
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «κύρωση Πρωτοκόλλου τροποποίηση: ενι
αίας Σύμβασης του 1961 για τα ναρκωτικά».

Προς τη Βονλή των Ελλήνων

1. Στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, η οπ· ία έγινε 
στη Γενεύη από 6 μέχρι 25 Μαρτίου 1972, υιοθετήθηκε Πρω
τόκολλο τροποποίησης μερικών διατάξεων της Ενιαίας' 
Σύμβασης του 1961 επί των ναρκωτικών.

2. Το Πρωτόκολλο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 17, πα- 
ραγρ. 2, υπόκειται σε επικύρωση από να Κράνη - Μέλη. τα 
οποία το υπόγραψαν και τα οποία έχουν επικυρώσει την Ενιαία 
Σύμβαση επί των Ναρκωτικών του 1961.

3. Η Χώρα μας έχει επικυρώσει την Ενιαία Σύμβαση Ν.Δ. 
1105 ΦΕΚ 36/10.3.72, τεύχος Α') και πήρε μέρος στη Διά
σκεψη με αντιπρόσωπο, ο οποίος υπόγραψε το Πρωτόκολλο 
τροποποίησης της Σύμβασης αυτής.

4. Σκοπός της τροποποίησης είναι η στενότερη και εντονό
τερη συνεργασία των κρατών στον αγώνα των, κατά της 
κατάχρησης των ναρκωτικών και η βελτίωση του ελέγχου 
των.

5. Ειδικότερα ,για την επιτυχία του σκοπού αυτού, γί
νονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε διατάζεις. : -

α) Οργανωτικές
β) Διαδικαστικές και
γ) Διατάξεις που αφορούν στον τρόπο ελέγχου της παρα

γωγής και διακίνηση: των ναρκωτικών.
6. Επίσης με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων 

της Ενιαίας Σύμβασης συνιστάται στα Κράτη - Μέλη η λήψη 
μέτρων :

α) Προληπτικών, κατά της τοξικομανίας
β) Ανθρωπιστικών, για τη μέριμνα θεραπείας των τοξι-' 

κομανών ;
γ) Κοινωνικών, για την ένταξή των στην κοινωνία, μετά 

την αποθεραπεία.
Παρακαλούμε για την ψήφιση του Νομοσχεδίου.

. Αθήνα, 13 Ιουλίου 1984 

Οι Υπουργοί
Εξωτερικών Υγείας και Προνοίας

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

6. Επί πλ.έον των μέτρων ελέγχου των εφαρμοζομένων ε1.: 
πάντα τα ναρκωτικά του Πίνακος I, το όπιον υπόκειται : 
τας διατάξεις των άρθρων 23 και 24, το φύλλον της κόκκα: 
εις τας διατάξεις των άρθρων 26 και 27 και η κάνναβις εις τα: 
διατάξεις του άρθρου 28.

/. 11 μήκων η υπνοφόρος, ο θάμνος της κόκας, το φυτόον ·
καννάβεως, το άχυρον της μήκωνος και τα φύλλα της καννα- 
βεως, υπόκεινται εις τα μέτρα ελέγχου τα προβλεπόμε .. 
αντιστοίχως εις τα άρθρα 22 έως 24, τα άρθρα 22.26 και 27. 
τα άρθρα 22 και 28, το άρθρον 25 και το άρθρον 2S.

Άρθρον 9.
Σύνθεσις του Οργάνου.

1. Το όργανον αποτελείται εξ ένδεκα μελών εκλεγόμενων 
υπό του Συμβουλίου ως κατωτέρω :

α) Τριών μελών εχόντων πείραν ιατρικής, φαρμακολογίας, 
ή φαρμακευτική; και επιλεγομένουν εκ του καταλόγου πέντε 
τουλάχιστον ατόμων οριζομένων υπό της Παγκοσμίου Οργα- 
νώσεως Υγείας και

β) Οκτώ μελ.ών επιλ.εγομένων εκ καταλόγου ατόμων οριζό
μενων υπό Μελών του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 
και υπό Μερών μη μελ.ών τούτου.

Άρθρον 10.
Διάρκεια θητείας και αποζημιώσεως των μελών 

του Οργάνου.
1. Η θητεία των μελών του Οργάνου είναι τριετής και δύ- 

ναται να ανανεούται δι’ επανεκλογής.
2. Η θητεία εκάστου μέλους του Οργάνου λήγει την προτε

ραίαν της προ'υτης συνεδριάσεως του Οργάνου,'εις την οποίαν 
έχει το δικαίωμα να παοευρίσκεται το διαδεχθέν τούτο μέ
λος.

