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Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 

2017 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

Άρθρο 

 

1.  Συνοπτικός τίτλος. 

2.  Ερμηνεία. 

3.  Χειρισμός στοίβας, φορτίου ή αποστελλόμενου φορτίου καπνικού προϊόντος. 

4.  Καταχώρηση σε μητρώο των επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων.  

5.  Κοινοποίηση των συστατικών και των εκπομπών. 

6.  Υποχρέωση κατασκευαστή ή εισαγωγέα για αναγραφή προειδοποιήσεων σε 

πακέτα. 

7.  Απαγόρευση διάθεσης προϊόντων καπνού. 

8.  Απαγόρευση διαφήμισης. 

9.  Αιτήσεις στο δικαστήριο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανώσεις. 

10.  Απαγόρευση πώλησης καπνού από αυτόματες μηχανές πώλησης. 

11.  Απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους χώρους. 

12.  Απαγόρευση καπνίσματος σε οχήματα δημόσιας χρήσης ή ιδιωτικής χρήσης στα 

οποία επιβαίνουν ανήλικα άτομα. 

13.  Πινακίδες σε χώρους απαγόρευσης του καπνίσματος. 

14.  Απαγόρευση καπνίσματος σε χώρους εργασίας. 

15.  Παρακώλυση λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

16.  Εξουσίες εξουσιοδοτημένου λειτουργού. 

17.  Δικαίωμα ένστασης. 

18.  Δειγματοληψία προϊόντων καπνού. 

19.  Εργαστηριακές εξετάσεις. 

20.  Διάπραξη αδικήματος από νομικό πρόσωπο. 

21.  Επιβολή εξώδικου προστίμου. 

22.  Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών 

Υπηρεσιών. 

23.  Γενική ποινή. 

24.  Εξουσίες Δικαστηρίου. 
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25.  Παράβαση υποχρεώσεων που προβλέπονται σε Κανονισμούς. 

26.  Κανονισμοί. 

27.  Κατάργηση.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 
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Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο- 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της E.E.:  

L 152, 

20.06.2003,  

σ. 16. 

«Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 

μελών όσον αφορά τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων 

καπνού»∙ 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της E.E.:  

L 127, 

29.04.2014,  

σ. 1. 

«Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 

μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση 

προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της 

οδηγίας 2001/37/ΕΚ»∙ και 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

E.E.:  

L 360, 

17.12.2014,  

σ. 22. 

«Κατ’ Εξουσιοδότηση Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης 

Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της 

οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών 

προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα 

καπνού», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Υγείας 

(Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 

  

Ερμηνεία. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια-   
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29 του 1985 

214 του 1991 

104(Ι) του 1999 

90(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2005 

65(Ι) του 2007. 

«άδεια λειτουργίας» σημαίνει άδεια λειτουργίας κέντρου, που 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου˙ 

  

 

 

 91(Ι) του 2004 

208(Ι) του 2004 

245(Ι) του 2004 

262(Ι) του 2004 

126(Ι) του 2005 

65(Ι) του 2006 

144(Ι) του 2006 

6(Ι) του 2007 

61(Ι) του 2007 

139(Ι) του 2007 

140(Ι) του 2007 

156(Ι) του 2007 

22(Ι) του 2008 

39(Ι) του 2008 

64(Ι) του 2008 

91(Ι) του 2008 

119(Ι) του 2009 

30(Ι) του 2010 

51Α(Ι) του 2010 

119(Ι) του 2010 

169(Ι) του 2012 

186(Ι) του 2012 

25(Ι) του 2013 

«άδεια πωλήσεως καπνού» σημαίνει άδεια εμπορίας ή πωλήσεως 

προϊόντων καπνού, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του 

Μέρους ΧΙ του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου˙ 
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42(Ι) του 2013 

84(Ι) του 2013 

110(Ι) του 2013 

43(Ι) του 2014.    

  

 «ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών˙ 

  

 «ανοικτός εξωτερικός χώρος» σημαίνει κάθε χώρο που δεν είναι 

εσωτερικός ή κλειστός και διαθέτει επαρκή φυσική οξυγόνωση. για 

τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, επαρκής φυσική οξυγόνωση 

υπάρχει σε κάθε χώρο ο οποίος δεν καλύπτεται από στέγη, μόνιμη ή 

προσωρινή και σε κάθε χώρο ο οποίος καλύπτεται από στέγη, έχει 

μόνιμα ανοικτή τουλάχιστον μια πλευρά, που αντιστοιχεί τουλάχιστον 

στο είκοσι τοις εκατόν (20%) των συνολικών περιμετρικών τοίχων ή 

πλευρών του συγκεκριμένου ανοικτού εξωτερικού χώρου. 

  

 «αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας, εκτός εάν καθορίζεται 

διαφορετικά στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού˙ 

  

 «αρωματικό» σημαίνει πρόσθετο που προσδίδει μυρωδιά και/ή 

γεύση˙ 

  

 «διάθεση στην αγορά» σημαίνει τη διάθεση προϊόντων, ανεξαρτήτως 

του τόπου παρασκευής τους, σε καταναλωτές που βρίσκονται στο 

έδαφος της Ένωσης, με ή χωρίς πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης 

της εξ αποστάσεως πώλησης και σε περιπτώσεις διασυνοριακών εξ 

αποστάσεως πωλήσεων, το προϊόν θεωρείται ότι διατίθεται ή 

εισάγεται στην αγορά στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο 

καταναλωτής˙ 

  

 «διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις» σημαίνει πώληση 

προϊόντων εξ αποστάσεως σε καταναλωτές, στο πλαίσιο της οποίας 

ο καταναλωτής, όταν παραγγέλλει το προϊόν από κατάστημα λιανικής 
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πώλησης, βρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος 

μέλος ή την τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το εν λόγω 

κατάστημα λιανικής πώλησης· το κατάστημα λιανικής πώλησης 

θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος- 

  

 (α)  σε περίπτωση φυσικού προσώπου, αν αυτό έχει την 

επιχειρηματική του έδρα στο εν λόγω κράτος μέλος, 

  

 (β)  στις άλλες περιπτώσεις, αν το κατάστημα λιανικής πώλησης έχει 

στο εν λόγω κράτος μέλος την καταστατική του έδρα, την 

κεντρική του διοίκηση ή τον τόπο άσκησης των δραστηριοτήτων 

του, συμπεριλαμβανομένου ενός υποκαταστήματος, 

αντιπροσωπείας ή οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης˙ 

  

 «διαφήμιση» σημαίνει κάθε μορφή εμπορικής ανακοίνωσης που 

αποσκοπεί στην προώθηση προϊόντος καπνού˙ 

  

 «εθιστικότητα» σημαίνει τη φαρμακολογική ικανότητα ουσίας να 

προκαλεί εθισμό, κατάσταση που επηρεάζει την ικανότητα φυσικού 

προσώπου να ελέγχει τη συμπεριφορά του μέσω της αίσθησης 

ανταμοιβής ή ανακούφισης από συμπτώματα στέρησης ή και τα δύο˙ 

  

 «εισαγωγέας προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων» σημαίνει το 

πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή το δικαίωμα διάθεσης επί 

προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων που έχουν εισαχθεί στο 

έδαφος της Ένωσης˙ 

  

 «εισαγωγή προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων» σημαίνει την 

είσοδο προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων στο έδαφος της 

Ένωσης, εκτός αν αυτά τίθενται σε τελωνειακή διαδικασία ή σε 

καθεστώς αναστολής κατά την είσοδό τους στο έδαφος της Ένωσης, 

καθώς και την αποδέσμευσή τους από τελωνειακή διαδικασία ή 

καθεστώς αναστολής˙ 
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 «εκπομπές» σημαίνει ουσίες που εκλύονται όταν ένα προϊόν καπνού 

ή συναφές προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, 

όπως οι ουσίες που βρίσκονται στον εκλυόμενο καπνό ή ουσίες που 

εκλύονται κατά τη διαδικασία χρήσης μη καπνιζόμενων προϊόντων 

καπνού˙ 

  

 «Ένωση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

 «εξ αποστάσεως υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται χωρίς 

τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα˙ 

  

 «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει μέλος της Αστυνομίας 

Κύπρου ή λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων ή Υγειονομικό 

Επιθεωρητή ή Υγειονομικό Λειτουργό του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή Υγειονομικό 

Λειτουργό των Δήμων ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το δημοτικό 

συμβούλιο πρόσωπο ή Επιθεωρητή των Κοινοτικών Συμβουλίων ή 

λειτουργό της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ή Επιθεωρητή 

Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ή Λειτουργό του 

Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού˙ 

  

 «εξωτερική συσκευασία» σημαίνει κάθε συσκευασία με την οποία 

διατίθενται προϊόντα καπνού ή συναφή προϊόντα στην αγορά και 

περιλαμβάνει μονάδα συσκευασίας ή ομάδα μονάδων συσκευασίας 

με εξαίρεση τα διαφανή περιτυλίγματα ˙ 

  

 «Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή˙ 

  

 

 

«επιχείρηση» σημαίνει κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της 

μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα  όπως οι μονάδες που 

ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, 

προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα˙ 
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 «εσωτερικός ή κλειστός χώρος» σημαίνει κάθε χώρο ο οποίος 

καλύπτεται από στέγη και περιβάλλεται από τοίχους ή πλευρές, 

ανεξάρτητα από το είδος του υλικού που χρησιμοποιείται για τη 

στέγη, τον τοίχο ή τις πλευρές και ανεξάρτητα από το μόνιμο ή 

προσωρινό του οικοδομήματος.  

