσξηψλ, φπνπ 
δελ ππάξρνπλ θαξκαθεία, αλαγξάθνπλ ζε ηδηαίηεξν βηβιίν, αξηζκεκέλν θαηά 
ζειίδεο θαη κνλνγξαθεκέλν απφ ηνλ εηξελνδίθε ηνπ ηφπνπ ηεο θαηνηθίαο, 
εκεξνινγηαθψο θαη νλνκαζηηθψο, ηα λαξθσηηθά πνπ θαηαλαιψζεθαλ γηα θάζε 
άξξσζην. Καηά ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ αλαγξάθνπλ ην άζξνηζκα ησλ 
λαξθσηηθψλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην θαη ηδηαίηεξα 
γηα θαζέλα απφ απηφ, ζην βηβιηάξην ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο, ην νπνίν δίδεηαη ζε απηνχο δσξεάλ, κε ηελ άδεηα πνπ ηνπο 
ρνξεγήζεθε απφ ην Υπνπξγείν. Δπίζεο, ζηέιλνπλ ηξηκεληαία θαηάζηαζε ζηελ 
αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία ηηο απνζηέιιεη ζην 
Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο 
πνπ ζπληάζζνληαη απφ απηήλ κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε 
ηξηκελίαο. 
 
2. Σηνπο δηεπζπληέο θιηληθψλ θαη λνζνθνκείσλ θαη ζηνπο ηαηξνχο, πνπ έρνπλ 
άδεηα πξνκήζεηαο λαξθσηηθψλ, νη νπνίνη δελ ππνβάιινπλ ηηο ηξηκεληαίεο 
θαηαζηάζεηο κέζα ζηελ νξηδφκελε πξνζεζκία ή δελ αλαγξάθνπλ ζην πην 
πάλσ βηβιίν ηα λαξθσηηθφ πνπ δηαηέζεθαλ ζηνπο αζζελείο, επηβάιιεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ Δ.Ο.Φ., πνηλή πξνζηίκνπ κέρξη ηξηαθφζηα (300) επξψ θαη, 
ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, απφ ηεηξαθφζηα (400) κέρξη ρίιηα (1.000) επξψ. 
 
3. Τα πνζφ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 θαη ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν ηνπ παξφληνο φξζξνπ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ Δ.Ο.Φ.. 
 

Άπθπο 16 
 

Καθοπιζμψρ ηιμήρ ναπκυηικϊν 
 
Ζ ηηκή ησλ λαξθσηηθψλ πνπ πσινχληαη απφ ην Κξάηνο νξίδεηαη κε απφθαζε 
ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. Ζ ηηκή απηή δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε απφ ηα έμνδα 
πξνκήζεηαο θαη δηαρείξηζεο. Ζ ηηκή ησλ λαξθσηηθψλ, πνπ ρνξεγνχληαη ζην 
θνηλφ κε ηαηξηθέο ζπληαγέο, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα δηαηίκεζε. 
 

Άπθπο 17 
 

Σελυνειακή θωλαξη ναπκυηικϊν 

 
Ζ ηεισλεηαθή θχιαμε ησλ λαξθσηηθψλ πξνο δηακεηαθφκηζε επηηξέπεηαη κφλν 
ζην Τεισλείν Πεηξαηψο θαη ζηελ Διεχζεξε Εψλε Θεζζαινλίθεο θαη κέζα ζε 
ηδηαίηεξν ρψξν, κε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο 
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αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία απνζηέιινληαη ηα λαξθσηηθά, 
ζεσξείηαη απφ ηηο εθεί ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο θαη αλαθέξεη εηδηθψο: α) φηη 
ηα λαξθσηηθά απηά πξφθεηηαη λα θαηαηεζνχλ ζε ειιεληθφ ιηκάλη γηα 
δηακεηαθφκηζε, β) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα θαη γ) ηελ 
πνζφηεηα ησλ απνζηειιφκελσλ γηα δηακεηαθφκηζε λαξθσηηθψλ. 
 

Άπθπο 18 
Δξαγυγή ναπκυηικϊν 

 
Γηα ηελ εμαγσγή απφ ην Τεισλείν Πεηξαηψο θαη ηελ Διεχζεξε Εψλε 
Θεζζαινλίθεο ησλ λαξθσηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ γηα δηακεηαθφκηζε ζε μέλε 
ρψξα, απαηηείηαη εηδηθή άδεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ηελ πξνζθφκηζε άδεηαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ 
ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα απνζηαινχλ ηα ελ ιφγσ λαξθσηηθά, 
ζεσξεκέλεο απφ ηηο εθεί ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο, ε νπνία αλαθέξεη, φηη 
επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ησλ λαξθσηηθψλ ζε απηήλ ηε ρψξα, φηη απηά 
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο, ην φλνκα θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε, ην πνζφ ηνπ νπίνπ θαη ηελ πξνζεζκία κέζα ζηελ 
νπνία πξέπεη λα γίλεη ε εηζαγσγή. Σηελ άδεηα εμαγσγήο αλαγξάθνληαη: α) ν 
αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηεο άδεηαο εηζαγσγήο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 
απνζηέιινληαη ηα λαξθσηηθά, β) ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εηζαγσγέα, 
θαζψο θαη ηνπ εμαγσγέα, γ) ην πνζφ ησλ εμαγφκελσλ λαξθσηηθψλ θαη δ) ε 
πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία, κε βάζε ηελ άδεηα ηεο εηζαγσγήο, πξέπεη λα 
θζάζνπλ ηα λαξθσηηθά ζηε ρψξα ζηελ νπνία απνζηέιινληαη. Αληίγξαθν ηεο 
άδεηαο απηήο ζπλνδεχεη ηελ απνζηνιή θαη άιιν αληίγξαθφ ηεο απνζηέιιεηαη, 
απφ ην Υπνπξγείν πνπ ην εμέδσζε, ζηελ επηηφπηα πξνμεληθή αξρή ηεο ρψξαο, 
ε νπνία ηα εηζάγεη 
 
 
 

Άπθπο 19 
Αποζηολή ναπκυηικϊν διαμέζος ηηρ Δλλάδαρ και ειζαγυγή ηοςρ με 

δέμαηα ή επιζηολέρ 
 
1. Απαγνξεχεηαη ε δηακέζνπ ηεο Διιάδαο απνζηνιή λαξθσηηθψλ απφ θάπνηα 
ρψξα ζε άιιε, είηε απηά κεηαθνξηψζεθαλ απφ ην πινίν ή ην φρεκα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε είηε φρη, εθφζνλ δελ πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο 
ηεο εμαγσγήο απφ ηελ εμάγνπζα ρψξα. Σηελ άδεηα απηή πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ε ρψξα ζηελ νπνία απνζηέιινληαη ηα λαξθσηηθά, ν αξηζκφο θαη 
ε εκεξνκελία ηεο άδεηαο εηζαγσγήο, ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα 
θαη ηνπ παξαιήπηε, ηα πνζά ησλ απνζηειιφκελσλ λαξθσηηθψλ θαη ε 
πξνζεζκία εηζαγσγήο. Αιιαγή θαηεχζπλζεο ησλ απνζηειιφκελσλ δηα ηνπ 
ειιεληθνχ εδάθνπο λαξθσηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κε άδεηα ηνπ Υπνπξγείνπ 
Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε νπνία εθδίδεηαη κε βάζε ηελ 
αλαθεξφκελε ζην άξζξν 17 άδεηα ηεο ρψξαο εηζαγσγήο. Σηελ άδεηα απηή ηνπ 
Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αλαγξάθνληαη φζα 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18. 
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2. Ναξθσηηθά πνπ εηζάγνληαη κε ηαρπδξνκηθά δέκαηα ή κε κνξθή επηζηνιήο ή 
ζαλ δείγκα ρσξίο αμία, θαηάζρνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 41. 
 

Άπθπο 20 
Γιακίνηζη ναπκυηικϊν 

 
1. Όπνηνο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 21, 22 
θαη 23 ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηαθηλεί παξάλνκα λαξθσηηθά ηηκσξείηαη κε 
θάζεηξμε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) επξψ. 
2. Ψο έγθιεκα δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ λνείηαη θάζε πξάμε, εθηφο ησλ 
αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 29, κε ηελ νπνία ζπληειείηαη ε θπθινθνξία 
λαξθσηηθψλ νπζηψλ ή πξφδξνκσλ νπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηδίσο ε εηζαγσγή, ε εμαγσγή, ε 
δηακεηαθφκηζε, ε πψιεζε, ε αγνξά, ε πξνζθνξά, ε δηαλνκή, ε δηάζεζε, ε 
απνζηνιή, ε παξάδνζε, ε απνζήθεπζε, ε παξαθαηάζεζε, ε παξαζθεπή, ε 
θαιιηέξγεηα, ε ζπγθνκηδή, ε θαηνρή, ε κεηαθνξά, ε λφζεπζε, ε πψιεζε 
λνζεπκέλσλ εηδψλ κνλνπσιίνπ, ε παξαγσγή θαη ε εθρχιηζε λαξθσηηθψλ 
νπζηψλ, ε ρνξήγεζε νπζηψλ γηα ππνθαηάζηαζε ηεο εμάξηεζεο θαηά 
παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ε δηεχζπλζε θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν 
γίλεηαη ελ γλψζεη ηνπ δξάζηε ζπζηεκαηηθή δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ε 
ρξεκαηνδφηεζε, ε νξγάλσζε ή ε δηεχζπλζε δξαζηεξηνηήησλ δηαθίλεζεο, ε 
λφζεπζε ή ε θαηάξηηζε ή ε ρξεζηκνπνίεζε πιαζηήο ηαηξηθήο ζπληαγήο γηα ηελ 
ρνξήγεζε λαξθσηηθψλ κε ζθνπφ ηε δηαθίλεζή ηνπο, θαζψο θαη ε θαζνξηζηηθή 
κεζνιάβεζε ζε θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο απηέο. 
3. Αλ πεξηζζφηεξεο πξάμεηο δηαθίλεζεο αθνξνχλ ηελ ίδηα πνζφηεηα 
λαξθσηηθψλ ζπληξέρεη κφλν έλα έγθιεκα δηαθίλεζεο. Καηά ηελ επηκέηξεζε 
ηεο πνηλήο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο πξάμεσλ δηαθίλεζεο, 
ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη ε θαζαξφηεηα ηνπ λαξθσηηθνχ θαζψο θαη ε βαξχηεηα 
ησλ ζρεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία. 
 
 

Άπθπο 21 
Ππονομιοωσερ πεπιπηϊζειρ 

 
1. Με πνηλή θπιάθηζεο ηηκσξείηαη φπνηνο: 
α) δηαθηλεί κηθξνπνζφηεηεο λαξθσηηθψλ, κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηελ θάιπςε 
ησλ θαζεκεξηλψλ αηνκηθψλ ηνπ αλαγθψλ ρξήζεο, 
β) δηαζέηεη λαξθσηηθά ζε νηθείνπο ηνπ, κε ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο άκεζεο 
αλάγθεο ρξήζεο ηνπο. 
2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο, απφ ηελ πνζφηεηα λαξθσηηθψλ πνπ 
έρεη πξνκεζεπηεί γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο, δηαζέηεη ρσξίο θέξδνο 
κέξνο ηεο ζε άιινλ γηα δηθή ηνπ απνθιεηζηηθή ρξήζε. Ζ θξίζε φηη ε δηάζεζε 
γίλεηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηνλ ηξίην θαη απφ πνζφηεηα πνπ θαιχπηεη 
πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ δξάζηε ζεκειηψλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 29 παξ. 1 εδάθην β΄ ηνπ παξφληνο Κψδηθα. 
 
 

Άπθπο 22 
Γιακεκπιμένερ πεπιπηϊζειρ 
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1. Με θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ πελήληα 
ρηιηάδεο (50.000) επξψ κέρξη πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ 
ηηκσξείηαη φπνηνο ηειεί θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 παξ. 1 
α’ ηνπ παξφληνο λφκνπ: 
α) αλ είλαη ππάιιεινο (άξζξν 13 ζη. α’ ΠΚ), ν νπνίνο ιφγσ ηεο ππεξεζίαο 
ηνπ αζρνιείηαη κε ηα λαξθσηηθά θαη ηδίσο κε ηε θχιαμή ηνπο ή ηε δίσμε ησλ 
παξαβαηψλ ηνπ λφκνπ απηνχ ή αλήθεη ζην πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ ή 
ηδξπκάησλ ηεο παξ. 2 εδ. α’ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
β) γηα λα δηεπθνιχλεη ή απνθξχςεη ηε δηάπξαμε άιισλ θαθνπξγεκάησλ. 
2. Με ηε ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο παξάλνκα: 
α) δηαθηλεί λαξθσηηθά ζε ζηξαηφπεδα, αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα, ζσθξνληζηηθά 
θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα αλειίθσλ θάζε θαηεγνξίαο, ζρνιηθέο κνλάδεο 
νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή άιιεο κνλάδεο θαηάξηηζεο, 
επηκφξθσζεο ή κεηεθπαίδεπζεο, ζε ρψξνπο άζιεζεο, θαηαζθελψζεσλ, 
θξνληηζηεξίσλ, ζε ρψξνπο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζε ρψξνπο 
ζπγθέληξσζεο καζεηψλ ή ζπνπδαζηψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ή αζιεηηθνχο 
ζθνπνχο, 
β) δηαθηλεί λαξθσηηθά κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ απφ 
αλήιηθν ή κεηαρεηξίδεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αλήιηθν πξφζσπν θαηά ηελ 
ηέιεζε ησλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 παξ.1 α’ ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
γ) ελεξγεί θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 παξ. 1 α’ ηνπ 
παξφληνο λφκνπ ζην πιαίζην εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζηα άξζξα 187 θαη 187 Α’ ΠΚ, 
δ) είλαη ππφηξνπνο: σο ππφηξνπνο ζεσξείηαη φπνηνο, ρσξίο λα έρεη θξηζεί σο 
εμαξηεκέλνο, έρεη ήδε θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα θαθνχξγεκα ηνπ 
παξφληνο Κψδηθα εληφο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, 
ε) αλακεηγλχεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λαξθσηηθά ζε ηξφθηκα, πνηά ή άιια 
είδε πξννξηζκέλα λα εηζαρζνχλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κε ζθνπφ ηε 
δηάζεζή ηνπο ζε ηξίηνπο, 
ζη) εθδίδεη σο ηαηξφο ζπληαγή γηα ηε ρνξήγεζε λαξθσηηθψλ ελ γλψζεη ηνπ φηη 
δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή θαη ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή έλδεημε ή ρνξεγεί θάξκαθα, 
ηα νπνία πεξηέρνπλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή λαξθσηηθά, γλσξίδνληαο φηη απηά 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαζθεπή ή δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, 
δ) ρνξεγεί σο θαξκαθνπνηφο ή έκπνξνο θαξκάθσλ γεληθά, σο δηεπζπληήο, 
ππάιιεινο ή άιινο εξγαδφκελνο ζε θαξκαθείν λαξθσηηθά γλσξίδνληαο είηε 
φηη δελ ππάξρεη ε θαηά ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ ηαηξηθή ζπληαγή είηε φηη ε 
ζπληαγή  δελ είλαη πξνζήθνπζα. 
 