3. Μέλος τι του Οργάνου απουσιάσαν εκ τριών συνεχών
συνόδων θεωρείται ως παρητημένον. ·"

4. Τη συστάσει του Οργάνου, το Σϋμβούλιον δύναται να 
απολ.ύση μέλος τι του Οργάνου μη εκπληρούν πλ.έον τας καθο- 
ριζομένας εις την παράγραφον 2 του άρθρου 9 προϋποθέσεις. 
Η σύστασις αύτη πρέπει να διατυπούται δια καταφατικής ψή
φου οκτώ μελ.ών του Οργάνου.,

Άρθρον 11.
Εσωτερικός Κανονισμός του Οργάνου.

3. Δια την απαρτίαν των συνεδριάσεων του Οργάνου απαι 
είται η παρουσία επτά μελών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1961 ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Άρθρον 2.
Ουσίαι υποκείμεναι εις έλεγχον.

4. Τα παρασκευάσματα του Πίνακος III υπόκεινται εις τα 
αυτά μέτρα ελ.έγχου ως τα παρασκευάσματα τα οποία περιέ
χουν ναρκωτικά του πίνακος II με την επιφύλαξιν ότι δεν εφαρ- 
μόζωνται αι παράγραφοι Ι,β, και 3 έως 15 του άρθρου 31 και 
ότι αι δια τας εκτιμήσεις (άρθρον 19) και τας στατιστικάς 
(άρθρον 20), αιτούμεναι πληροφορίαι θα περιορισθούν εις τας 
ποσότητας των ναρκωτικών των χρησιμοποιούμενων εις την 
βιομηχανικήν παρασκευήν των εν λόγω παρασκευασμάτων.

Άρθρον 12.
'Εφαρμογή του συστήματος εκτιμήσεων.

5. Εν συνεχεία το Όργανον θα επιβεβαιώση, εντός του 
συντομωτέρου χρονικού διαστήματος, τας εκτιμήσεις, συμ- 

* περιλαμβανόμενων και των συμπληρωματικών τοιούτων. 
Επίσης θα δύναται να τροποποιή ταύτας, τη συγκαταθεσει 
της ενδιαφερομέ/ης Κυβερνήσεως.

Άρθρον 14.
Μέτρα τα οποία δέον να λ.άβη το Όργανον ίνα εξασφαλ.ίση 

την εκτέλ,εσιν των διατάξεων της Συμβάσέως.
1. α) Εάν, κατόπιν εξετάσεως των πληροφοριών τας οπι ίας 

απηύθυναν εις το Όργανον αι Κυβερνήσεις συμφώνους προς 
τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσέως, ή κατόπιν εξετάσεως 
των κοινοποιηθεισών υπό των Οργάνων των Ηνωμένων
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.θνών πληροφοριών σχετιζομένων με θέματα εξαρτώμενα 
κ των προαναφερθεισών διατάξεων, το Όργανον έχει λόγον 
% πιστεύη ότι οι σκοποί της παρούσης Συμβάσεως εκτί- 
ενται εις σοβαρόν κίνδυνον εκ του γεγονότος ό·π Μέρος τι, 
ώρα ή έδαφος τι παραλείπει να εκτελή τας διατάξεις της 
υμβάσεως, το Όργανον έχει το δικαίωμα να ζητήση εξηγή- 
εις από την εν λόγω Κυβέρνησιν της Χώρας ταύτης ή του 
ύάφους τούτου. Τπό την επιφύλαξιν του δικαιώματος το 
ποιον έχει να εφιστά την προσοχήν των Μερών, του Συμ- 
ουλίου και της Επιτροπής επί του θέματος, ως εμπιστευτι- 
ήν αίτησιν τινα πληροφοριών ή εξήγησίν τινα παρασχεθείσαν 
πό τίνος Κυβερνήσεως συμφώνως πρός το παρόν εδάφιον.

γ) Εάν το Όργανον διαπιστώση ότι η ενδιαφερομένη Κυ- 
έρνησις παρέλειψεν να δώση ικανοποιητικάς εξηγήσεις ότε 
'.λήθη να πράξη τούτο συμφώνως προς το ανωτέρω εδάφιον 
' ή παρέλειψεν να υιοθέτηση πάντα τα μέτρα διορθώσεως τα 
πόία εκλ,ήθη να λάβη, συμφώνως προς το ανωτέρω εδάφιον β', 
ύναται να επιστήση την προσοχήν των Μερών, του Συμβου- 
ου και της Επιτροπής επί του θέματος τούτου.