  

 «ηλεκτρονικό τσιγάρο» σημαίνει προϊόν με επιστόμιο το οποίο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ατμού που περιέχει νικοτίνη ή 

στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του 

περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο και 

το οποίο μπορεί να είναι επαναπληρώσιμο μέσω περιέκτη 

επαναπλήρωσης και δοχείου ή επαναπληρώσιμο με περιέκτες μίας 

χρήσης˙ 

  

 «καπνός» σημαίνει φύλλα και άλλα επεξεργασμένα ή ανεπεξέργαστα 

τμήματα φυτών καπνού, συμπεριλαμβανομένου του διογκωμένου και 

του ανακατεργασμένου καπνού˙ 

  

 «καπνός για ναργιλέ» σημαίνει προϊόν καπνού που μπορεί να 

καταναλωθεί μέσω ναργιλέ, προορίζεται για κάπνισμα και σε 

περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο μέσω ναργιλέ όσο 

και σε καπνό για στριφτά τσιγάρα, θεωρείται καπνός για στριφτά 

τσιγάρα˙ 

  

 «καπνός για στριφτά τσιγάρα» σημαίνει καπνό που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τσιγάρων από καταναλωτές ή από 

καταστήματα λιανικής πώλησης˙ 

  

 «καπνός μάσησης» σημαίνει μη καπνιζόμενο προϊόν καπνού που 

προορίζεται αποκλειστικά για μάσηση˙ 

  

 «καπνός πίπας» σημαίνει καπνό που μπορεί να καταναλωθεί μέσω 

διαδικασίας καύσης και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίπα˙ 
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 «καπνός που λαμβάνεται από τη μύτη» σημαίνει μη καπνιζόμενο 

προϊόν καπνού που μπορεί να καταναλωθεί μέσω της μύτης˙ 

  

 «καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για 

σκοπούς άσχετους με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή 

επαγγελματική του δραστηριότητα˙ 

  

 «κατασκευαστής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

κατασκευάζει προϊόν ή το οποίο δίνει εντολή να σχεδιαστεί ή να 

κατασκευαστεί ένα προϊόν και διαθέτει το προϊόν αυτό στην αγορά 

υπό την ονομασία ή το εμπορικό του σήμα ˙ 

  

 «κατάστημα λιανικής πώλησης» σημαίνει κάθε κατάστημα που 

διαθέτει στην αγορά προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένης της 

διάθεσης των προϊόντων από φυσικό πρόσωπο˙ 

  

 «ΚΜΤ» σημαίνει καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές ιδιότητες˙ 

  

 «Κυβερνητικό Χημείο» σημαίνει το Γενικό Χημείο του κράτους ή 

εγκεκριμένο χημείο το οποίο ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο 

δυνάμει του άρθρου 19˙ 

  

 «μέγιστο επίπεδο» ή «μέγιστο επίπεδο εκπομπών» σημαίνει τη 

μέγιστη περιεκτικότητα ή εκπομπή, συμπεριλαμβανομένου του 

μηδενός, μιας ουσίας σε ένα προϊόν καπνού, μετρούμενη σε 

χιλιοστόγραμμα˙ 

  

 «μη καπνιζόμενο προϊόν καπνού» σημαίνει προϊόν καπνού που 

καταναλώνεται χωρίς διαδικασία καύσης συμπεριλαμβανομένου του 

καπνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και του 

καπνού που λαμβάνεται από το στόμα˙ 

  

 

Σύσταση 

«μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» σημαίνει τις επιχειρήσεις που 

ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ. 
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2003/361/ΕΚ  

της Επιτροπής της 

6ης Μαΐου 2003, 

σχετικά με τον 

ορισμό των μικρών 

και των μεσαίων 

επιχειρήσεων. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  

L. 124,  

20.5.2003,  

σ. 36. 

  

 «μονάδα συσκευασίας» σημαίνει τη μικρότερη ατομική συσκευασία 

ενός προϊόντος καπνού ή συναφούς προϊόντος που διατίθεται στην 

αγορά˙ 

  

 «νέο προϊόν καπνού» σημαίνει προϊόν καπνού το οποίο κυκλοφορεί 

στην αγορά μετά τις 19 Μαΐου 2014 και το οποίο δεν ανήκει στην 

κατηγορία τσιγάρο, καπνός για στριφτά τσιγάρα, καπνός πίπας, 

καπνός για ναργιλέ, πούρο, πουράκι, καπνός μάσησης, καπνός που 

λαμβάνεται από τη μύτη και καπνός που λαμβάνεται από το στόμα˙ 

  

 «νικοτίνη» σημαίνει τα νικοτινικά αλκαλοειδή˙ 

  

 

 

 

 

  

«ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών» σημαίνει αύξηση του όγκου 

πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες 

(10%) σε πέντε κράτη μέλη τουλάχιστο με βάση τα στοιχεία για τις 

πωλήσεις που διαβιβάζονται σύμφωνα με Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή αύξηση του επιπέδου 

επιπολασμού της χρήσης στην ομάδα καταναλωτών ηλικίας κάτω 

των είκοσι πέντε (25) ετών κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%) 

τουλάχιστο σε πέντε κράτη μέλη τουλάχιστο για την αντίστοιχη 
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κατηγορία προϊόντος με βάση την ειδική έκθεση 385 του 

Ευρωβαρομέτρου του Μαΐου του 2012 ή ισοδύναμες μελέτες 

επιπολασμού· σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι δεν σημειώθηκε 

ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών όταν ο όγκος των πωλήσεων 

της κατηγορίας προϊόντος σε επίπεδο λιανικής πώλησης δεν 

υπερέβη τις δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες (2,5%) των συνολικών 

πωλήσεων των προϊόντων καπνού σε επίπεδο Ένωσης˙ 

  

 «όχημα δημόσιας χρήσης» σημαίνει λεωφορείο και ταξί˙ 

  

 «πακέτο» σε σχέση με το προϊόν καπνού, σημαίνει οποιοδήποτε 

κουτί, συσκευασία ή άλλο δοχείο το οποίο περιέχει το προϊόν και 

εντός του οποίου το προϊόν σκοπείται να παρουσιάζεται για λιανική 

πώληση, εξαιρουμένου οποιουδήποτε πρόσθετου περιτυλίγματος ή 

άλλου δοχείου, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι διαφανές ή 

αδιαφανές και μπορεί να απορριφθεί κατά το άνοιγμα˙ 

  

 «περιέκτης επαναπλήρωσης» σημαίνει δοχείο που περιέχει υγρό στο 

οποίο περιέχεται νικοτίνη, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 

για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο˙ 

  

 «πίσσα» σημαίνει το ακατέργαστο άνυδρο μη νικοτινούχο 

συμπύκνωμα καπνού˙ 

  

 «πουράκι» σημαίνει είδος μικρού πούρου μέγιστου βάρους τριών (3) 

γραμμαρίων το καθένα· 

  

 «πούρο» σημαίνει κύλινδρο καπνού που μπορεί να καταναλωθεί 

μέσω διαδικασίας καύσης και ορίζεται ως ακολούθως: 

  

 (α)  κύλινδροι καπνού με εξωτερικό περιτύλιγμα από φυσικό καπνό· 

  

 (β)  κύλινδρος καπνού με κοπανισμένο μείγμα καπνού και με 

εξωτερικό περιτύλιγμα στο σύνηθες χρώμα του πούρου, από 
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ανασυσταθέντα καπνό, που καλύπτει πλήρως το προϊόν και 

όπου χρειάζεται και το φίλτρο, όχι όμως και το επιστόμιο στην 

περίπτωση προϊόντων με επιστόμιο, όπου το βάρος ανά 

μονάδα, μη περιλαμβανομένου του φίλτρου ή του επιστομίου, 

δεν είναι μικρότερο από 2,3 γραμμάρια ούτε μεγαλύτερο από 10 

γραμμάρια και η περίμετρος στο ένα τρίτο τουλάχιστον του 

μήκους δεν είναι μικρότερη από 34 χιλιοστά· 

  

 «προειδοποίηση για την υγεία» σημαίνει την προειδοποίηση που 

αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή άλλες 

ανεπιθύμητες παρενέργειες από τη χρήση ενός προϊόντος, 

συμπεριλαμβανομένων των λεκτικών προειδοποιήσεων, των 

συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την υγεία, των γενικών 

προειδοποιήσεων και των ενημερωτικών μηνυμάτων, όπως 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού· 

  

 «προϊόντα καπνού» ή «καπνικά προϊόντα» σημαίνει προϊόντα που 

μπορούν να καταναλωθούν και τα οποία αποτελούνται, έστω και 

μερικώς από καπνό είτε γενετικά τροποποιημένο είτε όχι· 

  

 «προϊόντα καπνού για κάπνισμα» σημαίνει προϊόντα καπνού 

διαφορετικά από τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού· 

  

 «προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το στόμα» σημαίνει όλα τα 

προϊόντα καπνού τα οποία λαμβάνονται από το στόμα, εκτός από 

εκείνα που προορίζονται για εισπνοή ή μάσηση και τα οποία 

κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από καπνό, σε σκόνη ή σε 

μορφή σωματιδίων ή σε οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των 

μορφών και ιδίως τα προϊόντα που συσκευάζονται σε φακελάκια μίας 

δόσης ή σε πορώδες φακελάκι· 

  

 «προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών» σημαίνει τον προϊστάμενο 

Υγειονομικών Υπηρεσιών ή το λειτουργό που τον αναπληρεί ή τον 
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αντικαθιστά˙ 

  

 «πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία» σημαίνει κάθε ουσία, με εξαίρεση 

τον καπνό, που προστίθεται σε προϊόν καπνού, σε μονάδα 

συσκευασίας του ή σε κάθε εξωτερική συσκευασία· 

  

 «σακουλάκι» σημαίνει μονάδα συσκευασίας καπνού για στριφτά 

τσιγάρα είτε υπό τη μορφή ορθογώνιας θήκης με καπάκι που 

καλύπτει το άνοιγμα είτε υπό τη μορφή σακούλας με επίπεδο πάτο· 

  

 «σημείο πώλησης καπνού» σημαίνει κάθε χώρο όπου πωλούνται 

προϊόντα καπνού˙ 

  

 «συνδυασμένη προειδοποίηση για την υγεία» σημαίνει 

προειδοποίηση για την υγεία που αποτελείται από συνδυασμό 

λεκτικής προειδοποίησης και αντίστοιχης φωτογραφίας ή εικόνας, 

όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού· 

  

 «συστατικό» σημαίνει καπνό, πρόσθετο, καθώς και κάθε ουσία ή 

στοιχείο το οποίο περιλαμβάνεται στο τελικό προϊόν καπνού ή σε 

συναφές προϊόν, συμπεριλαμβανομένων του χαρτιού, του φίλτρου, 

των μελανών, των καψουλών και των συγκολλητικών υλών· 

  

 «σύστημα επαλήθευσης ηλικίας» σημαίνει σύστημα υπολογισμού 

ηλικίας που επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά με αναμφισβήτητο τρόπο την 

ηλικία του καταναλωτή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία· 

  

 «τοξικότητα» σημαίνει το βαθμό στον οποίο μια ουσία μπορεί να 

προκαλέσει βλαβερές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων που εμφανίζονται με την 

πάροδο του χρόνου, συνήθως μέσω επανειλημμένης ή συνεχούς 

κατανάλωσης ή έκθεσης· 
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 «τσιγάρο» σημαίνει κύλινδρο καπνού ο οποίος μπορεί να 

καταναλωθεί μέσω διαδικασίας καύσης, μπορεί να καπνίζεται ως 

έχει, δεν είναι πούρο ή πουράκι,  με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό 

γλιστρά μέσα σε σωλήνες τσιγάρων και περιτυλίγεται σε 

τσιγαρόχαρτο· 

  

 «τρίτη χώρα» σημαίνει κάθε χώρα η οποία δεν αποτελεί κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙ 

  

 «Υγειονομικές Υπηρεσίες» σημαίνει τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας· 

  

 «υπηρεσία κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη 

υπηρεσιών» σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται με μετάδοση 

δεδομένων κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας˙ 

  

 «υπηρεσία με ηλεκτρονικά μέσα» σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται 

στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισμό της μέσω 

εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

ψηφιακής συμπίεσης ή αποθήκευσης δεδομένων και η οποία 

παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω 

τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή 

μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων˙ 

  

 

 

 

 

Παράρτημα Ι. 

«υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας» νοούνται οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες που συνήθως παρέχονται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά 

μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός 

αποδέκτη υπηρεσιών, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι˙ 

  

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας˙ 

  

 «φυτικό προϊόν για κάπνισμα» σημαίνει προϊόν με βάση φυτά, 

βότανα ή φρούτα, που δεν περιέχει καπνό και που μπορεί να 
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καταναλωθεί μέσω διαδικασίας καύσης˙ 

  

 «χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση» σημαίνει μυρωδιά ή γεύση 

διαφορετική από το άρωμα και τη γεύση του καπνού, η οποία 

προκύπτει από πρόσθετο ή από συνδυασμό προσθέτων, που 

περιλαμβάνει τα φρούτα, τα μπαχαρικά, τα αρωματικά φυτά, την 

αλκοόλη, την καραμέλα, τη μινθόλη ή τη βανίλια, αλλά δεν 

περιορίζεται σε αυτά και η οποία είναι αισθητή πριν ή κατά την 

κατανάλωση του προϊόντος καπνού˙ 

  

 «χορηγία» σημαίνει κάθε δημόσια ή ιδιωτική συμβολή σε εκδήλωση, 

δραστηριότητα ή συνδρομή σε άτομο που αποσκοπεί στην 

προώθηση ενός προϊόντος καπνού˙ 

  

 «χώρος απαγόρευσης καπνίσματος» σημαίνει κάθε εσωτερικό ή 

κλειστό χώρο δημοσίου κτιρίου, κρατικών ή ημικρατικών υπηρεσιών, 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, πανεπιστημίου, σχολής ή άλλου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος ή εκπαιδευτηρίου, αεροδρομίου, λιμανιού, 

νοσοκομείου, περιλαμβανομένου αγροτικού υγειονομικού κέντρου και 

εξωτερικού ιατρείου, δημόσιας ή ιδιωτικής στέγης για ηλικιωμένους 

και άτομα με αναπηρίες, ιδιωτικής κλινικής, ιδιωτικού ιατρείου, 

ιδιωτικού οδοντιατρείου, ιδιωτικού φαρμακείου, κινηματογράφου, 

θεάτρου, αίθουσας προβολής βίντεο ή ψηφιακών δίσκων, μουσείου, 

πινακοθήκης, αίθουσας συναυλιών, πολιτιστικού κέντρου, δημόσιας 

βιβλιοθήκης, αθλητικού χώρου, ξενοδοχείου, εργοστασίου ή άλλου 

υποστατικού παρασκευής ή συσκευασίας και/ή πώλησης τροφίμων, 

αίθουσας ετοιμασίας φαγητών, ανελκυστήρα, δημόσιων 

αποχωρητηρίων, εμπορικού κέντρου, σωματείου ή λέσχης, 

ανεξάρτητα από το αν η είσοδος είναι ελεύθερη ή επιτρέπεται μόνο 

για τα μέλη, περιπτέρου, πρακτορείου στοιχημάτων, σφαιριστηρίου, 

αίθουσας μπιλιάρδου, εκδηλώσεων για ανηλίκους, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδότοπων και άλλων οργανωμένων 

χώρων συνάθροισης παιδιών, καφετερίας διαδικτύου, καφενείου και 

κέντρου αναψυχής που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εστιατόριο, 
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καφετερία, μπαρ, καμπαρέ, κέντρο δεξιώσεων, δισκοθήκη, χορευτικό 

κέντρο ή άλλου κέντρου αναψυχής, κουρείου και κομμωτηρίου. 

  

 «χώρος εργασίας» σημαίνει κάθε εσωτερικό ή κλειστό χώρο που 

χρησιμοποιείται από ανθρώπους στη διάρκεια της απασχόλησης ή 

της εργασίας τους έναντι αποδοχών ή εθελοντικά και περιλαμβάνει 

όλους τους συνδεδεμένους ή παρεπόμενους χώρους που 

χρησιμοποιούνται από κοινού από τους εργαζομένους κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους, όπως διάδρομοι, ανελκυστήρες, κοινές 

εγκαταστάσεις, αποχωρητήρια, αποδυτήρια και αίθουσες αναμονής 

και δεν περιλαμβάνει κατοικία. 

  

Χειρισμός  

στοίβας,  

φορτίου ή 

αποστελλόμενου 

φορτίου  

καπνικού 

προϊόντος. 

3.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), σε 

περίπτωση που ένα πακέτο καπνικού προϊόντος, νέου προϊόντος 

καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου, φυτικού προϊόντος για κάπνισμα ή 

μη καπνιζόμενου προϊόντος καπνού δεν συνάδει με τις 

προδιαγραφές που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στους 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού και αποτελεί μέρος 

στοίβας, παρτίδας ή αποστελλόμενου φορτίου καπνικού προϊόντος 

της ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής, θεωρείται ότι όλα τα πακέτα 

καπνικού προϊόντος, νέου προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικού 

τσιγάρου, φυτικού προϊόντος για κάπνισμα ή μη καπνιζόμενου 

προϊόντος  καπνού στην εν λόγω στοίβα, παρτίδα ή στο φορτίο δεν 

συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στον παρόντα 

Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.  

  

      (2)  Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση 

που μετά από λεπτομερή αξιολόγηση δεν προκύψουν στοιχεία που 

να αποδεικνύουν ότι και το υπόλοιπο της στοίβας, της παρτίδας ή του 

φορτίου δεν συνάδει με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στον 

παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

  

Καταχώρηση  

σε μητρώο  

4.-(1)  Ο Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών τηρεί μητρώο στο 

οποίο καταχωρείται κάθε επιχείρηση που παράγει, διακινεί μέσω 
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των επιχειρήσεων 

καπνικών 

προϊόντων.  

άλλου κράτους μέλους, εισάγει από τρίτη χώρα ή διανέμει προϊόντα 

καπνού, νέα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα, φυτικά 

προϊόντα για κάπνισμα ή μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού. 

  

    (2)(α) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), ο 

υπεύθυνος κάθε επιχείρησης που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο 

υποβάλλει στον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών αίτηση για 

καταχώρηση στο μητρώο η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 

υποστηρικτικά ή άλλα έγγραφα.  

  

 (β) Οι ελάχιστες πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι οι ακόλουθες: 

  

  (i) Το όνομα και η διεύθυνση της επιχείρησης, η 

διεύθυνση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και 

πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας που εκδίδει ο  

Έφορος Εταιρειών, αν η επιχείρηση είναι εταιρεία∙  

(ii) ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας του καπνικού 

προϊόντος, στην περίπτωση εισαγομένων καπνικών 

προϊόντων των οποίων ο κατασκευαστής δεν είναι η 

επιχείρηση που αναφέρεται στην παράγραφο (i)∙ και 

(iii) κατάλογο ανά μάρκα και τύπο των παραγόμενων/ 

εισαγόμενων προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων 

καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, φυτικών προϊόντων 

για κάπνισμα ή μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού. 

  

      (3) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) μεριμνούν ώστε ο Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών να 

ενημερώνεται για οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις παρεχόμενες σ’ 

αυτόν πληροφορίες που αφορούν τις επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης για την παραγωγή, 

διακίνηση, εισαγωγή ή και διανομή νέων καπνικών προϊόντων, 

οποιασδήποτε σημαντικής αλλαγής των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης και του κλεισίματος υφιστάμενης εγκατάστασης: 
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  Νοείται ότι ο Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών 

διαγράφει από το προβλεπόμενο στο εδάφιο (α) μητρώο επιχείρηση 

σε περίπτωση που- 

 (i)  Εξουσιοδοτημένος λειτουργός εξακριβώσει την 

κατεδάφιση ή τη μετατροπή της εγκατάστασης ή της 

χρήσης της για άλλους σκοπούς∙ ή 

  (ii) η επιχείρηση λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση, μετά από 

αντικατάσταση του φυσικού ή νομικού προσώπου που 

αποτελούσε τη διεύθυνση αυτής. 

  

Κοινοποίηση  

των συστατικών 

και των 

εκπομπών. 

5.-(1) Οποιοσδήποτε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή υπεύθυνος 

επιχείρησης προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, 

ηλεκτρονικών τσιγάρων, φυτικών προϊόντων για κάπνισμα ή μη 

καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή 

ετησίως τις  πληροφορίες που αφορούν τα συστατικά και τις 

εκπομπές των προϊόντων αυτών οι οποίες καθορίζονται στους 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

      (2) Πέραν των υποχρεώσεων υποβολής κοινοποιήσεων που 

καθορίζονται στο εδάφιο (1), επιβάλλονται επιπρόσθετες 

υποχρεώσεις υποβολής κοινοποιήσεων σε συγκεκριμένα πρόσθετα 

που περιέχονται σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα οι οποίες 

περιλαμβάνονται σε κατάλογο ιεράρχησης σύμφωνα με τις πρόνοιες 

των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

Υποχρέωση 

κατασκευαστή ή 

εισαγωγέα για 

αναγραφή  

προειδοποιήσεων 

σε πακέτα. 