 

Άπθπο 23 
Ιδιαίηεπα διακεκπιμένερ πεπιπηϊζειρ 

 
Με πξφζθαηξε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ ή κε ηζφβηα θάζεηξμε θαη κε 
ρξεκαηηθή πνηλή απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ κέρξη εμαθνζίσλ 
ρηιηάδσλ (600.000) επξψ ηηκσξείηαη φπνηνο ηειεί θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ 
άξζξσλ 20 ή  22 ηνπ παξφληνο λφκνπ: 
α) κε ρξήζε φπισλ φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 
2168/1993, 
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β) φηαλ ε πξάμε ηνπ αθνξά λαξθσηηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
βαξηά ζσκαηηθή βιάβε (άξζξν 310 παξ. 2 ΠΚ) θαη είηε πξνθάιεζαλ βαξηά 
ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ζε ηξίηνλ είηε πξνθάιεζαλ επηθίλδπλε ζσκαηηθή 
βιάβε ζηελ πγεία πνιιψλ αηφκσλ, 
γ) φηαλ θαη’ επάγγεικα ρξεκαηνδνηεί ηελ ηέιεζε θάπνηαο πξάμεο δηαθίλεζεο 
ή θαη’ επάγγεικα δηαθηλεί λαξθσηηθέο νπζίεο θαη ην πξνζδνθψκελν φθεινο 
ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ππεξβαίλεη  ην πνζφ ησλ 50.000 επξψ. 
 
 

Άπθπο 24 
Ππψκληζη και διαθήμιζη 

 
1. Όπνηνο παξαθηλεί ή πξνθαιεί άιινλ ζηελ παξάλνκε ρξήζε λαξθσηηθψλ ή 
δηαθεκίδεη ηε ρξήζε ηνπο ή παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηελ 
πξνκήζεηα ηνπο κε ζθνπφ ηε δηάδνζε ηνπο ή πξνζθέξεηαη ζηελ δηαθίλεζε 
λαξθσηηθψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηηκσξείηαη, 
αλ δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή απφ άιιε δηάηαμε, κε θπιάθηζε θαη 
ρξεκαηηθή πνηλή πεληαθνζίσλ (500) επξψ κέρξη πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) 
επξψ. 
2. Αλ ν δξάζηεο ηειεί ηηο πξάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη’ επάγγεικα θαη κε 
ζθνπφ ην θέξδνο γη' απηφλ ή ηξίην ηηκσξείηαη κε πνηλή θάζεηξμεο έσο δέθα έηε. 
3. Γελ ζπληζηά άδηθε πξάμε ε δηαηχπσζε γλψκεο ή επηζηεκνληθήο θξίζεο 
ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά, φηαλ γίλεηαη απφ δηθαηνινγεκέλν θνηλσληθφ 
ελδηαθέξνλ θαηά ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο ή ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο. 
 
 

Άπθπο 25 
Οδήγηζη μεηαθοπικϊν μέζυν 

 
1.Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή δηαθνζίσλ 
(200) επξψ κέρξη δέθα πέληε ρηιηάδσλ (15.000)  επξψ, θαζψο θαη κε ζηέξεζε 
απφ δχν έσο πέληε έηε ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ηνπ νηθείνπ δηπιψκαηνο ή ηνπ 
πηπρίνπ ηηκσξείηαη φπνηνο νδεγεί ή θπβεξλά νπνηνδήπνηε πισηφ, ρεξζαίν ή 
ελαέξην κεηαθνξηθφ κέζν ππφ ηελ επίδξαζε λαξθσηηθψλ.  
Αλ απφ ηελ πξάμε απηή πξνθιήζεθε απιή ζσκαηηθή βιάβε επηβάιιεηαη πνηλή 
θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.  
Αλ πξνθιήζεθε βαξηά ζσκαηηθή βιάβε επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο 
ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 
Αλ απφ ηελ πξάμε απηή πξνθιήζεθε ζάλαηνο επηβάιιεηαη πνηλή πξφζθαηξεο 
θάζεηξμεο κέρξη 10 εηψλ. 
2. Μεηά ηελ πάξνδν δηεηίαο, ην Σπκβνχιην Πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά απφ αίηεζε 
ηνπ θαηαδηθαζζέληνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηελ επαλάθηεζε ηεο άδεηαο, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ππνζηεί επηηπρψο ηε ζεξαπεία απεμάξηεζεο.  
 
 
 
 
 
 

Άπθπο 26 
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Δςθωνη και κςπϊζειρ νομικϊν πποζϊπυν 
 

1. Δθφζνλ νη πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20, 22 
θαη 23 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη νη πξάμεηο ηεο απφπεηξαο θαη ζπκκεηνρήο ζε 
απηέο ηειέζζεθαλ απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί πξνο φθεινο λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, αηνκηθά ή σο κέινο νξγάλνπ απηνχ πνπ θαηά ην λφκν ή 
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ αζθεί δηεπζπληηθή εμνπζία εληφο απηνχ θαη 
έγθεηηαη, είηε ζηελ εθπξνζψπεζή ηνπ είηε ζηελ άζθεζε ειέγρνπ είηε ζηε ιήςε 
απνθάζεσλ ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο πνηληθέο 
επζχλεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη θπζηθνί ή εζηθνί απηνπξγνί ησλ 
αλσηέξσ εγθιεκάησλ, ή θαη ζπλεξγνί ζε απηά, ζηα σο άλσ λνκηθά πξφζσπα 
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο 
δηεχζπλζεο ηνπ Σψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (Σ.Γ.Ο.Δ.) ηνπ 
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ: α) Γηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ εθαηφ ρηιηάδεο 
(100.000) έσο έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ. β) Πξνζσξηλή ή ζε 
πεξίπησζε ππνηξνπήο νξηζηηθή απαγφξεπζε άζθεζεο εκπνξηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη πξφζθαηξνο ή ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο νξηζηηθφο 
απνθιεηζκφο απφ θνξνινγηθά θαη άιια επεξγεηήκαηα, θαζψο θαη απφ 
δεκφζηεο παξνρέο ή εληζρχζεηο. γ) Πξνζσξηλή ή νξηζηηθή παχζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηνπ γξαθείνπ ή ησλ ελ γέλεη εγθαηαζηάζεσλ 
πνπ ρξεζίκεπζαλ γηα ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο.  
2. Δπίζεο επηβάιιεηαη δηάιπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε δηθαζηηθή 
απφθαζε - φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη - θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
3. Σε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πεξί δήκεπζεο θαη 
θαηάζρεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ ησλ άξζξσλ 40 θαη 41 ηνπ παξφληνο 
Κψδηθα.  
4. Οη ίδηεο θπξψζεηο επηβάιινληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη φηαλ θπζηθφ 
πξφζσπν παξαιείπεη απφ πξφζεζε επνπηεία θαη έιεγρν, ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 1, θαζηζηψληαο έηζη δπλαηή ηελ ηέιεζε πνηληθψλ αδηθεκάησλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20, 22 θαη 23 ηνπ παξφληνο Κψδηθα 
απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην ππνθείκελν ζηελ εμνπζία ηνπ. 
 
 

Άπθπο 27 
Δςνοφκά μέηπα 

 
1. Αλ ν ππαίηηνο θάπνηαο απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 20 έσο 23 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, πξηλ απφ ηελ ακεηάθιεηε θαηαδίθε ηνπ, θξίλεηαη φηη κε δηθή 
ηνπ πξσηνβνπιία ζπληέιεζε κε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηελ αλαθάιπςε ή 
εμάξζξσζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ ή ζηελ 
αλαθάιπςε θαη ζχιιεςε δηαθηλεηή λαξθσηηθψλ, ε δε επζχλε ηνπ ππαηηίνπ θαη 
ε βαξχηεηα ηεο πξάμεο ηνπ είλαη θαηαδήισο κηθξφηεξεο απφ ηελ επζχλε ησλ 
πξνζψπσλ, ζηελ αλαθάιπςε θαη ζχιιεςε ησλ νπνίσλ ζπληέιεζε θαη ηε 
βαξχηεηα ησλ πξάμεσλ πνπ ηέιεζαλ, ην δηθαζηήξην αλαγλσξίδεη ζην 
πξφζσπφ ηνπ ειαθξπληηθή πεξίζηαζε. Παξάιιεια δχλαηαη λα δηαηάμεη θαη 
ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο γηα δηάζηεκα απφ δχν (2) έσο είθνζη (20) 
εηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλδξνκή ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 99 επ. ηνπ ΠΚ.  
2. Σε πεξίπησζε, πνπ γηα ηελ αλαθάιπςε ή εμάξζξσζε ηεο εγθιεκαηηθήο 
νξγάλσζεο ή ηε ζχιιεςε ηνπ δηαθηλεηή λαξθσηηθψλ, είλαη αλαγθαία ε 
πξνζσξηλή απειεπζέξσζε ηνπ αλσηέξσ ππαηηίνπ, ην ζπκβνχιην 
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πιεκκειεηνδηθψλ δχλαηαη κε βνχιεπκα, λα δηαηάζζεη ηελ πξνζσξηλή 
αλαζηνιή ηεο πνηληθήο ηνπ δίσμεο γηα νξηζκέλν ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα 
επαιεζεπηνχλ νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο. 
3. Αλ, κεηά ηελ αλαζηνιή ηεο πνηληθήο δίσμεο, πξνθχςεη φηη νη δνζείζεο απφ 
ηνλ ππαίηην πιεξνθνξίεο δελ ήηαλ αιεζηλέο ή φηη δελ επξφθεηην γηα 
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ ή γηα δηαθηλεηή λαξθσηηθψλ, 
ην ζρεηηθφ βνχιεπκα αλαθαιείηαη θαη ε αλαζηαιείζα πνηληθή δίσμε θαηά ηνπ 
ππαηηίνπ ζπλερίδεηαη. 
4. Γηα ηηο ρνξεγεζείζεο απφ ηνλ ππαίηην πιεξνθνξίεο, ζπληάζζεηαη έθζεζε 
έλνξθεο εμέηαζεο κάξηπξα, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηνλ επνπηεχνληα ηηο 
ππνζέζεηο λαξθσηηθψλ εηζαγγειέα εθεηψλ θαη’ άξζξν 44 ηνπ παξφληνο 
Κψδηθα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε. Ζ έθζεζε έλνξθε εμέηαζεο κάξηπξα 
ηεξείηαη ζε εηδηθφ αξρείν ηεο εηζαγγειίαο, φπνπ επίζεο απνζηέιιεηαη θαη 
ηεξείηαη έθζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ε νπνία πξνέβε κε βάζε ηηο αλσηέξσ 
πιεξνθνξίεο ζηελ εμάξζξσζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο δηαθίλεζεο 
λαξθσηηθψλ ή ζηελ ζχιιεςε δηαθηλεηή λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Τσλ αλσηέξσ 
εθζέζεσλ ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ηα κέιε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ή δηθαζηεξίνπ ηα νπνία εμεηάδνπλ θαη απηεπαγγέιησο ηε 
ρνξήγεζε ή κε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, επεξγεηεκάησλ. 
5. Αλ νη φξνη ηεο παξαγξάθνπ 1 ζπληξέμνπλ κεηά ηελ ακεηάθιεηε θαηαδίθε 
ηνπ ππαηηίνπ, ην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ δχλαηαη λα δηαηάμεη ηελ 
απφιπζε ηνπ απφ ηηο θπιαθέο πθ’ φξνλ θαη ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ 
πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Π.Κ. 
 
