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Λευκωσία, 12 Φεβρουαρίου 2020 
 

 
 
Προς:  Όλους τους ενδιαφερομένους 
 
Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την ένταξη του υποξειδίου του αζώτου στα 

ελεγχόμενα φάρμακα 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου ετοίμασαν 
προσχέδιο Διατάγματος και σχέδιο Κανονισμών σκοπός των οποίων είναι η ένταξη του υποξειδίου (ή 
πρωτοξειδίου) του αζώτου στα ελεγχόμενα φάρμακα κατά την έννοια του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων 
και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου. 
 
Στόχος των προτεινόμενων πράξεων είναι οι παραβάτες να υπόκεινται σε αυστηρότερες διατάξεις της 
νομοθεσίας από ότι ισχύει με την παρούσα νομοθεσία.  
 
Τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις και εισηγήσεις πρέπει να σταλούν στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις lpanagi@phs.moh.gov.cy και jkkolos@phs.moh.gov.cy έως τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020 
και ώρα 15:00. 
 
Επισυνάπτεται η επιστολή του Υπουργείου και το προσχέδιο. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Λειτουργό των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Κκολό 
στο 22608632.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
 

 
 
 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1475 ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

Αρ. Φακ.:  Φ.Υ.12.3.3 
Τηλ.:  22-608-632 
Φαξ:  22-608-649 
email:  jkkolos@phs.moh.gov.cy 
 

 31 Ιανουαρίου 2019 

 
[ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ] 
 
Θέμα: Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την ένταξη του υποξειδίου 

του αζώτου στα ελεγχόμενα φάρμακα 
 
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι οι 
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ετοίμασαν προσχέδιο Διατάγματος 
και σχέδιο Κανονισμών (επισυνάπτονται) με τα οποία σκοπείται η ένταξη του υποξειδίου 
(ή πρωτοξειδίου) του αζώτου στα ελεγχόμενα φάρμακα κατά την έννοια του περί 
Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου. 
 
Οι λόγοι για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν: 
 
1. Κατά καιρούς παρουσιάζονται κρούσματα πώλησης συσκευασιών για ψυχαγωγική 

χρήση το υποξειδίου του αζώτου, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε 
τουριστικές περιοχές. 
 

2. Το υποξείδιο του αζώτου είναι επίσης γνωστό ως «αέριο γέλιου» (laughing gas) και 
έχει ιλαρυντικές και ευφορικές ιδιότητες.  Οι χρήστες εισπνέουν το αέριο μέσω 
κάνιστρων ή μπαλονιών στα οποία αυτό τοποθετείται. 
 

3. Οι κυριότεροι κίνδυνοι από την κατάχρηση του υποξειδίου του αζώτου 
περιλαμβάνουν ασφυξία, διάσχιση (αλλοίωση χωροχρονικής αντίληψης) και 
ατυχήματα συνεπεία αυτής. 

 
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, σας αναφέρεται ότι άλλες εφαρμογές του υποξειδίου του 
αζώτου περιλαμβάνουν τη χρήση του ως προωθητικό σε πεπιεσμένες συσκευασίες 
κρέμας σαντιγί (whipped cream) και άλλων αερολυμάτων (σπρέϊ) που χρησιμοποιούνται 
στην παρασκευή τροφίμων.  Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, 
πρόσωπα που πωλούν υποξείδιο του αζώτου προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες 
πεπιεσμένων συσκευασιών κρέμας σαντιγί από υπεραγορές, αφαιρούν το αέριο, το 
τοποθετούν σε κάνιστρα ή μπαλόνια και ακολούθως το πωλούν. 
 
Στόχος των προτεινόμενων πράξεων είναι οι παραβάτες να υπόκεινται σε αυστηρότερες 
διατάξεις της νομοθεσίας από ότι στον παρόντα χρόνο [άρθρο 246(στ) του Ποινικού 
Κώδικα (Αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις)] για σκοπούς αποτροπής του φαινομένου 
πώλησης υποξειδίου του αζώτου για ψυχαγωγικούς σκοπούς, πράξη η οποία υπέχει 
σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.  
 
Ειδικότερα, αναφορικά με τις προτεινόμενες πράξεις: 
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1. Η συμπερίληψη του υποξειδίου του αζώτου στα ελεγχόμενα φάρμακα γίνεται με την 

ένταξη του στον Πρώτο Πίνακα του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων 
Ουσιών με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 3 αυτού.  Η 
συμπερίληψη στον Πρώτο Πίνακα (προτείνεται το Μέρος 2-Φάρμακα Τάξης Β π.χ. 
όπως και η κάνναβη) απαγορεύει την κατοχή, χρήση, πώληση κλπ του υποξειδίου 
του αζώτου και καθορίζει τις προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση καταδίκης. 

 
2. Λόγω των ιατρικών εφαρμογών του υποξειδίου του αζώτου, για είναι δυνατή η χρήση 

του θα πρέπει επίσης να ενταχθεί και στους περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 
Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμούς.  Οι εν λόγω Κανονισμοί καθορίζουν τους 
κανόνες κατοχής, συνταγογράφησης, τήρησης βιβλίων, καταστροφής κλπ 
ελεγχομένων φαρμάκων για ιατρική χρήση.  Η τροποποίηση γίνεται με 
τροποποιητικούς Κανονισμούς (προτείνεται η συμπερίληψη στον Τρίτο Πίνακα) που 
εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο οι οποίοι ωστόσο, κατατίθεται στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων δυνάμει του άρθρου 37 του Νόμου, η οποία αν δεν τους 
ακυρώσει ή τους τροποποιήσει εντός 30 ημερών, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ.  
 