6.-(1) Κάθε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή υπεύθυνος επιχείρησης 

καπνικού προϊόντος, νέου προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικού 

τσιγάρου, φυτικού προϊόντος για κάπνισμα ή μη καπνιζόμενου 

προϊόντος καπνού, διασφαλίζει ότι σε κάθε ένα από αυτά 

αναγράφονται οι καθοριζόμενες στους κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου προειδοποιήσεις για τις βλάβες που 

προκαλεί το κάπνισμα: 
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  Νοείται ότι, η σήμανση οποιουδήποτε καπνικού προϊόντος, 

νέου προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου, φυτικού προϊόντος 

για κάπνισμα ή μη καπνιζόμενου προϊόντος καπνού πρέπει να 

πληροί και τις διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου. 

  

     (2) Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να τοποθετεί τις 

προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε άλλο χρόνο από 

εκείνον κατά ή πριν τον οποίο συσκευάστηκε το προϊόν με 

οποιοδήποτε μέσο είτε μέσω εκτύπωσης είτε με εφαρμογή ταινίας 

είτε με άλλο τρόπο πάνω σε οποιοδήποτε προϊόν καπνού το οποίο 

κατασκευάστηκε ή συσκευάστηκε στη Δημοκρατία: 

  

       Νοείται ότι, οι προειδοποιήσεις για τα προϊόντα καπνού, με 

εξαίρεση τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά τσιγάρα και τον καπνό 

για ναργιλέ, μπορούν να προσαρτώνται με αυτοκόλλητες ετικέτες 

νοουμένου ότι αυτές  είναι αναπόσπαστες. 

  

     (3)  Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε σχέση με- 

  

  (α) Πακέτα τα οποία διατίθενται για πώληση, μέσω των 

καταστημάτων αδασμολόγητων ειδών των λιμένων και 

αερολιμένων της Δημοκρατίας σε επιβάτες που 

αναχωρούν και τα οποία θα φέρουν προειδοποιήσεις και 

σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή κατ’ αναλογία, 

στην Αγγλική γλώσσα και σύμφωνα με τις οδηγίες που 

ισχύουν στην Ένωση∙ 

   

  (β) πακέτα που εισάγουν επιβάτες κατά την άφιξή τους στη 

Δημοκρατία, για προσωπική τους χρήση και 

απαλλάσσονται τελωνειακού δασμού δυνάμει σχετικής 

νομοθεσίας ή σύμβασης∙ 
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  (γ) πακέτα τα οποία παραδίδονται σε προνομιούχα 

πρόσωπα ή αρχές ή οργανισμούς, τα οποία 

απαλλάσσονται τελωνειακού δασμού δυνάμει σχετικής 

νομοθεσίας ή σύμβασης. 

  

Απαγόρευση 

διάθεσης 

προϊόντων 

καπνού. 

7.-(1) Απαγορεύεται - 

  (α) Η προμήθεια προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών 

τσιγάρων, νέων προϊόντων καπνού, φυτικών προϊόντων 

για κάπνισμα και μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού 

σε ανήλικο πρόσωπο ∙ ή 

   

  (β) η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών 

τσιγάρων, νέων προϊόντων καπνού, φυτικών προϊόντων 

για κάπνισμα και μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού∙ ή 

   

  (γ) η διάθεση ή η προσφορά για διάθεση ή η συμφωνία για 

διάθεση ή η έκθεση με σκοπό τη διάθεση ή η κατοχή με 

σκοπό τη διάθεση-  

   (i) προϊόντων καπνού για χρήση από το στόμα∙ ή 

   (ii) προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, 

νέων προϊόντων καπνού, φυτικών προϊόντων για 

κάπνισμα και μη καπνιζόμενων προϊόντων 

καπνού, για τα οποία ο κατασκευαστής δεν 

συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις του παρόντος 

Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού. ή 

   (iii) σχηματικών απομιμήσεων προϊόντων καπνού∙ ή 

  

  (δ) η διανομή ή η κατοχή ή η χρήση οποιουδήποτε 

προϊόντος, όπως σταχτοδοχείο, αναπτήρας, 

διαφημιστική ομπρέλα, πέννα ή άλλο παρόμοιο 
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διαφημιστικό προϊόν, το οποίο-  

   (i) φέρει λογότυπο καπνικών προϊόντων, ηλεκτρονικών 

τσιγάρων, νέων προϊόντων καπνού, μη 

καπνιζόμενων προϊόντων καπνού και φυτικών 

προϊόντων για κάπνισμα∙ ή 

   (ii) έχει σχήμα ή σχέδιο που παραπέμπει σε καπνικά 

προϊόντα, ηλεκτρονικά τσιγάρα, νέα προϊόντα 

καπνού, μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, και 

φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, 

  με σκοπό την προώθησή καπνικών προϊόντων, ηλεκτρονικών 

τσιγάρων, νέων προϊόντων καπνού, μη καπνιζόμενων 

προϊόντων καπνού και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα. 

  

      (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα 

καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα, νέα προϊόντα καπνού, μη καπνιζόμενα 

προϊόντα καπνού και φυτικά προϊόντα για κάπνισμα που διατίθενται ή 

πρόκειται να διατεθούν προς κατανάλωση εκτός της Δημοκρατίας. 

  

  (3)(α)  Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου 

(1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ 

(€2.000). 

  

 (β)  Σε περίπτωση μεταγενέστερης καταδίκης του ιδίου 

προσώπου για αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

(α) του εδαφίου (1) το αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και με τις δύο αυτές 

ποινές. 

  

Απαγόρευση 

διαφήμισης. 

8.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), 

απαγορεύεται η διαφήμιση και/ή η χορηγία προϊόντων καπνού, νέων 

προϊόντων καπνού, καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, μη 

καπνιζόμενων προϊόντων καπνού και φυτικών προϊόντων για 
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κάπνισμα υπό τη μορφή γραπτού, προφορικού, έντυπου, 

ραδιοφωνικού, κινηματογραφικού μηνύματος ή μηνύματος των 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας: 

  

  Νοείται ότι η απαγόρευση σε ό,τι αφορά τα καπνικά προϊόντα, 

ισχύει και για τα συστατικά τους. 

  

    (2) Σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση των ηλεκτρονικών τσιγάρων 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου.  

  

    (3)  Από την απαγόρευση του εδαφίου (1) εξαιρούνται οι 

διαφημίσεις στον τύπο ή σε άλλα έντυπα μέσα που προορίζονται 

αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του εμπορίου καπνού, καπνού 

που λαμβάνεται από το στόμα, ηλεκτρονικών τσιγάρων, μη 

καπνιζόμενων προϊόντων καπνού και φυτικών προϊόντων για 

κάπνισμα και οι διαφημίσεις σε έντυπα που τυπώνονται και 

εκδίδονται σε τρίτες χώρες, εφόσον η κοινοτική αγορά δεν είναι ο 

κύριος προορισμός των εντύπων αυτών. 

  

     (4)  Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) 

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε 

ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο 

αυτές ποινές. 

  

Αιτήσεις στο 

δικαστήριο από 

φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή 

οργανώσεις. 

9.  Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργάνωση, που έχει 

έννομο συμφέρον για τον τερματισμό διαφημίσεων, χορηγιών ή 

άλλων δραστηριοτήτων που ενεργούνται κατά παράβαση των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβάλλει αίτηση στο 

δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού 

διατάγματος, συμπεριλαμβανομένου και του προσωρινού,  το οποίο 

να διατάσσει τον τερματισμό της διαφήμισης, χορηγίας ή άλλης 

δραστηριότητας, ανάλογα με την περίπτωση. 
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Απαγόρευση 

πώλησης  

καπνού από 

αυτόματες μηχανές  

πώλησης. 

10.-(1)  Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο- 

  

  (α) Να έχει υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του οποιαδήποτε 

αυτόματη μηχανή πώλησης προϊόντος καπνού, 

ηλεκτρονικών τσιγάρων, μη καπνιζόμενων προϊόντων 

καπνού νέων προϊόντων καπνού, και φυτικών 

προϊόντων για κάπνισμα ή να επιτρέπει την 

εγκατάσταση ή τη χρήση οποιασδήποτε τέτοιας 

μηχανής σ’ οποιοδήποτε υποστατικό το οποίο τελεί 

υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του∙ ή 

   

  (β) να θέτει σε λειτουργία οπουδήποτε οποιαδήποτε 

μηχανή πώλησης προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικών 

τσιγάρων, μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, νέων 

προϊόντων καπνού και φυτικών προϊόντων για 

κάπνισμα. ή 

 

  (γ) να εισάγει ή να κατασκευάζει για εγχώρια  χρήση 

οποιαδήποτε αυτόματη μηχανή πώλησης προϊόντος 

καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, μη καπνιζόμενων 

προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, και 

φυτικών προϊόντων για κάπνισμα. 

  

      (2) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1)  είναι 

ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 

πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ) (€2.000). 

  

Απαγόρευση  

του καπνίσματος 

11.-(1) Απαγορεύεται το κάπνισμα καπνικών προϊόντων, νέων 

προϊόντων καπνού, φυτικών προϊόντων για κάπνισμα και η χρήση 
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σε ορισμένους 

χώρους. 

ηλεκτρονικού τσιγάρου, ναργιλέ και μη καπνιζόμενου προϊόντος 

καπνού από πρόσωπο- 

  

  (α) Σε οποιοδήποτε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος, 

εξαιρουμένων των-  

   (i) ειδικών στη βάση προδιαγραφών εσωτερικών ή 

κλειστών χώρων που θα δημιουργηθούν μόνο στο 

χώρο αναμονής των επιβατών που βρίσκονται υπό 

επιβίβαση σε αεροδρόμιο ή λιμάνι της Δημοκρατίας, 

στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος σε ανήλικα 

πρόσωπα, εκτός εάν η διεύθυνση των αεροδρομίων 

ή των λιμένων αυτών εφαρμόζει πολιτική πλήρους 

απαγόρευσης του καπνίσματος. και 

   (ii) (αα) ειδικά διαμορφωμένων χώρων καπνιστών σε 

ξενοδοχεία (cigar lounge), που διαθέτουν 

αυτόνομο και ανεξάρτητο σύστημα 

εξαερισμού και κλιματισμού, στη βάση 

προδιαγραφών που καθορίζονται από το 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων, νοουμένου ότι στους χώρους 

αυτούς δεν σερβίρεται φαγητό και 

απαγορεύεται η είσοδος σε πρόσωπα ηλικίας 

κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και σε έγκυες 

γυναίκες.  