 

Άπθπο 28 
Ππάξειρ ελεγκηικϊν οπγάνυν 

 
1. Γελ είλαη άδηθε ε πξάμε αζηπλνκηθνχ, ηεισλεηαθνχ ππαιιήινπ, ππαιιήινπ 
ηνπ Σψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (Σ.Γ.Ο.Δ.) θαη ιηκεληθνχ 
ππαιιήινπ, ν νπνίνο κε εληνιή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δίσμε λαξθσηηθψλ 
πξντζηακέλνπ ηνπ θαη κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε ή ζχιιεςε πξνζψπνπ πνπ 
δηαπξάηηεη έγθιεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 20, 22 θαη 23, αθνχ 
ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 253 Α παξ. 3 Κ.Π.Γ., δξα σο αγνξαζηήο ή 
κεζνιαβεηήο ή κεηαθνξέαο ή θχιαθαο  λαξθσηηθψλ νπζηψλ ή κε άιινπο 
ηξφπνπο δηαθίλεζεο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ νχηε επηηείλνπλ θηλδχλνπο γηα ηξίηα 
πξφζσπα. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηδηψηε πνπ κε απηφλ ην ζθνπφ ηειεί 
αλάινγεο ελέξγεηεο χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ αξκφδησλ, γηα ηε δίσμε 
λαξθσηηθψλ, ππεξεζηψλ. 
2. Τα αλσηέξσ ειεγθηηθά φξγαλα ή ν ηδηψηεο δχλαληαη λα ελεξγνχλ ηηο 
πξάμεηο ηεο παξ. 1 θαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε ζπγθαιπκκέλα ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο, θνξνινγηθά ή άιια ζηνηρεία, θαζψο θαη λα δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο 
επηβαιιφκελεο απνθιεηζηηθά απφ ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθαιπκκέλεο δξάζεο. Ζ 
δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ ζπγθάιπςεο ησλ ειεγθηηθψλ 
νξγάλσλ ή ηνπ ηδηψηε, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ εθ 
κέξνπο ηνπο κε απηά ηα ζηνηρεία, ε δηαδηθαζία εγθξίζεσο ησλ πξνο δηάζεζε 
ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθαιπκκέλεο δξάζεο, θαζψο θαη 
θάζε άιιε ζρεηηθή πξαθηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηα ζέκαηα απηά, ζα θαζνξηζζνχλ 
κε ππνπξγηθή απφθαζε. 
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3. Δπηηξέπεηαη ε εθηφο θαηνηθίαο θαηαγξαθή δξαζηεξηφηεηαο ή άιισλ 
γεγνλφησλ κε ζπζθεπέο ήρνπ ή εηθφλαο ή κε άιια εηδηθά ηερληθά κέζα, θαζψο 
θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιηθνχ σο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ελψπηνλ ησλ 
εηζαγγειηθψλ, αλαθξηηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία 
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 253 Α ΚΠΓ, εθφζνλ πθίζηαληαη ζνβαξέο ελδείμεηο γηα 
ηελ ηέιεζε εγθιεκάησλ δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαηά ηα άξζξα 20, 22 
θαη 23 ηνπ παξφληνο Κψδηθα ζε βάξνο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ.  
 

Άπθπο 29 
Πξνκήζεηα θαη θαηνρή λαξθσηηθψλ νπζηψλ γηα πξνζσπηθή ρξήζε 

 
1.Γελ ηηκσξείηαη φπνηνο γηα δηθή ηνπ απνθιεηζηηθή ρξήζε πξνκεζεχεηαη ή 
θαηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λαξθσηηθά ζε αξηζκφ ή έθηαζε πνπ 
δηθαηνινγνχληαη κφλν γηα ηελ αηνκηθή ηνπ ρξήζε.  
2. Όπνηνο γηα δηθή ηνπ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαιιηεξγεί θπηά θάλλαβεο ζε 
αξηζκφ ή έθηαζε πνπ δηθαηνινγνχληαη κφλν γηα ηελ αηνκηθή ηνπ ρξήζε, 
ηηκσξείηαη κε θξάηεζε κέρξη ηξηψλ κελψλ θαη κε πξφζηηκν κέρξη ρηιίσλ 
(1.000) επξψ.  
3. Ζ δηαπίζησζε ηνπ ζθνπνχ εμππεξέηεζεο ηεο αλάγθεο γηα δηθή ηνπ 
απνθιεηζηηθά ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο γίλεηαη κε ζπλεθηίκεζε ηνπ 
είδνπο, ηεο θαζαξφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λαξθσηηθνχ, 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο, ηνλ ρξφλν ρξήζεο, ηελ εκεξήζηα 
δφζε θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξάζηε. 
4. Όπνηνο θάλεη ρξήζε λαξθσηηθψλ ζε δεκφζην ρψξν ηηκσξείηαη κε θξάηεζε 
κέρξη έμη κελψλ θαη κε πξφζηηκν κέρξη δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ. 
5. Με θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ ηηκσξείηαη φπνηνο θαηαξηίδεη πιαζηή, λνζεχεη 
ή ρξεζηκνπνηεί πιαζηή ηαηξηθή ζπληαγή ρνξήγεζεο λαξθσηηθψλ κε ζθνπφ ηε 
ρξήζε ηνπο απφ ηνλ ίδην. 
6. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 3 εδάθην α΄ εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 
 
 

Άπθπο 30 
Μεηασείπιζη εξαπηημένυν σπηζηϊν απψ ναπκυηικέρ οςζίερ 

 
1. Όζνη απέθηεζαλ ηελ έμε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαη δελ κπνξνχλ λα ηελ 
απνβάινπλ κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο, ππνβάιινληαη ζε εηδηθή κεηαρείξηζε 
θαηά ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ απηνχ.  
2. Ζ ζπλδξνκή ή κε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
δηαπηζηψλεηαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη ζε θάζε θάζε ηεο 
πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εζηθήο απνδείμεσο φπσο 
νξίδεηαη απφ ην άξζξν 177 ΚΠΓ. 
3. Γηα ηελ δηάγλσζε ηεο εμάξηεζεο ελφο πξνζψπνπ απφ  λαξθσηηθά 
ζπλεθηηκψληαη πηζηνπνηήζεηο αλαγλσξηζκέλσλ ππεξεζηψλ απεμάξηεζεο, 
ρνξήγεζεο ππνθαηαζηάησλ, πεξίζαιςεο γηα παζήζεηο ζπλδεφκελεο κε ηελ 
ρξήζε νπζηψλ, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ 
θαηεγνξνχκελν, επξήκαηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ απνθαιχπηνπλ 
ρξήζε λαξθσηηθψλ γηα καθξφρξνλεο πεξηφδνπο. Σε θάζε θάζε ηεο πνηληθήο 
δηαδηθαζίαο δχλαηαη λα δηαηαρζεί πξαγκαηνγλσκνζχλε, είηε απηεπάγγειηα 
είηε κεηά απφ αίηεκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί αλ 
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πξάγκαηη ππάξρεη εμάξηεζε, φπσο επίζεο θαη ην είδνο θαη ε βαξχηεηα απηήο. 
Ζ απνδνρή ή ε απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα πξαγκαηνγλσκνζχλε πξέπεη λα 
αηηηνινγείηαη εηδηθά. Ζ πξαγκαηνγλσκνζχλε ζπλεθηηκάηαη κε ηα παξαπάλσ 
δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Πίλαθαο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο δηαβηβάδεηαη αλά έηνο 
ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα κε επζχλε ησλ Υπνπξγείσλ πνπ ηηο επνπηεχνπλ. Οη 
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη απφ αξκφδηα δεκφζηα εξγαζηήξηα ηεο 
ρψξαο φπσο ηα παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα θαη ηα εξγαζηήξηα ησλ 
Ηαηξνδηθαζηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ηα εξγαζηήξηα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
4. Γξάζηεο, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πξάμεο 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, αλ είλαη ππαίηηνο ηέιεζεο:  
α. Τεο πξάμεο ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 2 θαη 4 παξακέλεη αηηκψξεηνο.  
β. Τσλ πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) 
έηνπο. 
γ. Τσλ πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο (1) έηνπο. 
δ. Τσλ πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηηκσξείηαη κε πξφζθαηξε θάζεηξμε κέρξη δέθα 
(10) εηψλ. 
5. Ο θαηά λφκν πνηληθφο ραξαθηήξαο ησλ πξάμεσλ πνπ ηειέζηεθαλ απφ 
δξάζηε, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1, 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ απεηινχκελε ζηηο παξαγξάθνπο 4 ζηνηρ. β΄ , γ΄ θαη δ΄ 
πνηλή. 
 
 

Άπθπο 31 
Διδική μεηασείπιζη σπηζηϊν ναπκυηικϊν οςζιϊν ζηην πποδικαζία 

 
Σε πεξίπησζε εγθιεκάησλ ηνπ παξφληνο Κψδηθα, φπσο θαη ζε πεξίπησζε 
εγθιήκαηνο πνπ θέξεηαη φηη ηειέζζεθε γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε 
λαξθσηηθψλ νπζηψλ, εθφζνλ ηα εγθιήκαηα απηά έρνπλ ηειεζηεί απφ 
πξφζσπν ην νπνίν απέθηεζε ηελ έμε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη δελ 
κπνξεί λα ηελ απνβάιεη κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο θαηά ην άξζξν 30 παξ. 1 
ηνπ παξφληνο Κψδηθα, ηφηε: 
α)  Δάλ ν δξάζηεο δειψζεη φηη επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ζεξαπεπηηθφ 
πξφγξακκα απεμάξηεζεο, ν αλαθξηηήο κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εηζαγγειέα 
κπνξεί απηνηειψο ή αληί ηεο επηβνιήο πξνζσξηλήο θξάηεζεο λα επηβάιιεη σο 
πεξηνξηζηηθφ φξν ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε εγθεθξηκέλν θαηά λφκν ζεξαπεπηηθφ 
πξφγξακκα απεμάξηεζεο.  
β) Σε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζσξηλήο θξάηεζεο εάλ ν δξάζηεο δειψζεη φηη 
επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη εηδηθφ ζπκβνπιεπηηθφ πξφγξακκα γηα 
απεμάξηεζε εληφο ζεξαπεπηηθψλ ή εηδηθψλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, 
ππνβάιιεηαη ζε πξφγξακκα ζσκαηηθήο απνηνμίλσζεο δηάξθεηαο ηξηψλ 
εβδνκάδσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ θάζεο, εηδηθή επηηξνπή 
απνηεινχκελε απφ ην θαηά ην άξζξν 10 ηνπ Σσθξνληζηηθνχ Κψδηθα 
Σπκβνχιην Φπιαθήο, ζηελ ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ πξνζηίζεληαη γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ππεχζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζσκαηηθήο 
απνηνμίλσζεο θαη ν ππεχζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ςπρνινγηθήο 
απεμάξηεζεο ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ 
παξαθνινχζεζε εηδηθνχ ζπκβνπιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ςπρνινγηθήο 
απεμάξηεζεο. Ο ρξφλνο παξακνλήο ζην εηδηθφ ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ή ζην 
εηδηθφ ηκήκα ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ππνινγίδεηαη σο ρξφλνο 
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πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε πνηλή θαηά ηεο 
ειεπζεξίαο σο ρξφλνο έθηηζεο ηεο πνηλήο. 
 
 

Άπθπο 32 
Έννομερ ζςνέπειερ ηηρ ζςμμεηοσήρ ζε θεπαπεςηικά ππογπάμμαηα 

εκηψρ καηαζηημάηυν κπάηηζηρ 
 
1. Σε πεξίπησζε εγθιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 31 ηνπ παξφληνο 
Κψδηθα, εθηφο ησλ εγθιεκάησλ ηνπ άξζξνπ 23 θαζψο θαη εθηφο ησλ 
εγθιεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 187 Α, 299, 310 παξ. 3, 311, 322, 
323, 324, 336 θαη 380 παξ. 2 ηνπ Π.Κ εθφζνλ απηά έρνπλ ηειεζηεί απφ 
πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζε εγθεθξηκέλν θαηά λφκν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα 
απεμάξηεζεο, ηφηε: 
α) Ο εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ, κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε δηάηαμή ηνπ θαη 
κε έγθξηζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ λα αλαβάιεη γηα νξηζκέλν ρξφλν ηελ 
άζθεζε πνηληθήο δίσμεο, ε νπνία κπνξεί λα παξαηείλεηαη, αλ ιακβάλεη γλψζε 
απφ έθζεζε ή θαη εθζέζεηο ηνπ δηεπζπληή εγθεθξηκέλνπ θαηά λφκν 
ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο, φηη ν δξάζηεο έρεη πξνζέιζεη 
νηθεηνζειψο θαη θαηαβάιιεη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απεμάξηεζή ηνπ. 
Αλ ν δξάζηεο νινθιεξψζεη κε επηηπρία ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα, ζχκθσλα 
κε έγγξαθε βεβαίσζε θαη έθζεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην 
ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ, κπνξεί λα απφζρεη νξηζηηθά απφ ηελ πνηληθή 
δίσμε, εθφζνλ ε ηειεπηαία ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ επαλέληαμή 
ηνπ ζηελ θνηλσληθή δσή. Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ 
εθζέζεηο ηνπ δηεπζπληή ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη απφξξεηα θαη 
απαγνξεχεηαη ε αλαθνίλσζή ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ εθηφο απφ ηνλ ίδην 
ην ρξήζηε λαξθσηηθψλ, πνπ ππνβιήζεθε ζε ζεξαπεία, επί αλειίθνπ δε ζηνλ 
έρνληα ηελ επηκέιεηα. Τν επεξγέηεκα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ παξέρεηαη 
κία κφλν θνξά. 
β) Ο αξκφδηνο εηζαγγειέαο κπνξεί λα αλαζηέιιεη κε δηάηαμή ηνπ ηελ ηζρχ 
εληάικαηνο ζχιιεςεο πξνζψπνπ, πνπ παξαθνινπζεί εγθεθξηκέλν 
πξφγξακκα απεμάξηεζεο, εάλ ην έληαικα απηφ αθνξά εγθιήκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαη θέξεηαη φηη ηειέζηεθε πξηλ απφ 
ηελ εηζαγσγή ηνπ δησθνκέλνπ ζην παξαπάλσ πξφγξακκα. Σηελ πεξίπησζε 
πνπ  έρεη δηαηεξεζεί ε ηζρχο ηνπ κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνέδξνπ εθεηψλ ή 
κε βνχιεπκα, ηφηε γηα ηελ αλαζηνιή απαηηείηαη απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ 
ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί ε θαηεγνξία. 
γ) Τν δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ησλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ πξνζψπνπ πνπ 
παξαθνινπζεί εγθεθξηκέλν θαηά λφκν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο 
εθηφο ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ, εάλ νη 
πνηλέο απηέο αθνξνχλ πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν 
θαη ηειέζηεθαλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ δησθνκέλνπ ζην ζεξαπεπηηθφ 
πξφγξακκα, εθφζνλ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν απηνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ε ζπλεπήο παξαθνινχζεζή ηνπ εθ κέξνπο ηνπ δησθνκέλνπ. 
Με ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη κε δηάηαμε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα 
αλαζηέιιεηαη πξνζσξηλά ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ πνηλψλ έσο φηνπ εθδνζεί 
ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ επί ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο πνπ 
ππνβάιιεηαη θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 
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ρσξήζεη βεβαίσζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη ησλ εμφδσλ, αλαζηέιιεηαη ε 
ιήςε θάζε δπζκελνχο αηνκηθνχ κέηξνπ θαη θάζε κέηξνπ αλαγθαζηηθήο 
είζπξαμεο ηεο ζπλαθνχο νθεηιήο σο θαη θάζε ηπρφλ ηνθνγνλία ή πξνζαχμεζε 
ηνπ βεβαησζέληνο πνζνχ. 
2. Σε δξάζηε πνπ θαηεγνξείηαη γηα εγθιήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 
απέθηεζε ηελ έμε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηελ νπνία δελ κπνξεί λα 
απνβάιεη κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο εθφζνλ έρεη εληαρζεί ζε εγθεθξηκέλν απφ 
ην λφκν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο: 
α) Φνξεγείηαη αλαβνιή ζηξάηεπζεο, ε νπνία δηαθφπηεηαη χζηεξα απφ γξαπηή 
βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φηη νινθιεξψζεθε 
ή δηαθφπεθε ε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 
εθαξκφδνληαη θαη επί ησλ αλππνηάθησλ.  
β) Γελ επηηξέπεηαη ε ζχιιεςε θαη παξαπνκπή ζε δίθε γηα ιηπνηαμία θαη ηα 
ζπλαθή πξνο απηήλ εγθιήκαηα, θαζψο θαη γηα ηα ινηπά εγθιήκαηα θαηά ηεο 
ζηξαηησηηθήο ππνρξεψζεσο ησλ άξζξσλ 32-45 ηνπ λ. 2287/1995 πεξί 
Σηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα. 
γ) Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή απνηειεί ππνρξεσηηθφ ιφγν 
αλαβνιήο ηεο δίθεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο 
αλαζηέιιεηαη ε παξαγξαθή νπνηνπδήπνηε εγθιήκαηνο ηνπ ζεξαπεπνκέλνπ, 
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 113 παξ. 3 ηνπ Π.Κ..  Ψο ρξφλνο 
ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζεσξείηαη θαη ν εγθεθξηκέλνο απφ ηνλ 
επηζηεκνληθφ δηεπζπληή ηνπ νηθείνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο επαλέληαμεο.  
3. Απαγνξεχεηαη ζε νπνηνλδήπνηε, εθηφο απφ εθπξφζσπν ηεο δηθαζηηθήο 
αξρήο, λα εηζέιζεη ζηνπο ρψξνπο ησλ παξαπάλσ ζεξαπεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ζπληήξεζεο θαη απεμάξηεζεο, ρσξίο γξαπηή άδεηα ηνπ 
δηεπζπληή ηνπ. Με βνχιεπκα ηνπ ζπκβνπιίνπ εθεηψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε 
ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα, κπνξεί λα δηαηαρζεί ε ζχιιεςε θαη παξαπνκπή ζε 
δίθε αηφκνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζηα παξαπάλσ 
πξνγξάκκαηα αλ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο φηη έρεη δηαπξάμεη θαθνχξγεκα 
ηνπ άξζξνπ 23 ή απφ ηα αλαθεξφκελα σο εμαηξέζεηο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 