Αναφορικά με την συμπερίληψη του υποξειδίου του αζώτου στον Τρίτο Πίνακα των 
Κανονισμών, θα υπόκειται στις διατάξεις αυτών και ιδιαίτερα στους Κανονισμούς 6 
(χορήγηση), 8 (παραγωγή και προμήθεια), 9 (κατοχή), 10 (έγγραφα), 11 (συνταγή), 
12 (προμήθεια) και 22 (επισήμανση). 
 

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι, οι πράξεις συμπερίληψης του υποξειδίου του αζώτου στο 
Νόμο και στους Κανονισμούς θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα ώστε να αποφευχθεί η 
περίπτωση κενού δικαίου. 

 
Θερμή παράκληση όπως έχουμε τα τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις/εισηγήσεις σας επί του 
συνημμένου κειμένου έως τις 2 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ώστε να 
ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου και για τη σύνταξη της Έκθεσης 
Ανάλυσης Αντίχτυπου, πριν αυτό σταλεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για 
νομοτεχνικό έλεγχο και κατόπιν, στα αρμόδια όργανα του κράτους για θέσπιση. 

 
Επίσης, παρακαλούνται οι παραλήπτες της παρούσας που ενεργούν εκ μέρους άλλων 
προσώπων όπως την προωθήσουν στα μέλη τους.  

 
Παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τα σχόλια σας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
lpanagi@phs.moh.gov.cy και jkkolos@phs.moh.gov.cy 
 
 
 
Ιωάννης Κκολός, Φαρμακοποιός 
 
Για Διευθυντή 
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ 
 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Ιατρικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 

Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες 

Γενικό Χημείο του Κράτους 

Αρχηγό Αστυνομίας 

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών 

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ 

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) 

Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) 

Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών 

Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο 

Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο 

Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο 

Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ) 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ) 

Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) 

Κλάδος Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ 

Linde Hadjikyriakos Gas Ltd 
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Ο ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 
 

 
Προοίμιο  Επειδή έχουν παρουσιασθεί κρούσματα παράνομης 

πώλησης συσκευασιών υποξειδίου του αζώτου για 

ψυχαγωγικούς σκοπούς και επειδή η απερίσκεπτη χρήση 

της εν λόγω ουσίας υπέχει σοβαρούς κινδύνους για τη 

δημόσια υγεία, το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις 

εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 3 του περί Ναρκωτικών 

Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, εκδίδει το 

παρόν Διάταγμα: 

 
Συνοπτικός τίτλος.  1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί 

Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 

(Ελεγχόμενα Φάρμακα) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 

2020. 

 
Ερμηνεία. 2. Στο Διάταγμα αυτό: 

 
29 του1977 

ΔΙΟΡΘ/I/1358/11.6.77  

67 του1983  

20(I) του1992  

5(I) του 2000  

41(I) του 2001  

91(I) του 2003  

146(I) του 2005  

24(I) του 2010  

99(I) του 2010  

57(Ι) του 2016  

10(I) του 2019. 

 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 

Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους του 1977 έως 2019 

Τροποποίηση του 

Πρώτου Πίνακα του 

Νόμου. 

3. Το Μέρος ΙΙ-Φάρμακα Τάξη Β του Νόμου τροποποιείται 

με την ένθεση αμέσως μετά τη λέξη «Nicodicodeine» της 

φράσης «Nitrous oxide» στην Πρώτη Στήλη, της φράσης 
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«πρωτοξείδιο του αζώτου» στη Δεύτερη Στήλη και της 

φράσης «Υποξείδιο του αζώτου» αμέσως μετά τη λέξη 

«Νικοδικωδεΐνη» στην Τρίτη Στήλη.  
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Ο ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 8, 11, 28, 35 και 36 
 
Προοίμιο  Επειδή έχουν παρουσιασθεί κρούσματα παράνομης 

πώλησης συσκευασιών υποξειδίου του αζώτου για 

ψυχαγωγικούς σκοπούς και επειδή η απερίσκεπτη χρήση της 

εν λόγω ουσίας υπέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια 

υγεία και λαμβάνοντας υπόψη ότι το υποξείδιο του αζώτου 

χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς, το Υπουργικό 

Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει τα άρθρα 

8, 11, 28, 35 και 36 του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 

Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθούς 

Κανονισμούς: 

 
Συνοπτικός τίτλος. 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

Παράρτημα Τρίτο (Ι): 

27.7.1979 

4.2.1986 

20.2.1987 

24.3.1995 

25.2.2000 

11.4.2003 

27.10.2011 

26.2.2016 

17.5.2019. 

 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 και θα διαβάζονται 

μαζί με τους περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 

Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμούς του 1979 έως 2019 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί 

κανονισμοί» και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες 

Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ναρκωτικών 

Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμοί του 

1979 μέχρι 2020. 

 

Τροποποίηση του 

Τρίτου Πίνακα των 

βασικών 

κανονισμών. 

2. Ο Τρίτος Πίνακας των βασικών κανονισμών 

τροποποιείται με την ένθεση της φράσης «Nitrous oxide» 

αμέσως μετά τη λέξη «Methaqualone» στην Πρώτη Στήλη 

και της φράσης «Υποξείδιο του αζώτου» αμέσως μετά τη 

λέξη «Μεθακουαλόνη» στη Δεύτερη Στήλη. 
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