    (ββ) ειδικά διαμορφωμένων ορόφων ή δωματίων 

για καπνιστές σε ξενοδοχεία, που διαθέτουν 

αυτόνομο και ανεξάρτητο σύστημα 

εξαερισμού και κλιματισμού, στη βάση 

προδιαγραφών που καθορίζονται από το 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων: 

    Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας 



 

 

 25 
 

παραγράφου, ο όρος “προδιαγραφές” σημαίνει τις 

προδιαγραφές που καθορίζονται από το Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. και 

    

  (β) στους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους των: 

   (i) ιδιωτικών ή δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης 

Τεχνικής  Εκπαίδευσης. 

   (ii) νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένου αστικού ή 

αγροτικού κέντρου υγείας, εκτός από 

καθορισμένους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους, οι 

οποίοι υποδεικνύονται από τη διεύθυνση του 

νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας και οι οποίοι δεν 

επιτρέπεται να βρίσκονται σε είσοδο ή έξοδο του 

νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας˙ και   

   (iii) χώρων εκδηλώσεων για ανήλικους, 

συμπεριλαμβανομένων παιδότοπων και άλλων 

οργανωμένων χώρων συνάθροισης παιδιών.   

  

  (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο 

διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης οποιουδήποτε ανοικτού εξωτερικού 

χώρου δύναται να απαγορεύει το κάπνισμα στο χώρο αυτό. 

  

      (3)  Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου 

(1) και του εδαφίου (2), σε ανοικτό εξωτερικό χώρο που εφάπτεται με 

εσωτερικό ή κλειστό χώρο, στον οποίο απαγορεύεται το κάπνισμα 

δυνάμει του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται το κάπνισμα, νοουμένου 

ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση διαχωρισμού των δύο χώρων, οι 

οποίοι δύναται να συνδέονται μεταξύ τους με θύρα που κλείνει 

αυτόματα ή με διπλή θύρα: 

  

  Νοείται ότι επιτρέπεται το κάπνισμα στον ανοικτό εξωτερικό 

χώρο που εφάπτεται με εσωτερικό ή κλειστό χώρο χωρίς να 
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απαιτείται η εγκατάσταση μόνιμου διαχωρισμού των δύο χώρων, 

όταν ο ανοικτός εξωτερικός χώρος ο οποίος εφάπτεται με τον 

εσωτερικό ή κλειστό χώρο διαθέτει μόνιμα ανοικτή μία τουλάχιστον 

πλευρά και εφόσον αυτό απαιτείται, επιπλέον τόσο πρόσθετο μόνιμο 

άνοιγμα, ώστε αθροιστικά να προκύπτει συνολικό μόνιμο άνοιγμα, το 

οποίο να αντιστοιχεί σε ποσοστό πέραν του τριάντα τοις εκατόν 

(30%) των συνολικών περιμετρικών τοίχων ή πλευρών του ή είναι 

πλήρως ανοικτός. 

  

      (4) Πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη σε χώρο στον οποίο 

απαγορεύεται το κάπνισμα δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1), 

και (3) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 14 και στον οποίο 

διαπιστώνεται παράβαση των υπό αναφορά διατάξεων, θεωρείται 

υπεύθυνο για την παράβαση αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι έλαβε όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή του καπνίσματος στο χώρο 

αυτό: 

  

  Νοείται ότι η ειδοποίηση των διωκτικών αρχών από ή εκ 

μέρους του πιο πάνω προσώπου θεωρείται ως ικανοποιητική 

απόδειξη λήψης των απαιτούμενων μέτρων για την αποτροπή του 

καπνίσματος.   

  

       (5) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου, η απαγόρευση χρήσης συσκευής ηλεκτρονικού τσιγάρου, 

ισχύει και για ηλεκτρονικά τσιγάρα που δεν περιέχουν νικοτίνη. 

  

      (6) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες 

ευρώ (€2.000). 
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Απαγόρευση 

καπνίσματος  

σε οχήματα  

δημόσιας  

χρήσης ή  

ιδιωτικής  

χρήσης στα  

οποία επιβαίνουν 

ανήλικα άτομα. 

12.-(1) Απαγορεύεται το κάπνισμα καπνικών προϊόντων, νέων 

προϊόντων καπνού, φυτικών προϊόντων για κάπνισμα και η χρήση 

ηλεκτρονικού τσιγάρου, ναργιλέ και μη καπνιζόμενου προϊόντος 

καπνού από οποιοδήποτε πρόσωπο σε- 

  

  (α)  Όχημα δημόσιας χρήσης. και 

   

  (β)  όχημα ιδιωτικής χρήσης στο οποίο επιβαίνει ανήλικο 

άτομο. 

  

      (2) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες 

ευρώ (€2.000). 

  

Πινακίδες σε 

χώρους 

απαγόρευσης  

του  

καπνίσματος. 

13.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει υπό τον έλεγχο ή την κατοχή 

του οποιοδήποτε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος ή χώρο 

εργασίας, τοποθετεί πινακίδα σε περίοπτη θέση στο χώρο αυτό, στην 

οποία αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι απαγορεύεται το 

κάπνισμα.  

  

    (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφορά στην 

πινακίδα σε κάπνισμα περιλαμβάνει και τη χρήση του ηλεκτρονικού 

τσιγάρου και ναργιλέ. 

  

       (3) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες 

ευρώ (€2.000). 
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Απαγόρευση 

καπνίσματος σε 

χώρους εργασίας. 

14.-(1) Απαγορεύεται το κάπνισμα καπνικών προϊόντων, νέων 

προϊόντων καπνού, φυτικών προϊόντων για κάπνισμα και η χρήση 

ηλεκτρονικού τσιγάρου, ναργιλέ και μη καπνιζόμενου προϊόντος 

καπνού σε όλους τους χώρους εργασίας: 

  

  Νοείται ότι δεν απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού 

τσιγάρου, για σκοπούς δοκιμής στα ειδικά καταστήματα πώλησής 

τους. 

  

      (2) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ 

(€2.000). 

  

Παρακώλυση 

λειτουργών στην 

άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

15.  Πρόσωπο το οποίο παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί 

οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά την άσκηση 

οποιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας του ανατίθεται δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού ή αποπειράται να πράξει κάποιο από τα πιο πάνω, 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 

σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε 

ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο 

αυτές ποινές. 

  

Εξουσίες 

εξουσιοδοτημένου 

λειτουργού. 

16.-(1)  Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται σε κάθε εύλογο 

χρόνο- 

   

  (α) Να εισέρχεται σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος 

προς διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου. 

   

  (β) να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί 
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έλεγχο σε υποστατικό ή σε άλλο χώρο, εξαιρουμένης 

κατοικίας, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

κατασκευάζεται, συσκευάζεται, εγκυτιώνεται ή διατίθεται 

για πώληση οποιοδήποτε προϊόν καπνού, νέο προϊόν 

καπνού, ηλεκτρονικό τσιγάρο, συμπεριλαμβανομένων 

περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικό προϊόν για κάπνισμα 

ή μη καπνιζόμενο προϊόν καπνού αναφορικά με το 

οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή 

των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 

κοινοτικοί κανονισμοί ή αποφάσεις. και 

   (i) να εξετάζει οποιοδήποτε τέτοιο προϊόν∙ 

   (ii) να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη 

αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατά την εν λόγω κατασκευή, 

συσκευασία, εγκυτίωση ή διάθεση για πώληση∙ 

   (iii) να εξετάζει οποιαδήποτε μέθοδο που 

εφαρμόζεται στο υποστατικό ή σε άλλο χώρο σε 

σχέση με την κατασκευή, συσκευασία, 

εγκυτίωση ή διάθεση για πώληση των εν λόγω 

προϊόντων και οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου 

που εφαρμόζεται στο υποστατικό ή σε άλλο 

χώρο, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής∙ 

   (iv) να αξιολογεί τις μεθόδους ελέγχου που 

εφαρμόζονται στο υποστατικό ή σε άλλο χώρο 

και τα αποτελέσματα αυτών∙ 

   (v) να ελέγχει τα πρόσωπα που απασχολούνται 

στο υποστατικό ή σε άλλο χώρο∙ 

   

  (γ) να ανακόπτει, να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά 

και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό 

μέσο και να ανοίγει και να εξετάζει οποιοδήποτε δοχείο, 

κουτί, κιβώτιο, δέμα, περιτύλιγμα ή άλλη συσκευασία, 

για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρει 

ή περιέχει οποιοδήποτε προϊόν καπνού, νέο προϊόν 
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καπνού, ηλεκτρονικό τσιγάρο, συμπεριλαμβανομένων 

και των περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικό προϊόν για 

κάπνισμα ή μη καπνιζόμενο προϊόν καπνού αναφορικά 

με το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος 

Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού∙ 

   

  (δ) να εξετάζει και να λαμβάνει δείγμα ή δείγματα 

οποιουδήποτε προϊόντος το οποίο αναφέρεται στις 

παραγράφους (β) και (γ) χωρίς την καταβολή 

οποιουδήποτε τιμήματος σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18. 