Άρθρον 16.
Γραμματεία.

Αι υπηρεσίαι της Γραμματείας της Επιτροπής και του 
ργάνου θα παρέχονται υπό του Γενικού Γραμματέως.

Άρθρον 19.
Εκτιμήσεις των εις ναρκωτικά αναγκών.

1. Τα Μέρη θα απευθύνουν εις το Όργανον, έκαστον έτος 
αι δι’ έκαστον των εδαφών των, κατά τον καθορισθησόμενον 
π’ αυτού τρόπον και τύπον, εκτιμήσεις σχετικάς προς τα 
ατωτέρω θέματα και εκπονηθείσας επί των παρεχομένων 
πό του Οργάνου εντύπων :
α) Τας ποσότητας ναρκωτικών τας καταναλωθησομένας 
ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

β) Τας ποσότητας ναρκωτικών τας χρησιμοποιηθησομένας 
α την βιομηχανικήν παρασκευήν ετέρων ναρκωτικών, παρα- 
',ευασμάτων του Πίνακος III και των μη προβλεπομένων 
:ό της παρούσης Συμβάσεως ουσιών.
γ) Τας ποσότητας των εις απόθεμα ναρκωτικών της 31ης 

εκεμβρίου του έτους εις το οποίον αναφέρονται αι εκτιμήσεις 
/ται, και
δ) Τας ποσότητας ναρκωτικών αι οποίαι είναι απαραίτη- 
ν να προστεθούν εις τα ειδικά αποθέματα.
2. Τπό την επιφύλαξιν των προβλεπομένων εις την παρά- 
χφον 3 του άρθρου 21 αφαιρέσεων, το σύνολον των υπολο- 
σθεισών ποσοτήτων δι’ έκαστον έδαφος και δι’ έκαστον 
ρκωτικόν θα είναι το άθροισμα των ανχγρχφομένων εις τα 
άφια α,β,και δ, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
.σοτήτων ηυξημένον κατά πάσαν ποσότητα απαιτουμένην 
χ αχθούν τα υφιστάμενα κατά την 31ην Δεκεμβρίου του 
,οηγουμένου έτους αποθέματα εις το υπολογιζόμενον συμ- 
ύνως προς τας διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 
ίπεδον.

5. Τπό την επιφύλαξιν των προβλεπομένων εις την παρά- 
αφον 3 του άρθρου 21, αφαιρέσεων, δεν θα γίνουν υπερβάσεις 
,ν εκτιμήσεων.

Άρθρον 20.
1. Τα Μέρη θα υποβάλουν εις το Όργανον δι’ έκαστον 
ν ειαφών των. κατά τον x.a-Sop ισύέντα υπ’ αυτού τρίτον /.a: 
τον, στατιστικά; σχετικάς προς τζ ν.άτωύ: ·5έματα και εκ- 
νη·5ε:σας επί των υπό του οργάνου π2ρεχου.ένων εντύπων.
α) Την παραγωγήν ή βιομηχανικήν παρασκευήν ναρκω
τών.
β) Την χρησιμοποίησιν ναρκωτικών δια την βιομηχανικήν 
ρασκευήν ετέρων ναρκωτικών, παρασκευασμάτων του Π ί- 
κος III και των μη προβλεπομένων υπό της παρούσης Συμ

βάσεως ουσιών ως και την χρησιμοποίησιν του αχύρου της 
μήκωνος διά την βιομηχανικήν παρασκευήν ναρκωτικών.

γ) Την κατανάλωσιν ναρκωτικών.
δ) Τας εισαγωγάς και εξαγωγάς ναρκωτικών και του 

άχυρου της μήκωνος.
ε) Τας κατασχέσεις ναρκωτικών και την διάθεσιν των 

κατασχεθεισών ποσοτήτων και
στ) Τα αποθέματα ναρκωτικών της 31ης Δεκεμβρίου του 

έτους εις το οποίον αναφέρονται αι στατιστικαί.
2. α) Αι στατιστικαί αι σχετικαί προς τα εν τη'παραγράφω 

1 αναφερόμενα θέματα, εξαιρέσει του εδαφίου δ' θα καταρ- 
τίζωνται κατ’ έτος και θα υποβάλωνται εις το Όργανον το 
αργότερον την 30ήν Ιουνίου του επομένου έτους εκείνου εις 
το οποίον αναφέρονται.