Άπθπο 33 
Έννομερ ζςνέπειερ ηηρ ολοκλήπυζηρ θεπαπεςηικοω ππογπάμμαηορ 

εκηψρ ζυθπονιζηικϊν καηαζηημάηυν 

 
1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε κε επηηπρία ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαηά λφκν 
ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο, πνπ πηζηνπνηείηαη εγγξάθσο απφ 
ηνλ επηζηεκνληθφ δηεπζπληή ηνπ νηθείνπ πξνγξάκκαηνο: 
α) Αλεμάξηεηα απφ ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΣΤ` Κεθαιαίνπ 
ηνπ Γεληθνχ Μέξνπο ηνπ Π.Κ., αλ θάπνηνο θαηαδηθαζηεί γηα εγθιήκαηα απφ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 32 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο Κψδηθα πνπ 
ηειέζηεθαλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα, ε 
εθηέιεζε ηφζν ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο φζν θαη ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο 
αλαζηέιιεηαη ππνρξεσηηθά γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ δελ κπνξεί 
λα είλαη θαηψηεξν απφ ηξία (3) θαη αλψηεξν απφ έμη (6) έηε, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην δηθαζηήξην, νη νπνίνη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη 
κε ηε δηαπίζησζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο απεμάξηεζεο. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί 
κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε αλαζηνιήο ζην δηθαζηήξην πνπ 
εμέδσζε ηελ απφθαζε. Ζ παξαπάλσ αλαζηνιή αλαθαιείηαη κφλν αλ δελ 
ηεξεζνχλ νη φξνη ηεο απφθαζεο. 
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β) Ο αξκφδηνο εηζαγγειέαο δεηά απφ ην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ λα κελ 
εγγξάθνληαη ζε απφζπαζκα ή αληίγξαθν θχιινπ πνηληθνχ κεηξψνπ 
απνθάζεηο ή βνπιεχκαηα γηα εγθιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32  ηνπ 
παξφληνο, εθηφο απφ εθείλα πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθψο γηα ρξήζε ηνπ 
δηθαζηεξίνπ.  
γ) Τν δηθαζηήξην αλαγλσξίδεη ειαθξπληηθή πεξίζηαζε θαηά ηελ επηκέηξεζε 
ηεο πνηλήο ππνρξεσηηθά  ζηνλ δξάζηε πνπ έρεη ηειέζεη εγθιήκαηα απφ απηά 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο Κψδηθα θαη δπλεηηθά ζηηο 
ινηπέο πεξηπηψζεηο εγθιεκάησλ.  
2. Όπνηνο έρεη βεβαίσζε νινθιήξσζεο εγθεθξηκέλνπ θαηά λφκν ζεξαπεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο, ζεσξείηαη φηη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ γηα 
ζεξαπεία είρε απνθηήζεη ηελ έμε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 
3. Ζ βεβαίσζε ζηαζεξνπνίεζεο θαη βειηίσζεο ή απεμάξηεζεο πνπ εθδίδεηαη 
απφ ηα εγθεθξηκέλα θαηά λφκν εηδηθά ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα, απνηειεί 
πιήξε απφδεημε γηα θάζε λφκηκε ρξήζε.  
 
 

Άπθπο 34 
Διζαγυγή ζε θεπαπεςηικψ ή ειδικψ καηάζηημα κπάηηζηρ 

 
1. Αλ θαηαδηθαζηεί γηα πξάμε ηνπ άξζξνπ 32 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο 
δξάζηεο πνπ θξίζεθε σο εμαξηεκέλνο θαη δειψλεη φηη επηζπκεί λα 
ζπκκεηάζρεη ζε εγθεθξηκέλν απφ ην λφκν πξφγξακκα απεμάξηεζεο,  
δηαηάζζεηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζε εηδηθφ ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ή εηδηθφ ηκήκα 
θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο γηα απεμάξηεζε. Πξνο ηνχην ππνβάιιεηαη ζε 
πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο θαη ζσκαηηθήο απνηνμίλσζεο δηάξθεηαο ηξηψλ 
εβδνκάδσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ θάζεο, εηδηθή επηηξνπή 
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 31 παξ. 1 β’ ηνπ παξφληνο κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ 
παξαθνινχζεζε εηδηθνχ ζπκβνπιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ςπρνινγηθήο 
απεμάξηεζεο. Ο ρξφλνο παξακνλήο ζην εηδηθφ ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ή ζην 
εηδηθφ ηκήκα ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ππνινγίδεηαη σο ρξφλνο έθηηζεο ηεο 
πνηλήο. 
2. Δάλ ν θξαηνχκελνο γηα νπνηαδήπνηε αμηφπνηλε πξάμε, ηζρπξηζηεί φηη είλαη 
εμαξηεκέλνο απφ λαξθσηηθά, δειψλνληαο παξάιιεια φηη επηζπκεί λα 
ζπκκεηάζρεη ζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο, ηφηε ε εηδηθή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 
31 παξ. 1 β’ ηνπ παξφληνο δηαηάζζεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε πξφγξακκα   
ζσκαηηθήο απνηνμίλσζεο εληφο ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο. Μεηά ηελ  
παξέιεπζε ηξηψλ εβδνκάδσλ ζπλέξρεηαη ε ίδηα επηηξνπή θαη, εθφζνλ 
δηαγλψζεη φηη ν θξαηνχκελνο είλαη ςπρνινγηθά εμαξηεκέλνο απφ ηελ ρξήζε 
λαξθσηηθψλ, δηαηάζζεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε πξφγξακκα ςπρνινγηθήο 
απεμάξηεζεο πνπ ιεηηνπξγεί  εληφο  ηνπ ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο.  
3. Δάλ ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο εθαξκφδεηαη εγθεθξηκέλν ζπκβνπιεπηηθφ 
πξφγξακκα απεμάξηεζεο, ν θξαηνχκελνο πνπ ην παξαθνινπζεί δελ κεηάγεηαη 
ζε άιιν θαηάζηεκα γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε εθ 
κέξνπο ηνπ, εθηφο αλ παξαγγειζεί ε κεηαγσγή ηνπ γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε 
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ή δηθαζηηθνχο, νπφηε 
επαλακεηάγεηαη κεηά ηελ έθιεηςε απηήο ηεο αηηίαο. Σε πεξίπησζε κεηαγσγήο 
γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο 
(άξζξα 72 πεξ. δ’ θαη 76 ηνπ λ. 2776/1999, ΦΔΚ 291 Α’) πξνηηκάηαη 
θαηάζηεκα φπνπ αλαπηχζζεηαη εγθεθξηκέλν ζπκβνπιεπηηθφ πξφγξακκα, 
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εθηφο αλ επηβάιιεηαη ε κεηαγσγή γηα ζνβαξνχο ιφγνπο ζε άιιν. Όπνηνο 
θξαηνχκελνο έρεη θξηζεί σο εμαξηεκέλνο θαηά ηα νξηδφκελα παξαπάλσ θαη 
επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα ςπρνινγηθήο απεμάξηεζεο, πξέπεη 
λα δηεπθνιχλεηαη ή λα κεηάγεηαη ζε θπιαθή φπνπ ιεηηνπξγεί ζρεηηθφ 
πξφγξακκα θαη παξακέλεη αλ ην παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά, εθφζνλ νη 
εθάζηνηε δηαζέζηκνη ρψξνη ην επηηξέπνπλ. 
 
 

Άπθπο 35 
Τθ’ ψπον απψλςζη 

 
1. Όπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί γηα εγθιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32 
ηνπ παξφληνο Κψδηθα ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή θαη ηελ εθηίεη ζηε 
θπιαθή, αλ παξαθνινχζεζε κε επηηπρία εγθεθξηκέλν ζπκβνπιεπηηθφ 
πξφγξακκα ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο θαη ππάξρεη βεβαίσζε απφ 
αλαγλσξηζκέλν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο πνπ ιεηηνπξγεί εθηφο 
ηνπ ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο φηη γίλεηαη απνδεθηφο ζε απηφ, κπνξεί λα 
απνιπζεί κε βνχιεπκα ηνπ ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ έθηηζεο 
ηεο πνηλήο θαη πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα 
105 θαη επφκελα ηνπ Π.Κ., κε ηνλ φξν παξαθνινχζεζεο ηνπ νηθείνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη εθφζνλ έρεη εθηίζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνπιάρηζηνλ 
ην έλα πέκπην (1/5) ηεο πνηλήο. Οη ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ηελ 
ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ ηελ πξψηε εκέξα θάζε δεχηεξνπ κήλα ηε 
δηθαζηηθή αξρή θαη λα ζπκπιεξψλνπλ εηδηθφ δειηίν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη 
ξεηά ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε, ε ζπλαθήο πξφνδνο, ε ζηαζεξνπνίεζε θαη 
ε επηηπρήο νινθιήξσζή ηνπ. Ζ αδηθαηνιφγεηε δηαθνπή ηεο παξαθνινχζεζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη άκεζα θαη ην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ 
πξνρσξεί ζε αλάθιεζε ηεο πθ’ φξνλ απφιπζεο. 
2. Όπνηνο θαηαδηθάζζεθε ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαη 
ππνβάιιεηαη ζε ζπκβνπιεπηηθφ ή ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο θαηά 
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κπνξεί κε βνχιεπκα ηνπ ζπκβνπιίνπ 
πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ ηεο θξάηεζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 
επηζηεκνληθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ εηδηθνχ ζεξαπεπηηθνχ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ 
ππεπζχλνπ ηνπ εηδηθνχ ηκήκαηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, λα απνιπζεί 
ππφ φξν θαη πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα 
κε ηα άξζξα 105 επ. Π.Κ., εθφζνλ έρεη παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ην 
πξφγξακκα απεμάξηεζεο. Τν ζπκβνχιην ζηελ απφθαζή ηνπ γηα πθ’ φξνλ 
απφιπζε κπνξεί λα επηβάιιεη ζηνλ απνιπφκελν ηελ ππνρξέσζε λα 
εκθαλίδεηαη αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε εηδηθφ ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα 
απεμάξηεζεο θαη λα ππνβάιιεηαη ζε εμεηάζεηο. Αλ απφ απηέο απνδεηρζεί φηη 
μαλάξρηζε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ ή αλ αξλείηαη ή παξαιείπεη λα εμεηάδεηαη, ην 
εηδηθφ ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηνλ εηζαγγειέα 
πιεκκειεηνδηθψλ, νπφηε αλαθαιείηαη ε πθ’ φξνλ απφιπζε κε βνχιεπκα ηνπ 
ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ. 
3. Ο ρξφλνο παξακνλήο ζην εγθεθξηκέλν θαηά λφκν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα 
ζπληήξεζεο θαη απεμάξηεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη σο ρξφλνο 
έθηηζεο πνηλήο. 
4. Δθφζνλ εθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε έρεη απνιπζεί ππφ φξν, χζηεξα απφ 
επηηπρή παξαθνινχζεζε εγθεθξηκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα εγθιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ 
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παξφληνο Κψδηθα θαζψο θαη ην βνχιεπκα πνπ δηαηάζζεη ηελ πθ’ φξνλ 
απφιπζε θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο αλαγξάθεηαη κφλν ζηα 
αληίγξαθα πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα δηθαζηηθή ρξήζε. 
5. Όπνηνο θαηαδηθάζηεθε γηα έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο θψδηθα ζε 
πνηλή ηζφβηα θάζεηξμεο, κπνξεί λα απνιπζεί ππφ ηνλ φξν ηεο αλάθιεζεο 
εθφζνλ έρεη εθηίζεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε έηε. Σηνλ θαηάδηθν απηφ δελ 
κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε πθ’ φξνλ απφιπζε αλ δελ έρεη παξακείλεη ζην 
θαηάζηεκα θξάηεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη εηψλ. Καηά ηα ινηπά 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη επφκελα ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 
 