   

  (ε) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο 

ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, φέροντας μαζί του 

οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά κρίνει αναγκαία για την 

άσκηση οποιασδήποτε άλλης εξουσίας η οποία 

χορηγείται σ’ αυτόν δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου∙ 

   

  (στ) να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία καταχωρημένα σε 

ηλεκτρονική μορφή πάνω σε μαγνητικά μέσα ή βιβλία ή 

έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε οποιοδήποτε 

υποστατικό ή σε άλλο χώρο που αναφέρεται στην 

παράγραφο (β) ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 

που αναφέρεται στις παραγράφους (γ) και (ε) για τα 

οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν 

πληροφορίες ή καταχωρήσεις σε σχέση με 

οποιοδήποτε προϊόν καπνού, νέο προϊόν καπνού, 

ηλεκτρονικό τσιγάρο, συμπεριλαμβανομένων και των 

περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικό προϊόν για κάπνισμα 

ή μη καπνιζόμενο προϊόν καπνού αναφορικά με το 

οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή 

των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να 
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λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματά τους∙ 

   

  (ζ) να κατακρατεί ή να δεσμεύει για όσο χρόνο είναι 

αναγκαίος, οποιοδήποτε προϊόν καπνού, νέο προϊόν 

καπνού, ηλεκτρονικό τσιγάρο, συμπεριλαμβανομένων 

και των περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικό προϊόν για 

κάπνισμα ή μη καπνιζόμενο προϊόν καπνού αναφορικά 

με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει 

παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου 

ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να 

διατάσσει όπως το προϊόν αυτό παραμείνει ή 

μεταφερθεί σε οποιοδήποτε μέρος υποδειχθεί από 

αυτόν∙ 

   

  (η) να κατάσχει ή/και να καταστρέφει οποιοδήποτε προϊόν 

καπνού, νέο προϊόν καπνού, ηλεκτρονικό τσιγάρο, 

συμπεριλαμβανομένων και των περιεκτών 

αναπλήρωσης, φυτικό προϊόν για κάπνισμα ή μη 

καπνιζόμενο προϊόν καπνού σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή 

των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

   

      (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οποιοσδήποτε 

εξουσιοδοτημένος λειτουργός, δύναται να απευθύνει γραπτή οδηγία 

στο επηρεαζόμενο πρόσωπο όπως αυτό προβεί στην απόσυρση ή 

στην ανάκληση από την αγορά προϊόντος καπνού, νέου προϊόντος 

καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου, συμπεριλαμβανομένων και των 

περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικού προϊόντος για κάπνισμα ή μη 

καπνιζόμενου προϊόντος καπνού, τα οποία δεν συνάδουν με τις 

προδιαγραφές που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

  

      (3)  Οι δαπάνες για την καταστροφή προϊόντος, δυνάμει των 

διατάξεων της παραγράφου (η) του εδαφίου (1), βαρύνουν τον 
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ιδιοκτήτη του προϊόντος, ο οποίος έχει την υποχρέωση να καταβάλει 

στο Λογιστήριο του Τμήματος ή της Υπηρεσίας ή του Οργανισμού 

στο οποίο υπηρετεί ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός που επέβαλε την 

καταστροφή του εν λόγω προϊόντος το αντίτιμο αυτών των δαπανών 

και σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνείται ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του αυτή, ο 

Διευθυντής/Προϊστάμενος του Τμήματος, Υπηρεσίας ή Οργανισμού, 

ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα για την 

είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη 

Δημοκρατία. 

  

      (4) Για σκοπούς διευκόλυνσης του εξουσιοδοτημένου λειτουργού 

στην εκτέλεση των καθηκόντων του, κάθε κατασκευαστής ή 

εισαγωγέας προϊόντων καπνού, νέου προϊόντος καπνού, 

ηλεκτρονικού τσιγάρου συμπεριλαμβανομένων και των περιεκτών 

αναπλήρωσης, φυτικού προϊόντος για κάπνισμα ή μη καπνιζόμενου 

προϊόντος καπνού οφείλει να παρέχει στον εξουσιοδοτημένο 

λειτουργό τα δείγματα που θα ζητήσει σε εύλογα χρονικά διαστήματα. 

  

      (5) Για σκοπούς άσκησης των εξουσιών που του χορηγούνται 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οποιοσδήποτε 

εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος δεν είναι μέλος της 

Αστυνομίας, δύναται όπως συνοδεύεται από μέλος της Αστυνομίας. 

  

Δικαίωμα 

ένστασης. 

17.-(1) Κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο, το οποίο δεν ικανοποιείται 

από απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παραγράφων (ζ) και (η) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) του 

άρθρου 16, δύναται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη 

γραπτή κοινοποίηση της απόφασης σε αυτό και  τηρουμένων των 

διατάξεων του εδαφίου (6), να υποβάλει ένσταση  στο 

Διευθυντή/Προϊστάμενο του Τμήματος, Υπηρεσίας ή Οργανισμού στο 

οποίο υπηρετεί ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός που εξέδωσε την 

απόφαση και να υποδείξει, ως μέλος της επιτροπής που θα εξετάσει 

και αποφασίσει επί της ένστασης, εμπειρογνώμονα, ο οποίος έχει 
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ειδική γνώση και εμπειρία στο υπό εξέταση θέμα. 

  

      (2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από Επιτροπή 

Εξέτασης Ενστάσεων, που στο εξής αναφέρεται ως «η Επιτροπή 

Ενστάσεων», η οποία απαρτίζεται από τρεις (3) εξουσιοδοτημένους 

λειτουργούς, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται αυτός που εξέδωσε 

την προσβαλλόμενη απόφαση και οι οποίοι είναι ιεραρχικά ανώτεροι 

ή τουλάχιστον ισόβαθμοι αυτού, και δυνητικά από ένα 

εμπειρογνώμονα που υποδεικνύεται από τον ενιστάμενο,  σύμφωνα 

με τις διατάξεις του εδαφίου (1): 

  

  Νοείται ότι τα έξοδα συμμετοχής του εμπειρογνώμονα 

βαρύνουν τον ενιστάμενο. 

  

      (3) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί που συμμετέχουν στην 

Επιτροπή Ενστάσεων διορίζονται για το σκοπό αυτό από τον 

εκάστοτε Διευθυντή/Προϊστάμενο του Τμήματος, Υπηρεσίας ή 

Οργανισμού στο οποίο υπηρετεί ή εργάζεται ο εξουσιοδοτημένος 

λειτουργός ο οποίος εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. 

  

      (4) Η Επιτροπή Ενστάσεων κατά την εξέταση της ένστασης 

δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να προβεί σε οποιεσδήποτε εξετάσεις, 

επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες εξετάσεις οι οποίες δυνατό να 

διενεργήθηκαν προηγουμένως. 

  

      (5) Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων λαμβάνεται κατά 

πλειοψηφία των εξουσιοδοτημένων λειτουργών που την απαρτίζουν 

και του εμπειρογνώμονα που τυχόν υποδεικνύεται από τον 

ενιστάμενο,  είναι τελική και έχει άμεση εφαρμογή. 

  

      (6) Ο ενιστάμενος οφείλει κατά την υποβολή της ένστασής του να 

καταβάλει τα καθορισμένα τέλη στο Λογιστήριο του Τμήματος, της 

Υπηρεσίας ή του Οργανισμού στον οποίο εργάζεται υπηρετεί ο 

εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος εξέδωσε την προσβαλλόμενη 
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απόφαση και σε περίπτωση που η ένσταση γίνει αποδεκτή από την 

Επιτροπή Ενστάσεων, τα καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται στον 

ενιστάμενο. 

  

      (7) Σε περίπτωση που η απόφαση του εξουσιοδοτημένου 

λειτουργού αφορά προϊόντα η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το 

καθορισμένο τέλος δεν είναι δυνατή η υποβολή ένστασης δυνάμει 

των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

  

Δειγματοληψία 

προϊόντων 

καπνού. 

18.-(1) Η δειγματοληψία προϊόντων καπνού διενεργείται σύμφωνα με 

το διεθνές πρότυπο ISO 8243:2006, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται 

ή αντικαθίσταται: 

  

  Νοείται ότι, για τα νέα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά 

τσιγάρα, συμπεριλαμβανομένων και των περιεκτών αναπλήρωσης, 

φυτικά προϊόντα για κάπνισμα ή μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, η 

δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις διεθνείς ή άλλες 

πρακτικές. 

  

      (2) Η δειγματοληψία διενεργείται από εξουσιοδοτημένο λειτουργό 

χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος: 

  

  Νοείται ότι, το κόστος των δειγμάτων βαρύνει την επιχείρηση 

κατασκευής ή εισαγωγής ή διάθεσης καπνικών προϊόντων. 

  

      (3) Μετά το πέρας κάθε δειγματοληψίας, ο εξουσιοδοτημένος 

λειτουργός εκδίδει απόδειξη παραλαβής για όλα τα δείγματα που 

παρέλαβε δωρεάν και την επιδίδει στον υπεύθυνο της επιχείρησης. 

  

      (4) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (3) απόδειξη παραλαβής δύναται 

να χρησιμοποιηθεί από τον υπεύθυνο της επιχείρησης για επιστροφή 

του καταβληθέντος φόρου που τυχόν έχει καταβληθεί στην Κυπριακή 

Δημοκρατία για τα προϊόντα που λήφθηκαν ως δείγμα δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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      (5) Η δειγματοληψία των προς ανάλυση προϊόντων καπνού, νέου 

προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων συμπεριλαμβανομένων 

και των περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικών προϊόντων για κάπνισμα 

ή μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού πραγματοποιείται στα 

υποστατικά των επιχειρήσεων κατασκευής ή και εισαγωγής ή και 

διάθεσής τους. 

  

      (6) Τα δείγματα υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό σε 

Κυβερνητικό Χημείο. 

  

Εργαστηριακές 

εξετάσεις. 

19.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7), τα δείγματα τα 

οποία λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, 

αναλύονται ή/και εξετάζονται από το Κυβερνητικό Χημείο. 

  

      (2) Μετά το πέρας των αναλύσεων, ο χημικός που διενήργησε την 

ανάλυση ή/και εξέταση, εκδίδει και αποστέλλει ή παραδίδει στον 

εξουσιοδοτημένο λειτουργό που υπέβαλε το δείγμα, πιστοποιητικό το 

οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης 

ή/και εξέτασης και το οποίο συντάσσει βάσει των σχετικών 

τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο 

ίδιος υπηρετεί ή εργάζεται.  

  

      (3) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός που διενήργησε τη 

δειγματοληψία, το συντομότερο δυνατό γνωστοποιεί γραπτώς το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και εξέτασης στον υπεύθυνο της 

επιχείρησης από όπου λήφθηκε το δείγμα. 