β) Αι στατιστικαί αι σχετικαί προς τα εν τω εδαφίω δ' 
της παραγράφου 1 αναφερόμενα θέματα θα καταρτίζωνται ανά 
τρίμηνον και θα υποβάλωνται εις το Όργανον εντός μηνός 
από του τέλους του τριμήνου εις το οποίον αναφέρονται αύται.

3. Ε/.τός των προόλεπομίνων εις την παράγραφον 1 του 
παρόντος άρ·2ρου πληροφοριών, τα Μέρη ϊύνανται ν’ απευθύ
νουν εις το Όργανον, εν τω μέτρω του ϊυνατού. πληροφορίας 
ΪΓ εν έκαστον των είαφίων των, αφορώσας εις τας ααλλιερ- 
γουμένχς εν όψει της παραγωγής οπίου εκτάτεις (εις 
εκτάρια).

4. Τά Μέρη δεν υποχρεούνται να υποβάλουν στατιστικάς 
αναφερομένας εις τα ειδικά αποθέματα, αλλά θα υποβάλουν 
κεχωρισμένως στχτιστικάς επί των ναρκωτικών τα οποία 
εισάγονται ή αποκτώνται εις την χώραν ή το έδαφος δι’ ειδι- 
κάς ανάγκας, ως και επί των ποσοτήτων τ >ν ναρκωτικών αι 
οποίαι λαμβάνονται εκ των ειδικών αποθεμάτων ίνα ικανό-: 
ποιηθούν αι ανάγκαι του πληθυσμού. ·

Άρθρον 22.
Ειδική διάταξις εφαρμοζομένη επί της καλλιέργειας.

1. Οσάκις εις την χώραν ή το έδαφος Μέρους τινός, η κατά- 
στασις είναι τοιαύτη ώστε η απαγόρευσις της καλλιέργειας της 
μήκωνος της υπνοφόρου, του θάμνου, της κόκας ή του φυτού 
της καννάβεως να αποτελή, κατά την γνώμην αυτού το πλέον 
ενδεδειγμένον μέτρον ίνα προστατεύη την δημοσίαν υγείαν 
και ίνα παρακωλύη τα ναρκωτικά όπως στραφούν προς την 
αθέμιτον εμπορίαν, το ενδιαφερόμενον Μέρος θα απαγορεύση 
την καλλιέργειαν αυτών.

Άρθρον 35.
Καταπολέμησις της παρανόμου εμπορίας.

ε) Θα βεβαιούται ότι, όταν δικαστικά έγγρχφα μεταφέ- 
ρωνται μεταξύ των χωρών δια δικαστικήν τινα υπόθεσιν, η 
μεταβίβασις θα ενεργήται δια ταχέων μέσων εις τας καθορι- 
ζομένας υπό τω μερών αρχάς (INSTANGES). Η διάταξις 
αύτη δεν θίγει το δικαίωμα των Μερών να αιτησωνται όπως 
τα δικαστικά έγγραφα απευθύνωνται εις ταύτα δια της διπλω
ματικής οδού.

Άρθρον 36.
Ποινικχί διατάξεις.

1. Τπό την επιφύλαξιν των συνταγματικών του διατάξεων 
έκαστον Μέρος θα υιοθετή τα αναγκαία μέτρα ίνα η καλλιέρ
γεια και η παραγωγή, η βιομηχανική παρασκευή, η εκχύλισις, 
η παρασκευή, η κατοχή, η προσφορά, η έκθεσις προς πώλ,ησιν, 
η διανομή, η αγορά, η πώλησις, η παράδοσις υπό οιανδήποτε 
μορφήν, η μεσιτεία, η αποστολή, η εν διαμετακομίσει τοιαύτη 
η μεταφορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή ναρκωτικών, μη σύμ
φωνοι προς τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, ή πάσα 
ετέρα πράξις ήτις ,κατά την γνώμην του ρηθέντος Μέρους, 
θα ήτο αντίθετος προς τας διατάξεις της παρούσης Συμβά
σεως, αποτελούν παραβάσεις ποινικώς κολασίμους όταν δια- 
πράττωνται αύται εκ προθέσεως ιραι ίνα αι βαρείαι παραβάσεις 
τιμωρούνται δια καταλλήλ.ου ποινής ιδία δια ποινής φυλ.ακί- 
σεως ή ετέρων στερητικών της ελ.ευθερίας ποινών.
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2. Υπό την επιφυλαςιν των συντχγμ,ατικών περιορισμών 
έκαστου Μέρους, του δικαστικού αυτού συστήματος και της 
εθνικής αυτού νομοθεσία;.