 

Άπθπο 36 
Απαγψπεςζη άζκηζηρ επαγγέλμαηορ 

 
1. Σε πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε πνηλή θάζεηξμεο γηα εγθιήκαηα ηνπ παξφληνο 
Κψδηθα ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ απαγφξεπζε άζθεζεο ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ δξάζηε γηα έλα (1) κέρξη πέληε (5) έηε, εθφζνλ θξίλεη φηη ε 
παξάβαζε έρεη ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ. Οη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ 
πεηζαξρηθέο ή δηνηθεηηθέο θπξψζεηο δελ ζίγνληαη. 
2. Ζ απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο 
ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο. Αλ εθηφο απφ ηελ πνηλή έρεη επηβιεζεί θαη 
κέηξν αζθαιείαο, ε απαγφξεπζε αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηνπ κέηξνπ. Ζ 
απαγφξεπζε ιήγεη θαη πξηλ απφ ηνλ νξηδφκελν απφ ηελ απφθαζε ρξφλν, 
εθφζνλ ν δξάζηεο νινθιεξψζεη πξφγξακκα απεμάξηεζεο.  
3. Ζ απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ παχζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή γξαθείνπ, γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλ ε 
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία 
ηνπο. 
4. Γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε απαγφξεπζε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, εθείλνο 
ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί δελ κπνξεί λα αζθήζεη ην επάγγεικα απηφ νχηε 
πξνζσπηθψο, νχηε κέζσ άιινπ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ. Σε πεξίπησζε 
παξάβαζεο ηεο απαγφξεπζεο απηήο ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη 
ελφο (1) έηνπο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. 
 
 

Άπθπο 37 
Πεπιοπιζμοί διαμονήρ 

 
1. Σε θάζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε πνηλή θάζεηξμεο γηα ηέιεζε εγθιεκάησλ 
ηνπ παξφληνο Κψδηθα ην δηθαζηήξην, αλ θξίλεη φηη ε δηακνλή ηνπ 
θαηαδηθαζκέλνπ ζε νξηζκέλνπο ηφπνπο δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηνλ ίδην ή 
γηα ηξίηνπο, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ απαγφξεπζε ηεο δηακνλήο ηνπ ζηνπο 
ηφπνπο απηνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κέρξη πέληε (5) εηψλ. 
2. Γηα αιινδαπνχο πνπ θαηαδηθάδνληαη γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Κψδηθα ζε πνηλή θάζεηξμεο, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ ηζφβηα 
απέιαζε ηνπο απφ ηε ρψξα, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ζπνπδαίνη ιφγνη, ηδίσο 
νηθνγελεηαθνί, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ παξακνλή ηνπο, νπφηε ηζρχνπλ θαη γη' 
απηνχο νη ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απέιαζεο 
εθαξκφδεηαη ην άξζξν 74 παξ. 1 ηνπ Π.Κ. κε επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ 
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δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δηεζλείο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ 
θπξσζεί απφ ηελ Διιάδα. 
 
 

Άπθπο 38 
Δκηέλεζη μέηπος πεπιοπιζμοω διαμονήρ 

 
1. Ο πεξηνξηζκφο δηακνλήο εθηειείηαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ εηζαγγειέα 
πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ, κέζσ ησλ 
αζηπλνκηθψλ αξρψλ. Ο εηζαγγειέαο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ άξζε ηνπ 
πεξηνξηζκνχ δηακνλήο γηα ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γηα ηελ 
εθπιήξσζε πξνζσπηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ. 
2. Τν δηθαζηήξην κεηά ηε ζπκπιήξσζε έμη (6) κελψλ κπνξεί λα άξεη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο δηακνλήο ή λα κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηνπο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 
θαηαδηθαζκέλνπ ή αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ εηζαγγειέα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο 
ηνπ. 
 
 

Άπθπο 39 
Ανήλικοι και νεαποί ενήλικερ δπάζηερ 

 
Σε αλήιηθνπο ή ζε λεαξνχο ελήιηθεο πνπ ηέιεζαλ πξάμεηο πξνβιεπφκελεο 
ζηνλ παξφληα  Κψδηθα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 121 έσο 133 
ηνπ Π.Κ., εθφζνλ είλαη επκελέζηεξεο γηα απηνχο. 
 
 

Άπθπο 40 
Γήμεςζη 

 
Σε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 20, 22  θαη 23 ηνπ 
παξφληνο Κψδηθα ην δηθαζηήξην, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ 
ηεο παξαγξάθνπ απηήο, δηαηάζζεη ηε δήκεπζε φισλ ησλ πξαγκάησλ, ηα 
νπνία πξνήιζαλ απφ ηελ πξάμε, ηνπ ηηκήκαηνο ηνπο, ησλ θηλεηψλ θαη 
αθηλήησλ πνπ απνθηήζεθαλ κε ην ηίκεκα απηφ ή απφ ηελ απνδνρή θαη 
δηάζεζή ηνπο, θαζψο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ, 
ηα νπνία ρξεζίκεπζαλ ή πξννξίδνληαλ γηα ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο, είηε απηά 
αλήθνπλ ζηνλ απηνπξγφ είηε ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ζπκκεηφρνπο. Καηά 
ηα ινηπά ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ηεο Σχκβαζεο Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο 
παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ πνπ 
θπξψζεθε κε ην λ. 1990/1991 (ΦΔΚ 193 Α') θαη ηδίσο εθείλεο ηνπ άξζξνπ 5 
ηεο Σχκβαζεο αλαθνξηθά κε ηε δήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Όζα απφ 
ηα ηερληθά κέζα πνπ δεκεχνληαη κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε θξίλνληαη 
σο άθξσο απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ δίσμεο 
λαξθσηηθψλ απνδίδνληαη, θαηά πξνηίκεζε, ζηηο ππεξεζίεο πνπ ελήξγεζαλ 
ηελ θαηάζρεζε, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 
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Άπθπο 41 

Καηάζσεζη και Γήμεςζη Ναπκυηικϊν 
 
1. Τα λαξθσηηθά θαηάζρνληαη θαη δεκεχνληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πξνδηθαζίαο, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε κε άζθεζεο πνηληθήο 
δίσμεο ή απνρήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ απηήλ, ηε δήκεπζε δηαηάζζεη ην 
ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ. 
2. Ζ επηβιεζείζα θαηάζρεζε, θαζψο θαη ε ηδηφηεηα ησλ θαηαζρεζέλησλ σο 
λαξθσηηθψλ γλσζηνπνηείηαη ακέζσο απφ ηνλ αξκφδην αλαθξηηή ή ηνπο θαηά ην 
άξζξν ηνχην αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο ζηνλ θαηεγνξνχκελν, ζηνλ θχξην θαη 
ζηνλ θάηνρν ησλ θαηαζρεζέλησλ λαξθσηηθψλ. Σπγρξφλσο θαινχληαη νη 
αλσηέξσ λα δειψζνπλ ζηνλ γλσζηνπνηνχληαη, αλ ακθηζβεηνχλ ηελ ηδηφηεηα 
ησλ θαηαζρεζέλησλ σο λαξθσηηθψλ ή ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο θαηνρήο 
ηνπο. Γηα φια απηά γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ έθζεζε θαηαζρέζεσο ή ζε 
ρσξηζηή έθζεζε, ηελ νπνία ππνγξάθνπλ θαη εθείλνη ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε 
γλσζηνπνίεζε. Σηελ ίδηα έθζεζε γίλεηαη κλεία θαη ηεο ηπρφλ ακθηζβήηεζεο 
ηεο ηδηφηεηαο ησλ θαηαζρεζέλησλ σο λαξθσηηθψλ. Ζ ακθηζβήηεζε φκσο απηή 
κπνξεί λα γίλεη θαη κε έγγξαθε δήισζε, εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 
ηεο γλσζηνπνίεζεο. Γείγκα ησλ θαηαζρεζέλησλ λαξθσηηθψλ απνζηέιιεηαη 
ζηα εξγαζηήξηα ηεο ηαηξνδηθαζηηθήο θαη ηνμηθνινγίαο ησλ Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο ή 
ζην Γεληθφ Φεκείν ηνπ Κξάηνπο ή ζε θάπνην απφ ηα παξαξηήκαηά ηνπ γηα 
εμέηαζε θαη έξεπλα ηεο θχζεο σο λαξθσηηθψλ θαζψο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 
ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε λαξθσηηθή νπζία.. 
3. Αλ δελ ππάξμεη ακθηζβήηεζε θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν, ηα λαξθσηηθά απηά θαηαζηξέθνληαη κε ην πέξαο ηεο αλάθξηζεο, 
αθνχ θξαηεζεί πνζφηεηα επαξθήο γηα ηξία δείγκαηα πξνο δηεμαγσγή 
πξαγκαηνγλσκνζχλεο, θαζψο θαη ν απαξαίηεηνο αξηζκφο ζπζθεπαζηψλ ησλ 
λαξθσηηθψλ πνπ θαηαζηξέθνληαη, γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ. Ζ θαηαζηξνθή 
πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξψλ 
απφ ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο ακθηζβήηεζεο θαη πάλησο ην αξγφηεξν εληφο 
δέθα  εκεξψλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο. 
4. Αλ ππάξμεη ακθηζβήηεζε, νη θαηαζρεζείζεο νπζίεο θπιάζζνληαη κέρξη ηεο 
θαηαζηξνθήο ηνπο ή ηεο απφδνζεο ηνπο ζηνλ θχξην ή ηνλ θάηνρν ηνπο απφ 
ηελ αξκφδηα γηα ηελ θχιαμε Αξρή. Ακέζσο κφιηο πεξηέιζεη ζηνλ εηζαγγειέα ή 
ηνλ αλαθξηηή ε έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο, γηα ην αλ ηα θαηαζρεζέληα είλαη 
λαξθσηηθά, ν εηζαγγειέαο εηζάγεη, απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 
αλαθξηηή, ηελ ππφζεζε ζην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ, ζην νπνίν θαινχληαη 
πξηλ απφ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λα παξαζηνχλ ν θαηεγνξνχκελνο θαη 
θάζε άιινο ελδηαθεξφκελνο, εθηφο αλ είλαη άγλσζηνο ή απνπζηάδεη ή δελ είλαη 
γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν εθηθηή ε θιήηεπζε ηνπ. Τν ζπκβνχιην απνθαίλεηαη 
ακεηάθιεηα γηα ηελ θαηαζηξνθή ή απφδνζε ησλ νπζηψλ πνπ θαηαζρέζεθαλ, 
κπνξεί δε λα δηαηάμεη θαη λέα πξαγκαηνγλσκνζχλε. Αλ δηαηάρζεθε 
θαηαζηξνθή, απηή γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ βνπιεχκαηνο 
ζηνλ εηζαγγειέα θαη πάλησο ην αξγφηεξν εληφο ησλ επφκελσλ δέθα (10) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ. Σε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη ηδίσο εάλ 
πξφθεηηαη γηα θαηάζρεζε απηνθπψλ θπηψλ ηλδηθήο θάλλαβεο θαη ππλνθφξνπ 
κήθσλνο, ε θαηαζηξνθή ηνπο κπνξεί λα δηαηαρζεί κε θνηλή δηάηαμε ησλ 
αξκφδησλ εηζαγγειέα θαη αλαθξηηή θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ηαρχηεξν 
δπλαηφ. 
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5. Τν δηθαζηήξην δηαηάζζεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ θαηαζηξνθή ησλ 
λαξθσηηθψλ, αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ έγηλε ή δελ δηαηάρζεθε ζχκθσλα 
κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. Ζ θαηαζηξνθή γίλεηαη ελψπηνλ 
επηηξνπήο, ζηελ νπνία πξνεδξεχεη ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ θαη 
κεηέρνπλ νη πξντζηάκελνη ηεο δησθηηθήο αξρήο πνπ ελήξγεζε ηελ 
πξναλάθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο 
Απηνδηνίθεζεο ή αλαπιεξσηέο ηνπο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Πξνζηαζίαο ηνπ 
Πνιίηε, Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
θαζνξίδνληαη ηα κέζα, ν ηξφπνο θαη ν ηφπνο φπνπ ζα γίλεηαη ε θαηαζηξνθή,  ε 
θχιαμε ζπζθεπαζηψλ, αλ απηφ ελδείθλπηαη γηα ηελ έξεπλα, ε εμαίξεζε 
πνζνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζεξαπεπηηθνχο ή 
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ησλ αξκφδησλ Υπνπξγείσλ. 
6. Απφ ηηο θαηαζρεζείζεο πνζφηεηεο δελ θαηαζηξέθνληαη εθείλεο πνπ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Με απφθαζε ηνπ 
Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη φξνη γηα ηελ 
δηαηήξεζε θαη ρξήζε ησλ πνζνηήησλ απηψλ, εθφζνλ είλαη αμηνπνηήζηκεο ζε 
απηνχζηα κνξθή, γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο ζε δεκφζηα λνζνθνκεία ή 
εγθεθξηκέλα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ δηάζεζε πξνο ηα δεκφζηα 
λνζνθνκεία ή εγθεθξηκέλα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ρσξεί κε δηάηαμε ηνπ 
εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ θχιαμήο ηνπο. 
7. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Π.Γ. 
 