  

      (4) Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος της επιχείρησης κατασκευής 

ή και εισαγωγής ή και διανομής του δειγματιζόμενου προϊόντος δεν 

ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και εξέτασης, 

δικαιούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που 

γνωστοποιήθηκε σ’ αυτόν το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας 

ανάλυσης ή/και εξέτασης να υποβάλει γραπτώς ένσταση κατά της 
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ανάλυσης ή και εξέτασης στο Διευθυντή του Κυβερνητικού Χημείου: 

  

  Νοείται ότι, ο ενιστάμενος δικαιούται να υποβάλει την ένστασή 

του μόνο αφού καταβάλει στο διευθυντή του Κυβερνητικού Χημείου 

το τέλος που εκάστοτε καθορίζεται από αυτόν. 

  

      (5)  Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά τα διαλαμβανόμενα 

στο εδάφιο (4), ο διευθυντής του Κυβερνητικού Χημείου εντός πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών διορίζει επιτροπή που απαρτίζεται από τρεις 

(3) χημικούς που υπηρετούν στο Κυβερνητικό Χημείο στους οποίους 

δεν περιλαμβάνεται ο χημικός που διενήργησε την ανάλυση το 

αποτέλεσμα της οποίας αφορά η ένσταση ή άλλο πρόσωπο που 

συμμετείχε στη διενέργεια της ανάλυσης αυτής. 

  

  (6)  Η επιτροπή που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (5)- 

   

  (α)   Κατά την ημέρα του διορισμού της, ειδοποιεί γραπτώς 

τον ενιστάμενο περί του δικαιώματός του να υποδείξει 

ιδιώτη εγγεγραμμένο χημικό, ο οποίος δύναται να 

συμμετέχει στην επιτροπή εκπροσωπώντας τον 

ενιστάμενο και για το χρόνο και τον τόπο της 

συνέλευσης της επιτροπής που αναφέρεται στην 

παράγραφο (β)∙ 

    

  (β) από την ημέρα του διορισμού της μελετά προκαταρτικά 

όλα τα σχετικά στοιχεία, συνέρχεται εντός δύο 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα του διορισμού της 

και εξετάζει όλες τις διαδικασίες, που εφαρμόστηκαν 

κατά τη διενέργεια της ανάλυσης ή και εξέτασης, το 

αποτέλεσμα της οποίας καταδεικνύεται από το 

αναφερόμενο στο εδάφιο (2) πιστοποιητικό και οι 

οποίες αφορούν όλα τα στάδια από την παραλαβή από 

χημικό του Κυβερνητικού Χημείου του υπό ανάλυση ή 
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και εξέταση δείγματος μέχρι και την ολοκλήρωση της 

ανάλυσης ή και εξέτασης. 

    

  (γ) εξετάζει τις αναφερόμενες στην παράγραφο (β) 

δραστηριότητες, σύμφωνα με τις σχετικές 

τυποποιημένες διαδικασίες που καθορίζονται στο 

σύστημα ποιότητας και στο εγχειρίδιο ποιότητας του 

σχετικού Κυβερνητικού Χημείου και την καταχωρημένη 

τεκμηρίωση της αξιοπιστίας των αναλύσεων και 

εξετάσεων∙ 

    

  (δ) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την αναφερόμενη 

στην παράγραφο (β) συνέλευση, εκδίδει έκθεση με τα 

πορίσματά της, διά της πλειοψηφίας των παρόντων 

χημικών που την απαρτίζουν και του ιδιώτη 

εγγεγραμμένου χημικού˙ 

    

  (ε) κατά την ημέρα της έκδοσης της έκθεσης, αποστέλλει 

την έκθεση ή παραδίδει αντίγραφά της τόσο στον 

ενιστάμενο όσο και στο διευθυντή του Κυβερνητικού 

Χημείου. 

   

  (7)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίησή του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει 

εργαστήριο ή χημείο, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές, τα κριτήρια 

και τα πρότυπα που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου στη βάση 

υποχρεωτικών προτύπων, κοινοτικών κανονισμών και κοινοτικών 

αποφάσεων, ως εγκεκριμένο χημείο, σε σχέση με συγκεκριμένη 

περιοχή, για το σκοπό διεξαγωγής της, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

ανάλυσης ή/και εξέτασης δειγμάτων. 

   

 

 

     (8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ιδιώτης 

εγγεγραμμένος χημικός» σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο ως 
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157 του 1988 

24(Ι) του 1992 

20(Ι) του 2004. 

χημικός, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Χημικών 

Νόμου, το οποίο ασκεί το επάγγελμά του στον ιδιωτικό τομέα. 

  

Διάπραξη 

αδικήματος  

από νομικό 

πρόσωπο. 

20.  Σε περίπτωση που διαπράττεται αδίκημα από νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, κάθε 

πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος υπέχει 

θέση διευθυντή, συμβούλου, γραμματέα ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με 

την ιδιότητα αυτή, θεωρείται ένοχο του αδικήματος αυτού και 

υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό, εκτός αν 

αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή 

συνενοχή ή αμέλεια του ιδίου. 

  

Επιβολή  

εξώδικου 

προστίμου. 

47(Ι) του 1997 

82(Ι) του 2000 

52(Ι) του 2002 

27(Ι) του 2006 

96(Ι) του 2010 

127(Ι) του 2010 

90(Ι) του 2012 

99(Ι) του 2012 

124(Ι) του 2013 

74(Ι) του 2015 

44(Ι) του 2016. 

21.  Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να εκδίδει ειδοποίηση 

εξώδικου προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου 

Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου. 

  

Διοικητικό 

πρόστιμο που 

επιβάλλεται από 

τον Προϊστάμενο 

Υγειονομικών 

22.-(1)  Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος Υγειονομικών 

Υπηρεσιών έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή 

παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή των Εκτελεστικών 

Αποφάσεων της Ένωσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, 
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Υπηρεσιών. 

Παράρτημα ΙΙ. 

 

δύναται να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό διοικητικό πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) ανεξάρτητα από το αν 

συντρέχει ποινική ευθύνη σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη διάταξη 

του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού. 

  

      (2) Ο Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών προτού επιβάλει 

διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ειδοποιεί 

το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το 

διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους επιβολής του 

και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός 

προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της 

ειδοποίησης. 

  

      (3) Ο Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών επιβάλλει 

διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με 

αιτιολογημένη απόφασή του - 

  

  (α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη 

συμμόρφωσης· και 

   

  (β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. 

  

      (4) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του 

προς τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών τα κριτήρια 

υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού 

προστίμου, χωρίς αυτό να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του 

Προϊστάμενου Υγειονομικών Υπηρεσιών, την οποία ασκεί εντός των 

πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, να αποφασίζει ελεύθερα για το 

ύψος του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση 

πραγματικά περιστατικά. 

  

  (5)  (α)  Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 

δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται, εντός προθεσμίας 
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τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σ’ αυτό της 

απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσφύγει 

στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης, 

καταβάλλοντας το τέλος που καθορίζεται με Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

       (β)  Σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, δυνάμει 

των διατάξεων της παραγράφου (α), ο Υπουργός την εξετάζει, αφού 

ακούσει τον προσφεύγοντα ή δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να 

υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η 

προσφυγή, αποφασίζει επί της προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου (γ) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

άσκησης της προσφυγής και διαβιβάζει την απόφασή του στον 

προσφεύγοντα.  

  

  (γ)   Ο Υπουργός δύναται με την απόφασή του- 

  (i) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, 

  (ii) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, 

  (iii) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, ή 

  (iv) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε 

αντικατάσταση της προσβληθείσας. 

  

      (6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον 

Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών σε περίπτωση που παρέλθει 

άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 

Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για επιβολή του διοικητικού 

προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που 

ασκήθηκε προσφυγή μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής 

απόφασης, ή σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή 

ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (5), από την 

ημερομηνία διαβίβασης της απόφασης του Υπουργού επί της 

ανεπιτυχούς ιεραρχικής προσφυγής. 
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      (7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, 

το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Προϊστάμενος 

Υγειονομικών Υπηρεσιών λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξη 

του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη 

Δημοκρατία. 

  

      (8) Σε περίπτωση που ο Υπουργός ακυρώσει την προσβληθείσα 

απόφαση, ο προσφεύγων δύναται να απαιτήσει από τον 

Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών την επιστροφή των τελών 

που καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (5). 

  

Γενική  

ποινή. 

23. Το Δικαστήριο, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή 

επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των 

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται- 

 

  (α)  Να διατάξει τη δήμευση ή την καταστροφή των προϊόντων 

καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, 

συμπεριλαμβανομένων και των περιεκτών αναπλήρωσης, 

φυτικών προϊόντων για κάπνισμα και μη καπνιζόμενων 

προϊόντων καπνού, 

   

  (β)  να ακυρώνει την άδεια πώλησης καπνού για περίοδο που 

δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια, σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 7, 

   

  (γ)  να διατάξει τη δήμευση των  αυτόματων μηχανών 

πώλησης, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 

άρθρου 10. 

   

Εξουσίες 

Δικαστηρίου. 

 

24. Το Δικαστήριο δύναται, μετά από αιτιολογημένη αίτηση 

οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου λειτουργού, να προβαίνει στην 

έκδοση διατάγματος αναστολής λειτουργίας οποιασδήποτε 
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επιχείρησης, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του περί Κέντρων 

Αναψυχής Νόμου, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 

τέσσερις (4) ημέρες: 

  

  Νοείται ότι το Δικαστήριο δύναται να παρατείνει την περίοδο 

αναστολής για μία ή περισσότερες φορές, διάρκειας τεσσάρων (4) ή 

λιγότερων ημερών. 

  

Παράβαση 

υποχρεώσεων  

που προβλέπονται 

σε Κανονισμούς. 

25.  Παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε υποχρέωση η οποία 

προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου συνιστά αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή 

ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο 

αυτές ποινές. 

  

Κανονισμοί. 26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για 

την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και 

ειδικότερα, για τη ρύθμιση ή τον καθορισμό κάθε θέματος που 

αναφέρεται σ’ αυτόν και το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ή να 

καθοριστεί με Κανονισμούς. 