χ)ι Εκάστη των αναφερομένων εις την παράγραφον 1 
παραβάσεων θα θεωρείται ως ιδιαιτέρα πχράβχσις, εάν δια- 
πράττηται εις διαφορετικάς χώρας.

u) Η εκ προθέσεως συμμετοχή εις οιανδήποτε των ανω
τέρω παραβάσεων, η συνενοχή ή συμφωνία προς εκτέλεσιν 
ή η απόπειρα προς εκτέλεσιν, ως και αι παρασκευαστικό» πρά
ξεις και αι χρηματικαί συναλλαγαί αι εκ προθέσεως γενόμε- 
ναι, σχετικώς με τάς παραβάσεις τας οριζομένας εν τω άρθρω 
τούτω, θα συνιστούν παραβάσεις τιμωρουμένας με τας ποινάς 
της παραγράφου 1.

ιιι) Αι καταδίκαι αι απαγγελθείσαι εις το Εξωτερικόν συ
νέπεια-, των παραβάσεων τούτων θα λαμβάνωνται υπ’ όψιν 
δια τον καθορισμόν της υποτροπής, και

ιυ) Αι προρρηθείσαι βαρείαι παραβάσεις είτε εξετελέσθη- 
σαν υπό των ιδίων υπηκόων ή ξένων, θα διώκωντχι υπό του 
Μέρους επί του εδάφους του οποίου η παράβασις εγένετο, ή 
υπό του Μέρους επί του εδάφους του οποίου ο παραβάτης 
ευρίσκεται εάν η έκδοσις αυτού δεν είναι αποδεκτή συμ
φώνους προς την νομοθεσίαν του Μέρους προς ό η’αίτησις απευ
θύνεται και εάν ο παραβάτης ούτος δεν εδιο'υχθη ήδη και δεν 
εκρίθη.

β) Ευκταίον είναι όπως αι μνημονευόμεναι παραβάσεις 
εις την παράγραφον 1 και εις το μέρος ιι) του εδαφίου α' της 
παραγράφου 2 θεωρηθώσιν ως περιπτώσεις εκδόσεως κατά 
τους όρους πάσης συνθήκης εκδόσεως συναφθείσης ή συναφθη- 
σομένης μεταξύ των Μερών και αναγνωρισθώσιν ως περιπτώ
σεις εκδόσεως μεταξύ αυτών υπό των Μερών τα οποία δεν 
εξαρτούν την έκδοσιν εκ της υπάρξεως συνθήκης ή όρου αμοι- 
βαιότητος, διευκρινιζομένου, ουχ’ ήττον, ότι η έκδοσις θα

παρέχεται συμφώνως προς την νομοθεσίαν του Μέρους προ 
ό η αίτησις εκδόσεως απευθύνεται, και ότι το ρηθέν μέρος θ 
έχη το δικαίωμα να αρνηθή να προβή εις την σύλληψιν το 
παραβάτου ή ν’ αρνηθή να χορηγήση την έκδοσιν εάν αι αρμό 
διαι αρχαί θεωρούν ότι η παράβασις δεν είναι επαρκώς βαρεία

Άρθρον 38.
Θεραπεία τοξικο'μανών.

1. Τα Μέρη θα λάβουν ιδιαιτέρως υπ’ όψιν τα αναγκαία 
μέτρα δια την θεραπείαν και νοσηλείαν των τοξικομανών ωι 
και δια την εξασφάλισιν της αποκαταστάσεως αυτών.

2. Εάν η τοξικομανία αποτελή σοβαρόν τι πρόβλημα δι 
εν Μέρος και εάν οι οικονομικοί αυτού πόροι το επιτρέπουν 
ευκταίον είναι όπως τοϋτο ιδρύση τας απαιτουμένας υπηρεσία; 
δια την αποτελεσματικήν θεραπείαν των τοξικομανών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Κύρωση Πρωτοκόλλου τροποποίησης ενιαίας Σύμβασης του 
1961 για τα ναρκωτικά».^

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 

1 του Συντάγματος το Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της 
ενιαίας Σύμβασης του 1961 για τα ναρκωτικά, που υπογρά
φηκε στη Γενεύη στις 25 Μαρτίου 1972, του οποίου το κεί
μενο σε πρωτότυπο στην Αγγλακή γλώσσα και σε μετάφραση 
στην Ελληνική έχει ως εξής :