 

Άπθπο 42 
Πποανάκπιζη 

 
1. Ζ αζηπλφκεπζε γηα ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Γ`, ν 
ζρεηηθφο έιεγρνο θαη ε πξναλάθξηζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 34 θαη 
243 ηνπ Κ.Π.Γ. ελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηεο 
Τεισλεηαθήο Υπεξεζίαο, ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ. θαη ηνπ Ληκεληθνχ Σψκαηνο, θαηά ην 
ιφγν αξκνδηφηεηαο. 
 
2. Σπληζηάηαη κηθηφ φξγαλν απνηεινχκελν απφ ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ 
ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη ην ζπληνληζκφ ηεο 
δξάζεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηεο 
Τεισλεηαθήο Υπεξεζίαο, ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ. θαη ηνπ Ληκεληθνχ Σψκαηνο. 
 
3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Οηθνλνκηθψλ, ξπζκίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη 
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 
 
4. Οη πξναλαθξηηηθνί ππάιιεινη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηεο Τεισλεηαθήο 
Υπεξεζίαο, ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ. θαη ηνπ Ληκεληθνχ Σψκαηνο κπνξνχλ λα θαινχλ γηα 
εμέηαζε κάξηπξεο θαη λα παίξλνπλ απνινγίεο θαηεγνξνπκέλσλ γηα πξάμεηο 
ηνπ λφκνπ απηνχ, αλεμάξηεηα αλ νη κάξηπξεο ή νη θαηεγνξνχκελνη είλαη 
θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Δπίζεο κπνξνχλ λα κεηαβαίλνπλ γηα ηε 
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δηεμαγσγή ησλ παξαπάλσ πξναλαθξηηηθψλ πξάμεσλ θαη έμσ απφ ηελ 
πεξηθέξεηά ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ρψξν εδαθηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Σψκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ, εηδνπνηψληαο ακειιεηί θαη εγγξάθσο ηνλ 
εηζαγγειέα εθεηψλ ηνπ ηφπνπ, ζηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε πξναλαθξηηηθή πξάμε. 
5. Γηα ηνλ έιεγρν πξνο δηαπίζησζε ηεο απφθξπςεο, θαηνρήο ή κεηαθνξάο 
λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζνβαξέο ππφλνηεο, κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θαηάιιειν επηζηεκνληθφ κέζν. 
 

Άπθπο 43 
Πποδικαζία - Απμοδιψηηηερ 

 
1. Γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 20, 22, 23, 24 
παξ. 2 θαη 25 παξ. 1 εδάθην ηέηαξην αξκφδην είλαη ην ηξηκειέο εθεηείν. Ζ 
εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ γίλεηαη ζε ηδηαίηεξεο δηθαζίκνπο θαηά ηηο νπνίεο 
πξνζδηνξίδνληαη κφλν ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ εγθιήκαηα, ηα νπνία 
πξνβιέπνληαη ζην Κεθάιαην Γ`. Γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ ηα 
πνηληθά εθεηεία κπνξεί λα ζπλεδξηάδνπλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ 
δηαθνπψλ, πιελ ηνπ κελφο Απγνχζηνπ, εθηφο θαη αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί πξνο 
ηνχην ιφγνη. 
2. Γηα ηα εγθιήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κεθάιαην Γ`: 
α) Ζ αλάθξηζε ζηηο πφιεηο Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο δηεμάγεηαη 
απφ αλαθξηηέο ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ε αλάθξηζε κφλν 
απηψλ ησλ εγθιεκάησλ. 
β) Ζ θξίζε γηα ηελ επηβνιή ή ζπλέρηζε ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη αλ 
ν θαηεγνξνχκελνο είλαη εμαξηεκέλνο. 
γ) Μφιηο πεξαησζεί ε αλάθξηζε, ε δηθνγξαθία ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, ν νπνίνο αλ θξίλεη φηη 
πξνθχπηνπλ ελδείμεηο θαη φηη δελ πξέπεη λα ηελ επηζηξέςεη γηα λα 
ζπκπιεξσζεί, εηζάγεη, εθφζνλ ζπκθσλεί θαη ν πξφεδξνο εθεηψλ, ηελ 
ππφζεζε ζην αθξναηήξην κε απεπζείαο θιήζε, θαηά ηεο νπνίαο δελ 
επηηξέπεηαη πξνζθπγή. Αλ ν εηζαγγειέαο εθεηψλ θξίλεη φηη δελ ζπληξέρνπλ 
ζνβαξέο ελδείμεηο γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην 
κε απεπζείαο θιήζε, εηζάγεη ηελ ππφζεζε κε πξφηαζή ηνπ ζην ζπκβνχιην 
εθεηψλ, πνπ απνθαζίδεη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 309-315 ηνπ 
Κ.Π.Γ.. Αλ θξίλεη φηη νη πξάμεηο έρνπλ ραξαθηήξα πιεκκειήκαηνο, 
απνθαίλεηαη ζρεηηθψο κε αηηηνινγεκέλε δηάηαμε θαη κε παξαγγειία ηνπ πξνο 
ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ εηζάγεηαη ε ππφζεζε απφ ηνλ ηειεπηαίν ζην 
ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ. 
δ) Σε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο κε 
πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, ην αξκφδην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί, κεηαμχ ησλ 
φξσλ, λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
ζπληήξεζεο θαη απεμάξηεζεο ηνπ αηηνχληνο, εθφζνλ έρεη γίλεη δεθηφο απφ 
εγθεθξηκέλν πξνο ηνχην θνξέα. 
 
3. Σε πεξίπησζε εηζαγσγήο κε απεπζείαο θιήζε, γηα ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο 
ηνπ εληάικαηνο ζχιιεςεο θαη γηα ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ηνπ 
θαηεγνξνπκέλνπ απνθαίλεηαη κε δηάηαμή ηνπ, θαηά ηεο νπνίαο δε ρσξεί 
πξνζθπγή, ν πξφεδξνο εθεηψλ. Γηα ηελ άξζε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
πξνζσξηλήο θξάηεζεο κε άιιν φξν, απνθαίλεηαη ην ζπκβνχιην εθεηψλ. Αλ 
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δηαηάρζεθε ε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο εληάικαηνο ζχιιεςεο, ν εηζαγγειέαο 
εθεηψλ κε δηάηαμή ηνπ, ηεο νπνίαο δελ απαηηείηαη ηνηρνθφιιεζε, δηαηάζζεη ηελ 
αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ δηεμάγεηαη ζην αθξναηήξην σο πξνο ηνλ 
θαηεγνξνχκελν πνπ θπγνδηθεί, κέρξη λα πξνζέιζεη ή λα ζπιιεθζεί. 
 
4. Σε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξνπκέλσλ, ην ζπκβνχιην είλαη αξκφδην 
λα απνθαλζεί γηα πνηνπο δελ πξνθχπηνπλ ελδείμεηο θαη γηα πνηνπο πξέπεη λα 
θεξπρζεί απαξάδεθηε ή λα παχζεη ε πνηληθή δίσμε ή λα ρσξηζηεί σο πξνο 
απηνχο ε ππφζεζε. Αλ γηα κεξηθνχο απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο δελ 
πεξαηψζεθε ε αλάθξηζε θαη πξνβιέπεηαη φηη ε πεξάησζή ηεο ζα 
θαζπζηεξήζεη, ν αλαθξηηήο, κε δηάηαμή ηνπ πνπ δελ ππφθεηηαη ζε πξνζθπγή, 
κπνξεί λα δηαηάζζεη ην ρσξηζκφ σο πξνο απηνχο θαη ζπλερίδεη ηελ αλάθξηζε 
γηα ηνπο ινηπνχο θαηεγνξνπκέλνπο. 
5. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ν αλαθξηηήο κπνξεί λα κεηαβαίλεη θαη 
λα ελεξγεί αλαθξηηηθέο πξάμεηο θαη έμσ απφ ηελ έδξα ηνπ ή θαη ζε άιιε 
δηθαζηηθή πεξηθέξεηα κεηά πξνεγνχκελε έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ εηζαγγειέα  
εθεηψλ . 
6. Οη ειιεληθέο δηθαζηηθέο αξρέο ηνπ ηφπνπ ηεο έδξαο ή ηεο πξαγκαηηθήο 
εγθαηαζηάζεσο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνο φθεινο ηνπ νπνίνπ 
δηαπξάρζεζαλ αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Κψδηθα, 
έρνπλ δηθαηνδνζία θαη αξκνδηφηεηα δηψμεσο θαη εθδηθάζεσο ησλ πξάμεσλ 
απηψλ. 
 
 

Άπθπο 44 
Δποπηεία πποανάκπιζηρ και πποκαηαπηικήρ εξέηαζηρ 

 
1. Ζ πξναλάθξηζε θαη ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πνπ ελεξγείηαη απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 42 παξάγξαθνο 1 ππεξεζίεο ηειεί, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 33, 34 θαη 35 ηνπ Κ.Π.Γ., ππφ ηελ 
επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηψλ, ε νπνία αζθείηαη απφ έλαλ 
εθ ησλ αληεηζαγγειέσλ εθεηψλ ή ησλ εηζαγγειέσλ πξσηνδηθψλ ηεο 
πεξηθεξείαο ηνπ, πνπ νξίδεηαη απφ απηφλ. 
2. Πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 27 παξάγξαθνο 4, ν αλσηέξσ 
εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο ελεκεξψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη εγγξάθσο γηα φιεο ηηο 
αμηνπνηήζηκεο θαηαγγειίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη αθνξνχλ ηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ, ηα νπνία 
πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί λαξθσηηθψλ. Μπνξεί δε, πέξα απφ ηα 
πξναλαθεξφκελα θαζήθνληά ηνπ, λα παξαγγέιιεη ή λα ελεξγεί ν ίδηνο, θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ, πξναλάθξηζε ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα ηα παξαπάλσ 
εγθιήκαηα. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ζρεκαηηδφκελε δηθνγξαθία ζηελ νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ηα αλαγθαία ζηνηρεία απφ ην παξαπάλσ έγγξαθν, 
δηαβηβάδεηαη κεηά ηελ πεξάησζή ηεο ζηνλ αξκφδην γηα ηελ πνηληθή δίσμε 
εηζαγγειέα. 
 
 

Άπθπο 45 
Γιάθεζη εζψδυν 
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Τα έζνδα απφ ρξεκαηηθέο πνηλέο ή κεηαηξνπέο πνηλψλ, πνπ επηβάιινληαη γηα 
παξαβάζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ', θαζψο θαη απφ δεκεχζεηο, εηζάγνληαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο, ζε ηδηαίηεξν θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ. Με βάζε 
ηα έζνδα απηά, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σρεδηαζκνχ θαη 
Σπληνληζκνχ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ εγγξάθνληαη ζρεηηθέο 
πηζηψζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ ή θνξέσλ 
θαη δηαηίζεληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ. Με 
θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ.  
 
 

Άπθπο 46 
Μεηαθοπά πιζηϊζευν 

 
1. Οη πηζηψζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πνπ νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, 
κεηαθέξνληαη ζε έληνθν ππνινγαξηαζκφ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ «Κεθάιαηα 
Δξγαζίαο Κξαηνπκέλσλ» κε ηίηιν «Γαπάλεο πξνγξακκάησλ ζεξαπείαο θαη 
θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ εμαξηεκέλσλ απφ λαξθσηηθέο νπζίεο αηφκσλ» 
θαη δηαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο δηαρείξηζεο ηνπ 
ινγαξηαζκνχ, γηα ηελ απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 
ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 
2. Οη πηζηψζεηο, νη νπνίεο αλαινγνχλ ζην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ 
Πνιίηε κε βάζε ην πξνεγνχκελν άξζξν, κεηαθέξνληαη ζε έληνθν εηδηθφ 
ινγαξηαζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ζέκαηα αληηκεηψπηζεο λαξθσηηθψλ, θαη 
δηαηίζεληαη γηα ηελ απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ 
αξκφδησλ Υπεξεζηψλ γηα ηελ δίσμε ησλ εγθιεκάησλ ηεο πεξί λαξθσηηθψλ 
λνκνζεζίαο. 
 
 

Άπθπο 47 
Γιάθεζη ναπκυηικϊν οςζιϊν για εκπαιδεςηικοωρ ζκοποωρ 

 
1. Απφ ηηο θαηαζρεκέλεο λαξθσηηθέο νπζίεο πνπ δεκεχνληαη ή 
πξννξίδνληαη γηα θαηαζηξνθή, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 40 θαη 41, κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη ζηηο αζηπλνκηθέο ζρνιέο ή ηα παξαξηήκαηα ηνπο, θαζψο θαη ζηηο 
Γεληθέο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο θαη ζηηο 
αζηπλνκηθέο δηεπζχλζεηο λνκψλ νη απνιχησο αλαγθαίεο πνζφηεηεο, 
απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ δηάζεζε γίλεηαη απφ ηελ θαηά 
ηφπν αξκφδηα εηζαγγειηθή αξρή, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ δηνηθεηή, 
γεληθνχ αζηπλνκηθνχ δηεπζπληή ή αζηπλνκηθνχ δηεπζπληή θαηά πεξίπησζε. Οη 
φξνη θχιαμεο θαη νξζήο ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, ε θαηά πεξηφδνπο 
ππνρξεσηηθή επηζηξνθή ή αληηθαηάζηαζή ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε 
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο 
ηνπ Πνιίηε, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Οη δηαηάμεηο 
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηε δηάζεζε ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ πξνο εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ 
ζθχισλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ζπλνδψλ απηψλ.  
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2. Απφ ηηο θαηαζρεκέλεο λαξθσηηθέο νπζίεο πνπ δεκεχνληαη ή 
πξννξίδνληαη γηα θαηαζηξνθή, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 40 θαη 41, κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη ζην 3ν Τκήκα Ναξθσηηθψλ θαη Παξαβαηηθφηεηαο Αλειίθσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Αζθάιεηαο θαη ζην Τκήκα Γίσμεο Ναξθσηηθψλ ηνπ 
Ληκεληθνχ Σψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο 
ηνπ Πνιίηε νη απνιχησο αλαγθαίεο πνζφηεηεο απνθιεηζηηθά γηα 
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ δηάζεζε γίλεηαη απφ ηελ θαηά ηφπν αξκφδηα 
εηζαγγειηθή αξρή, χζηεξα απφ αίηεκα ηεο αλσηέξσ δηεχζπλζεο. Οη φξνη 
θχιαμεο θαη νξζήο ρξήζεο ησλ νπζηψλ απηψλ, ε θαηά πεξηφδνπο 
ππνρξεσηηθή επηζηξνθή, ε αληηθαηάζηαζή ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε 
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο 
ηνπ Πνιίηε, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ’ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ 

ΔΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΝΑΡΚΧΣΙΚΔ ΟΤΙΔ 
 

Άπθπο 48 
Γιςποςπγική Δπιηποπή για ηο Δθνικψ σέδιο Γπάζηρ καηά ηυν 

Ναπκυηικϊν 
 
1.Α. Σπληζηάηαη Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ην Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο θαηά ησλ 
λαξθσηηθψλ, ζηελ νπνία πξνεδξεχεη ν Πξσζππνπξγφο θαη απνηειείηαη απφ 
ηνπο: 
α) Υπνπξγφ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,   
β) Υπνπξγφ Δζσηεξηθψλ,  
γ) Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ,  
δ) Υπνπξγφ Δμσηεξηθψλ, 
ε) Υπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο,  
ζη) Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ,  
δ) Υπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,  
ε) Υπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ,  
ζ) Υπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
η) Υπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ  
ηα) ηνλ Πξφεδξν ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ ηεο 
Βνπιήο θαη 
Β. Σε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπο, νη παξαπάλσ Υπνπξγνί, κέιε 
ηεο Δπηηξνπήο, αλαπιεξψλνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Υθππνπξγνχο ή ην 
Γεληθφ Γξακκαηέα ή ηνλ αξκφδην Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ αληίζηνηρνπ 
Υπνπξγείνπ. 
Γ. Σηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή παξίζηαηαη ν Δζληθφο Σπληνληζηήο γηα ηελ 
Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ ελψ απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο κπνξνχλ λα 
θαινχληαη θαη λα κεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, αλάινγα κε ην εμεηαδφκελν 
ζέκα, νη άιινη αξκφδηνη θαηά πεξίπησζε Υπνπξγνί ή Γεληθνί Γξακκαηείο ή 
Δηδηθνί Γξακκαηείο. Δπίζεο κπνξνχλ λα θαινχληαη εθπξφζσπνη Υπνπξγείσλ, 
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ε ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 
Γ. Γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ, θαζψο θαη ηελ 
ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 
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Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ, ν πξσζππνπξγφο κπνξεί λα 
θαιεί εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηεο Δθθιεζίαο, 
επηζηεκνληθψλ, θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη άιισλ 
θνξέσλ ή άιισλ νκάδσλ ηεο δεκφζηαο δσήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζνπλ ηηο 
απφςεηο ηνπο πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο θαηά ησλ 
Ναξθσηηθψλ. 
 
2Α. Ζ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή σο έξγν ηεο έρεη: 
α) Τελ έγθξηζε ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο, πνπ απνηειεί ηε ζπλνιηθή 
πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ, φπνπ ζα 
πξνβιέπνληαη θαη ζα θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη αξρέο, νη ζηφρνη, νη 
δξάζεηο, νη ελέξγεηεο θαη ηα κέηξα, ην ρξνλνδηάγξακκα, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 
πφξσλ γηα ηελ θάιπςε απηψλ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 
επίηεπμε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ, θαη ην ζπληνληζκφ ησλ αξκφδησλ 
ππεξεζηψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζε 
φια ηα Υπνπξγεία θαη ζε φια ηα επίπεδα. 
β) ην ζπληνληζκφ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ηε παξαθνινχζεζε ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζε φια ηα Υπνπξγεία θαη ζε φια ηα επίπεδα. 
γ) ηελ αλάζεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο ζε εζληθφ ή 
δηεζλή θνξέα ή επηηξνπή, πνπ δε ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζή ηνπ. 
 Β. Οη ππεξεζίεο θαη νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα νθείινπλ λα παξέρνπλ 
ζηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή θάζε αλαγθαία ζπλδξνκή θαη ηδίσο ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη απφ απηήλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 
έξγνπ ηεο. 
3 Α. Ζ γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 
εμαζθαιίδεηαη απφ ην Γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 
3 Β. Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο αζθεί ππάιιεινο ηνπ Γξαθείνπ 
ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε βαζκφ Α’ ηεο Π.Δ. θαηεγνξίαο πνπ νξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα νξηζηεί, σο 
αλαπιεξσηήο ηνπ γξακκαηέα, ππάιιεινο κε ηα ίδηα ηππηθά πξνζφληα. 
3 Γ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη θνηλέο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
Γηππνπξγηθψλ Δπηηξνπψλ. 

Άπθπο 49 
Δθνικψρ ςνηονιζηήρ για ηην Ανηιμεηϊπιζη ηυν Ναπκυηικϊν 

 
Ο Δζληθφο Σπληνληζηήο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ νξίδεηαη απφ 
ηνλ πξσζππνπξγφ, κε ζεηεία 5 εηψλ θαη είλαη εμεηδηθεπκέλνο επηζηήκνλαο 
δηεζλνχο θχξνπο απφ ην ρψξν ησλ επηζηεκψλ πγείαο ή ησλ θνηλσληθψλ θαη 
αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Πξνεδξεχεη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σρεδηαζκνχ 
θαη Σπληνληζκνχ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ θαη εθπξνζσπεί ηε 
ρψξα ζε δηεζλή φξγαλα κε ζπλαθέο αληηθείκελν. Ζ δηνηθεηηθή ηνπ ππνζηήξημε 
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 
 
 

Άπθπο 50 
Δθνική Δπιηποπή σεδιαζμοω και ςνηονιζμοω για ηην Ανηιμεηϊπιζη 

ηυν Ναπκυηικϊν 
 
Σπληζηάηαη Δζληθή Δπηηξνπή Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ γηα ηελ 
Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ, φπνπ κεηέρνπλ ν Δζληθφο Σπληνληζηήο γηα ηελ 
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Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ σο Πξφεδξνο, θαη σο κέιε νη πξντζηάκελνη 
θαη νη νξηδφκελνη απφ απηνχο εηδηθνί επηζηήκνλεο ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ 
ησλ Υπνπξγείσλ, ηα νπνία κεηέρνπλ ζηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή θαζψο θαη 
εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ ΟΚΑΝΑ, ΚΔΘΔΑ, ΧΝΑ, ΧΝΘ, θαη ΔΚΤΔΠΝ. Ζ 
Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. Αληηθείκελν ηεο είλαη ε 
εθπφλεζε ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηα Ναξθσηηθά ν ζρεδηαζκφο θαη ε 
αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ηεο ρψξαο, ν ζπληνληζκφο θαη ε 
πξνψζεζε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ εθ κέξνπο 
ησλ ζπλαξκφδησλ Υπνπξγείσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο, 
θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπο. Οη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ 
Ναξθσηηθψλ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ πινπνηνχλ ην Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο θαηά 
ησλ Ναξθσηηθψλ. 
Σηα κέιε ηεο επηηξνπήο δελ θαηαβάιιεηαη νπνηαδήπνηε ακνηβή. 
 
 

Άπθπο 51 
Γνυμοδοηικψ ςμβοωλιο 

 
Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σρεδηαζκνχ θαη 
Σπληνληζκνχ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ ζπγθξνηείηαη 
δσδεθακειέο Γλσκνδνηηθφ Σπκβνχιην ζπγθείκελν απφ εμεηδηθεπκέλνπο 
επηζηήκνλεο ην νπνίν ζπλεδξηάδεη ζε δχν ηκήκαηα. 
Τν πξψην ηκήκα επηιακβάλεηαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
εμαξηήζεσλ.  
Τν δεχηεξν ηκήκα επηιακβάλεηαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ θαη απνηειείηαη απφ 
εηδηθνχο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 
Τα κέιε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ 
ππνδεηθλχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα Υπνπξγεία θαη ηνπο Φνξείο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ γηα ηελ 
Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο πξφιεςεο, ζεξαπείαο, 
θνηλσληθήο έληαμεο, πνηληθήο αληηκεηψπηζεο .  
Οξίδνληαη δε κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 
χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ 
γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ, κε ζεηεία δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ. Σηα 
κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ δελ θαηαβάιιεηαη ακνηβή. 
 
 

Άπθπο 52 
Δγκεκπιμένοι Οπγανιζμοί θεπαπείαρ ζηο πλαίζιο ηος ποινικοω 

ζςζηήμαηορ 
 
Δγθεθξηκέλνη νξγαληζκνί ή θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ 
κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα 30-35 ηνπ παξφληνο Κψδηθα είλαη: 
1) ν Οξγαληζκφο θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 
2) Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΚΔ.Θ.Δ.Α.) 
3) ην Χπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ 
4) ην Χπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο 
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Άπθπο 53 
Γιοίκηζη ηος Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

 
1. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε έδξα ηελ Αζήλα πνπ 
ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 
δηνηθείηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (Γ.Σ.) πνπ δηνξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη απνηειείηαη 
απφ θαηαμησκέλα θαη αλαγλσξηζκέλα πξφζσπα ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη 
επηζηεκνληθνχ ρψξνπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ 
κπνξνχλ κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπο λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά 
ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Σην επηακειέο δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην ππνρξεσηηθά κεηέρνπλ ν επηθεθαιήο ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ 
δίσμεο λαξθσηηθψλ θαη ν Πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.) ή νη αλαπιεξσηέο ηνπο. Απφ ηα ππφινηπα κέιε 
πξέπεη λα είλαη έλαο πηπρηνχρνο ζρνιψλ επηζηεκψλ πγείαο, έλαο 
αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ (ςπρνιφγνο, θνηλσληνιφγνο) θαη έλαο επηζηεκψλ 
λνκηθήο κε αλαγλσξηζκέλν έξγν ζηνλ νηθείν ηνκέα. Σην Γ.Σ. ηνπ Ο.ΚΑ.ΝΑ., 
κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ 
Ηδξπκάησλ, εηδηθνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηε δξάζε θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
Οξγαληζκνχ, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2530/1997 
(ΦΔΚ 218 Α') θαη ησλ άξζξσλ 5 παξ. 11β θαη 14 ηνπ λ. 2703/1999 (ΦΔΚ 72 
Α'). 
2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο χζηεξα απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Γηαξθνχο 
Δπηηξνπήο Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο θαη είλαη πιήξνπο 
απαζρφιεζεο, ελψ ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. είλαη πιήξνπο ή κεξηθήο 
απαζρφιεζεο. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ ηνπ Ο.ΚΑ.ΝΑ. νξίδεηαη θαη ην θαζεζηψο πιήξνπο ή κεξηθήο 
απαζρφιεζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ζηνλ Οξγαληζκφ. Ζ ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ, 
ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. είλαη ηξηεηήο. Ο Πξφεδξνο, ν 
Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. είλαη ειεπζέξσο αλαθιεηά θαη ε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο, γίλεηαη κε ηελ ίδηα 
δηαδηθαζία. 
3. Οη ακνηβέο θαη νη θάζε είδνπο απνδεκηψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε 
ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο. Οη απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. δελ 
κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ θάζε θνξά ιακβάλνπλ νη 
Γηνηθεηέο ησλ Γηνηθήζεσλ Υγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (Γ.Υ.ΠΔ.). 
4. Τν Γ.Σ. βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ 
ηα απφληα. Μεηαμχ ησλ παξφλησλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη θαη ν 
Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο. Ο δηνξηζκφο λένπ κέινπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζεηείαο ηνπ Γ.Σ., ιφγσ θελψζεσο ζέζεσο απφ νπνηαδήπνηε αηηία, γίλεηαη γηα 
ην ρξφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ ινηπψλ κειψλ. Σε πεξίπησζε πνπ 
θελσζνχλ ζέζεηο κειψλ θαη κέρξη λα δηνξηζζνχλ λέα κέιε, ην Γ.Σ. 
εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί λφκηκα γηα ηξεηο (3) κήλεο, εθφζνλ παξακέλνπλ 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) απφ ηα νξηζζέληα κέιε ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ζε απηά ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ.  
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Άπθπο 54 
κοπψρ ηος Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

 
Σθνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη: α) ε ζπκβνιή ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πξνψζεζε, 
ηελ εθαξκνγή εζληθήο πνιηηηθήο θαη πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 
ηεο ρξήζεο θαη δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ θαη ηε ζεξαπεία, ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ εμαξηεκέλσλ απφ θαξκαθεπηηθέο 
νπζίεο αηφκσλ, β) ε ζπκβνιή ζηε κειέηε ζε εζληθφ επίπεδν ηνπ φινπ 
πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηηίσλ 
πνπ νδεγνχλ ηα άηνκα θαη ηδίσο ηνπο λένπο, ζηε ιήςε λαξθσηηθψλ, θαζψο 
επίζεο θαη ε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν Πιεξνθφξεζεο - Τξάπεδαο 
Πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε θαη έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
ησλ λαξθσηηθψλ ζηε ρψξα, γ) ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο 
γλψκεο, θαηά ηξφπν εληαίν θαη επηζηεκνληθά ππεχζπλν, γηα ηηο ζπλέπεηεο απφ 
ηε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, θαζψο θαη ε ελζάξξπλζε, ν ζπληνληζκφο 
θαη ε επνπηεία θάζε ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ έρεη ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ, δ) 
ε πξφηαζε θαη πξνψζεζε αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ 
κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ, ε) 
ε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρνπο ζπληνληζηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο θνξείο ζε 
νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιινπο δηεζλείο 
νξγαληζκνχο, ζρεηηθνχο κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ φινπ ζέκαηνο, ε κεηαμχ ηνπο 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ 
απηνί νξγαλψλνπλ, κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πξνο 
εθείλε ησλ θνηλνηηθψλ θαη δηεζλψλ θνξέσλ θαη ζη) ε ζχληαμε εθζέζεσλ γηα 
ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη γηα ηελ 
πνξεία ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ εξεπλψλ θαη ε θαηάξηηζε ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ 
κε αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε απηψλ θαη ε ππνβνιή ηνπο ζην Υπνπξγείν Υγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο καδί κε πξνηάζεηο γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ 
κέηξσλ.  
 
 

Άπθπο 55 
Πψποι ηος Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

 
1. Πφξνπο ηνπ Ο.ΚΑ.ΝΑ. απνηεινχλ: 
α) Δηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Κξάηνπο πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
β) Γσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνηήκαηα, εηζθνξέο θαη επηρνξεγήζεηο απφ 
ηξίηνπο θαη έζνδα απφ θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα ή πξφζνδνη απφ ηελ θηλεηή 
θαη αθίλεηε πεξηνπζία απηνχ. 
γ) Δπηρνξεγήζεηο απφ Ο.Τ.Α., νξγαληζκνχο θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεινχλ 
ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή 
απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ πνπ ηνπο επνπηεχνπλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο. 
2. Ζ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Ο.ΚΑ.ΝΑ. ειέγρεηαη απνινγηζηηθά, 
θαηαζηαιηηθά απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Με 
απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη νη 
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ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο θαη εηδηθφηεξα ν ηξφπνο θαη ηα 
φξγαλα άζθεζεο ηνπ σο άλσ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ. 
3. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έρεη ηηο ίδηεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο, πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ λ. 2592/1953 (ΦΔΚ 254 Α'), πιελ ησλ ηειψλ 
ραξηνζήκνπ.  
 
 

Άπθπο 56 
Πποζυπικψ ηος Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

 
1. Σηνλ Ο.ΚΑ.ΝΑ. ζπληζηάηαη κία ζέζε Γεληθνχ Γηεπζπληή, κε ηξηεηή ζεηεία. Ζ 
ζέζε απηή πιεξψλεηαη κε δεκφζηα πξνθήξπμε. Ζ επηινγή ηνπ 
θαηαιιειφηεξνπ ππνςεθίνπ γίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη 
θαη νη κεληαίεο απνδνρέο ηνπ. Απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 
ζέζεο είλαη: α) ε θαηνρή πηπρίνπ αλψηαηεο ζρνιήο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 
θαη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, β) ε επδφθηκε ππεξεζία ζε πςειφβαζκεο 
ζέζεηο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα θαη γ) πείξα ζην αληηθείκελν κε ην 
νπνίν αζρνιείηαη ν Οξγαληζκφο ή εκπεηξία ζηε δηνίθεζε κεγάισλ κνλάδσλ, 
νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο είλαη πιήξνπο θαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζπληνλίδεη ηε δξάζε ηφζν ησλ θεληξηθψλ 
ππεξεζηψλ, φζν θαη ησλ επί κέξνπο κνλάδσλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Ο.ΚΑ.ΝΑ.. 
2. Τν πξνζσπηθφ ηνπ Ο.ΚΑ.ΝΑ. είλαη επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ, βνεζεηηθφ θαη 
εζεινληηθφ. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 
θαη γλψκε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ο.ΚΑ.ΝΑ. κπνξεί λα απνζπψληαη ζε απηφλ ηαηξνί ηνπ 
Δ.Σ.Υ. ή θαη άιιν πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Σ.Υ., κεηά γλψκε ηνπ 
νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο 
νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα έλα (1) αθφκε έηνο, 
χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο δηεηίαο, 
είλαη δπλαηή ε κεηάηαμε, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γλψκε 
ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ Γ.Σ. ηνπ 
Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ο ρξφλνο ηεο απφζπαζεο ζεσξείηαη πξαγκαηηθή ππεξεζία θαη 
ηζρχνπλ θαη γη' απηνχο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 ηνπ λ. 2071/1992 
(ΦΔΚ 123 Α'). 
3. Δπηηξέπεηαη απφζπαζε ζηνλ Ο.ΚΑ.ΝΑ. θαη άιισλ ππαιιήισλ ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Ν.Π.Γ.Γ., 
εθαξκνδφκελεο αλαιφγσο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απνθέληξσζεο θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά γλψκε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ο.ΚΑ.ΝΑ., θαζνξίδνληαη ν θαλνληζκφο εζσηεξηθήο 
ιεηηνπξγίαο, ν ηξφπνο δηνίθεζεο, νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο, ηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ θαη θάζε άιιν 
ζπλαθέο ζέκα, έζησ θαη κε παξέθθιηζε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Με θνηλή 
απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ 
ζπλαξκφδηνπ Υπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ο.ΚΑ.ΝΑ., θαηά 
παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, κπνξεί λα απνζπψληαη ζηνλ Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
ππάιιεινη απφ ηα Υπνπξγεία Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 
Γηθαηνζχλεο, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεκφζηαο Τάμεο, 
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Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ, χζηεξα 
απφ αίηεζε ηνπο, γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Οξγαληζκνχ. Ο ρξφλνο ηεο 
απφζπαζεο ζεσξείηαη πξαγκαηηθή ππεξεζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζηελ ππεξεζία 
πνπ αλήθεη ν απνζπψκελνο ππάιιεινο θαη νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο 
βαξχλνπλ ηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη. 
 
 

Άπθπο 57 
Κένηπο Θεπαπείαρ Δξαπηημένυν Αηψμυν (ΚΔ.Θ.Δ.Α.) 

 
1. Τν ΚΔ.Θ.Δ.Α. είλαη απηνδηνηθνχκελν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε 
έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Γηνηθείηαη απφ ελδεθακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην 
νπνίν έρεη δηεηή ζεηεία. Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη επηά (7) ηαθηηθά 
κέιε εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α., ε νπνία εθιέγεη θαη 
ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Τα ππφινηπα δχν (2) κέιε είλαη ν Πξφεδξνο ή 
κέινο ηνπ Δζληθνχ Σπκβνπιίνπ Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.ΣΥ.Γ.Υ.) πνπ πξνηείλεηαη 
απφ ην Δ.ΣΥ.Γ.Υ. θαη ν Πξφεδξνο ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπκκεηέρνπλ κε δηθαίσκα 
ςήθνπ νη εξγαδφκελνη ζην ΚΔ.Θ.Δ.Α. κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, 
ηα κέιε ησλ ζεξαπεπηηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 
θνηλσληθήο επαλέληαμεο, ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ζπιιφγσλ 
γνλέσλ θαη θίισλ ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. θαη ηα 
επίηηκα κέιε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α.  
2. Σθνπφο ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. είλαη ε πξφιεςε, ε ζεξαπεία, ε επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ εμαξηεκέλσλ απφ θαξκαθεπηηθέο νπζίεο 
αηφκσλ , ε έξεπλα θαη ε δεκηνπξγία θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ζηειερψλ ζηηο 
αληίζηνηρεο ζχγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ 
ηνπ ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. ηδξχεη ζπκβνπιεπηηθνχο ζηαζκνχο, θέληξα ζσκαηηθήο 
απνηνμίλσζεο, ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο, θέληξα θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη 
άιιεο αλάινγεο κνλάδεο. Γεκηνπξγεί απηνδηαρεηξηδφκελνπο ζπλεηαηξηζκνχο 
θαη επηρεηξήζεηο, αλαπηχζζεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θαη ζηεξίδεη θάζε είδνπο 
δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπληειεί ζηελ επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ή θξίλεηαη 
απαξαίηεηε γηα ηε βνήζεηα ησλ εμαξηεκέλσλ απφ θαξκαθεπηηθέο νπζίεο 
αηφκσλ. 
3. Πφξνη ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, δσξεέο, θιεξνδνζίεο θαη επηρνξεγήζεηο απφ 
ηξίηνπο θαη έζνδα απφ θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Τν 
ΚΔ.Θ.Δ.Α. έρεη ηηο ίδηεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα 
λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ λ. 2592/1953, πιελ ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ. Τν 
ΚΔ.Θ.Δ.Α. ζπληάζζεη θαη γλσζηνπνηεί ζηνλ Υπνπξγφ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο, κέρξη ην κήλα Μάην θάζε έηνπο, εηήζην επηρεηξεζηαθφ 
πξφγξακκα δξάζεο θαη πξνυπνινγηζκφ γηα ην επφκελν έηνο. Τν 
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλν κε ηα εζληθά ζρέδηα 
θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο θαηά ησλ λαξθσηηθψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ 
Υπνπξγψλ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 
Σπκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΘΔΑ, εγθξίλεηαη ν θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ ηνπ ΚΔΘΔΑ, 
έζησ θαη κε παξέθθιηζε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ο ηζνινγηζκφο -
απνινγηζκφο θάζε έηνπο, ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ θαη ε εθαξκνγή ηνπ 



 34 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ειέγρεηαη απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο. 
4. Ηαηξνί ηνπ Δ.Σ.Υ. κπνξεί λα απνζπψληαη ζην ΚΔ.Θ.Δ.Α. απφ ηα λνζνθνκεία 
ζηα νπνία ππεξεηνχλ. Ζ απφζπαζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 
Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπο θαη ζχκθσλε 
γλψκε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α.. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο είλαη 
απεξηφξηζηε. Ζ απφζπαζε δηαθφπηεηαη κε φκνηα ππνπξγηθή απφθαζε χζηεξα 
απφ αίηεζε ηνπ ηαηξνχ ή πξφηαζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α.. 
5. Με ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 5 είλαη δπλαηή ε απφζπαζε ζην 
ΚΔ.Θ.Δ.Α. θαη άιισλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  
 
 

Άπθπο 58 
Διδικά ππογπάμμαηα απεξάπηηζηρ ζηα Φςσιαηπικά Νοζοκομεία Αηηικήρ 

και Θεζζαλονίκηρ 
 
Σην Χπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο θαη ζην Χπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν 
Θεζζαινλίθεο πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη 
θνηλσληθήο επαλέληαμεο αηφκσλ εμαξηεκέλσλ απφ ηα Ναξθσηηθά θαη ηνλ 
Αιθννιηζκφ. Ζ ζχζηαζε λέσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, ε θαηαλνκή ηνπο θαη 
θάζε άιιν δήηεκα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε 
ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
 
 

Άπθπο 59 
Ανάπηςξη, εποπηεία και έλεγσορ ζςμβοςλεςηικϊν ζηαθμϊν και 

θεπαπεςηικϊν κένηπυν 
 

1. Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο απφ νπζίεο θαηά 
ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο βαζκίδεο: 
α) πξφιεςε - ελεκέξσζε 
β) ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε 
γ) θνηλσληθή επαλέληαμε. 
2. Αξκφδην γηα ηελ ίδξπζε, επνπηεία θαη αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 
Σπκβνπιεπηηθψλ Σηαζκψλ, Κέληξσλ θαη Θεξαπεπηεξίσλ ζσκαηηθήο θαη 
ςπρηθήο απεμάξηεζεο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο ή άιισλ ζρεηηθψλ 
κνλάδσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πέξαλ ησλ ήδε αλαγλσξηζκέλσλ κε 
ην άξζξν 52 ηνπ παξφληνο, είλαη ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σρεδηαζκνχ θαη 
Σπληνληζκνχ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ 
Υπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εγθξίλνληαη 
ηα πξνγξάκκαηα, πνπ εθαξκφδνληαη ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο. Με ηελ ίδηα 
θνηλή απφθαζε θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ 
αηφκσλ πνπ εηζάγνληαη ζηα σο άλσ πξνγξάκκαηα. 
3. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο κπνξνχλ λα ηδξχνπλ 
αληίζηνηρεο κνλάδεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ, θαη  
 α) δήκνη θαη θνηλφηεηεο, 
β) θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία θαη θνηλσθειή ηδξχκαηα, εθφζνλ ηνχην 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο δηαηάμεηο, 
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γ) εθθιεζηαζηηθνί θνξείο, 
δ) Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά ή Τερλνινγηθά Ηδξχκαηα, 
ε) θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ ζπλαθείο ζθνπνχο. 
 
 

Άπθπο 60 
Κένηπα Απεξάπηηζηρ Κπαηοςμένυν 

 
Με απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ δχλαληαη λα ηδξχνληαη ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ή 
ηκήκαηα θαηαζηεκάησλ  θξάηεζεο γηα ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή απεμάξηεζε 
θξαηνπκέλσλ. Με αλάινγεο απνθάζεηο ζπληζηψληαη ζέζεηο γηα ηε ζηειέρσζή 
ηνπο. 
 
 

Άπθπο 61 
Ππογπάμμαηα ππψλητηρ 

 
1. Οη εγθεθξηκέλνη νξγαληζκνί ή θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ 
Σρεδίνπ Γξάζεο θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ θαηαξηίδνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ 
πξφιεςε ηεο δηάδνζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ λαξθσηηθψλ ζην πιαίζην ηνπ 
Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο θαη ηα ππνβάιινπλ γηα έγθξηζε ζηνλ Υπνπξγφ 
Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Όκνηα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα 
θαηαξηίδνπλ θαη ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, νη Ο.Τ.Α., νη ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο, 
θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε θξαηηθφο ή ηδησηηθφο κε θεξδνζθνπηθφο θνξέαο. Τα 
πξνγξάκκαηα απηά ππνβάιινληαη γηα επεμεξγαζία ζην Γλσκνδνηηθφ 
Σπκβνχιην ηνπ άξζξνπ 51 θαη εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο, πνπ αθνξνχλ 
κνλάδεο αξκνδηφηεηαο άιισλ Υπνπξγείσλ, εθαξκφδνληαη κε θνηλή απφθαζε 
ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 
αξκφδηνπ ππνπξγνχ. 
2. Με εηζήγεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ γηα ηελ 
Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ πξνο ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο παξέρνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ζχληαμε ησλ 
πξνγξακκάησλ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη, ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο 
επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπο.  
3. Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο δηάδνζεο θαη ρξήζεο 
λαξθσηηθψλ απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 απνηειεί ιφγν αλάθιεζεο ηεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα ή δηάιπζεο ηνπ ζσκαηείνπ θαη' άξζξν 105 ηνπ Α.Κ..  