  

     (2) Χωρίς βλάβη ή επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του 

εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου μπορούν να προβλέπουν για-  

  

  (α) Τον καθορισμό των συστατικών και τις εκπομπές των 

προϊόντων καπνού και τις συναφείς υποχρεώσεις 

κοινοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέγιστων 

επιπέδων εκπομπών σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 

άνθρακα, 

  

  (β) τον καθορισμό ορισμένων πτυχών της επισήμανσης και της 

συσκευασίας των προϊόντων καπνού, 

συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων για την υγεία 
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που πρέπει να αναγράφονται στις μονάδες συσκευασίας 

των προϊόντων καπνού και σε κάθε εξωτερική συσκευασία, 

καθώς και των χαρακτηριστικών ιχνηλασιμότητας και 

ασφάλειας που εφαρμόζονται σε προϊόντα καπνού, 

  

  (γ) την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά του καπνού που 

λαμβάνεται από το στόμα, 

  

  (δ) τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων 

καπνού, 

  

  (ε) την υποχρέωση υποβολής κοινοποίησης των νέων 

προϊόντων καπνού, 

  

  (στ) τη διάθεση στην αγορά και την επισήμανση ορισμένων 

προϊόντων συναφών με τα προϊόντα καπνού, των 

ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών 

επαναπλήρωσης και των φυτικών προϊόντων για κάπνισμα, 

  

  (ζ) τον καθορισμό των χώρων στους οποίους τοποθετούνται οι 

απαγορευτικές ή προειδοποιητικές, για το βλαβερό του 

καπνίσματος, ενδείξεις, 

  

  (η) τον καθορισμό των μεθόδων μέτρησης και της 

περιεκτικότητας των προϊόντων καπνού σε πίσσα, νικοτίνη 

και άλλα συστατικά,  

  

  (θ) τον καθορισμό των προδιαγραφών, κριτηρίων και 

προτύπων τα οποία απαιτείται να πληροί εργαστήριο ή 

χημείο, προκειμένου να οριστεί από το Υπουργικό 

Συμβούλιο ως εγκεκριμένο χημείο για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόμου, 
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  (ι) την έγκριση αδειών για χρήση συνοδευτικών ενδείξεων στα 

νέα προϊόντα καπνού και ηλεκτρονικά τσιγάρα για τον 

μειωμένο κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία,  

   

  (ια) το ύψος των τελών για υποβολή αίτησης για έγκριση των 

προειδοποιήσεων αναφορικά με το βλαβερό του 

καπνίσματος, 

   

  (ιβ) το ύψος των τελών για ανάκτηση του κόστους της 

επίβλεψης της καταστροφής καπνικών προϊόντων, 

   

  (ιγ) το ύψος των τελών για άσκηση του δικαιώματος ιεραρχικής 

προσφυγής στον Υπουργό κατά απόφασης του 

Προϊστάμενου Υγειονομικών Υπηρεσιών ή υποβολής 

ένστασης στο Διευθυντή Κυβερνητικού Χημείου κατά του 

αποτελέσματος ανάλυσης ή/και εξέτασης δείγματος, 

   

  (ιδ) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς 

προϊόντων καπνού για την επαλήθευση των μετρήσεων, 

   

  (ιε) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς 

προϊόντων καπνού για την παραλαβή, την αποθήκευση, το 

χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση των 

πληροφοριών αναφορικά με τα συστατικά των καπνικών 

προϊόντων και των εκπομπών τους, 

   

  (ιστ) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς 

προϊόντων καπνού για τις αξιολογήσεις από ομότιμους, 
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  (ιζ) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς 

προϊόντων καπνού για την εκτίμησή του κατά πόσο ένα 

προϊόν καπνού έχει χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, κατά 

πόσο χρησιμοποιούνται απαγορευμένα πρόσθετα ή 

αρωματικές ουσίες και κατά πόσο ένα προϊόν καπνού 

περιέχει πρόσθετα σε ποσότητες που αυξάνουν σε 

σημαντικό και μετρήσιμο βαθμό την τοξική ή εθιστική 

επίδραση ή τις ΚΜΤ του σχετικού προϊόντος καπνού, 

   

  (ιη) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς 

ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης για 

την παραλαβή, την αποθήκευση, το χειρισμό και την 

ανάλυση των πληροφοριών που κοινοποιούνται στην 

αρμόδια αρχή, 

   

  (ιθ) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς 

νέων προϊόντων καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων για 

την εξέταση αίτησης άδειας χορήγησης έγκρισης αναφορικά 

με τη χρήση συνοδευτικών ενδείξεων για μειωμένο κίνδυνο 

ή βλάβη στην υγεία σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 

προϊόντα καπνού και 

   

  (κ) το ύψος των τελών για την υποβολή αίτησης για τη χρήση 

συνοδευτικών ενδείξεων για μειωμένο κίνδυνο ή βλάβη 

στην υγεία από νέα προϊόντα καπνού ή από ηλεκτρονικά 

τσιγάρα. 

   

Κατάργηση.  

75(Ι) του 2002 

40(Ι) του 2003 

37(Ι) του 2004 

14(Ι) του 2008 

89(Ι) του 2009. 

27. (1)  Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 

Νόμου, ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) 

Νόμος καταργείται, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε πράξης, 

ενέργειας ή δίωξης έγινε ή άρχισε δυνάμει του καταργούμενου νόμου. 
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    (2)  Οποιαδήποτε διαδικασία ή δίωξη άρχισε δυνάμει του 

καταργούμενου νόμου θα συνεχίσει με βάση τις διατάξεις αυτού, οι 

οποίες θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν για σκοπούς του 

παρόντος εδαφίου. 



 

 

 47 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Άρθρο 2) 

 

Ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του όρου 

«υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας» 

 

1. Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «εξ αποστάσεως» 

  

 Υπηρεσίες που παρέχονται παρουσία του παρέχοντος και του αποδέκτη, ακόμη και 

όταν προϋποθέτουν τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών: 

  

 (α) Εξετάσεις ή θεραπεία σε ιατρείο με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

αλλά παρουσία του ασθενούς.  

  

 (β) αναδίφηση ηλεκτρονικού καταλόγου μέσα σε κατάστημα παρουσία του 

πελάτη.  

  

 (γ) κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω δικτύου υπολογιστών σε γραφείο 

ταξιδίων παρουσία του πελάτη. 

  

 (δ) διάθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε χώρο αναψυχής παρουσία του χρήστη. 

  

2. Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «με ηλεκτρονικά μέσα» 

  

 -   Υπηρεσίες που έχουν υλικό περιεχόμενο, έστω και αν παρέχονται μέσω 

ηλεκτρονικών συσκευών: 

 

(α) Αυτόματη έκδοση τίτλων (χαρτονομισμάτων, σιδηροδρομικών εισιτηρίων). 

 

(β) πρόσβαση στα οδικά δίκτυα, στους χώρους στάθμευσης κ.λπ. με αντίτιμο 

ακόμη και όταν στην είσοδο ή/και στην έξοδο παρεμβαίνουν ηλεκτρονικές 

συσκευές για να ελέγξουν την πρόσβαση ή και να εξασφαλίσουν την ορθή 

πληρωμή. 
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 - Υπηρεσίες «off line» :διανομή CD-ROM ή λογισμικού σε δισκέτες. 

 

 -  Υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων απογραφής 

και επεξεργασίας δεδομένων: 

 

(α)  Υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας. 

 

(β)  υπηρεσίες τηλεομοιότυπου/τέλεξ. 

 

(γ)   υπηρεσίες που παρέχονται μέσω τηλεφωνικής τηλεφωνίας ή 

τηλεομοιότυπου. 

 

(δ)  ιατρικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/τηλεομοιότυπου. 

 

(ε) νομικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/τηλεομοιότυπου. 

 

(στ)  άμεση εμπορία μέσω τηλεφώνου/τηλεομοιότυπου. 

  

3. Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «κατόπιν προσωπικής επιλογής αποδέκτου 

υπηρεσιών» 

  

 Υπηρεσίες που παρέχονται με τη διαβίβαση δεδομένων χωρίς συγκεκριμένη 

παραγγελία και προορίζονται για ταυτόχρονη παραλαβή από απεριόριστο αριθμό 

αποδεκτών (μετάδοση «από ένα σημείο σε πολλά σημεία»): 

  

 (α)  Υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων των 

«βίντεο σχεδόν αλά καρτ»), κατ’ άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 

89/556/ΕΟΚ. 

 

(β) υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων. 

 

(γ) (οπτικοακουστικά) τηλεκειμενογραφία (Teletext).».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

[Άρθρο 22 (1)] 

 

Επίσημη Εφημερίδα Εκτελεστικές Αποφάσεις 

Επίσημη Εφημερίδα  

της E.E.:  

L 252, 

29.9.2015,  

σ. 49. 

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/1735 για την ακριβή θέση 

της γενικής προειδοποίησης και του ενημερωτικού 

μηνύματος πάνω στον καπνό για τα στριφτά τσιγάρα που 

πωλείται σε σακουλάκι. 

Επίσημη Εφημερίδα  

της E.E.:  

L 267, 

14.10.2015,  

σ. 5. 

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/1842 σχετικά με τις 

τεχνικές προδιαγραφές για τη διάταξη, το σχεδιασμό και το 

σχήμα των συνδυασμένων προειδοποιήσεων για την υγεία 

όσον αφορά τα προϊόντα καπνού για κάπνισμα 

Επίσημη Εφημερίδα  

της E.E.:  

L 312, 

27.11.2015,  

σ. 5. 

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/2186 σχετικά με τον 

καθορισμό μορφότυπου για την υποβολή και τη 

δημοσιοποίηση πληροφοριών για τα προϊόντα καπνού 

Επίσημη Εφημερίδα  

της E.E.:  

L 309, 

26.11.2015,  

σ.15. 

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/2183 σχετικά με τον 

καθορισμό κοινού μορφότυπου για την κοινοποίηση των 

ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών αναπλήρωσης 

Επίσημη Εφημερίδα  

της E.E.:  

L 131, 

20.5.16,  

σ.88. 

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/787 για την κατάρτιση 

καταλόγου ιεράρχησης προσθέτων που περιέχονται σε 

τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα, για τα οποία 

ισχύουν ενισχυμένες υποχρεώσεις υποβολής 

κοινοποιήσεων. 

Επίσημη Εφημερίδα  

της E.E.:  

L 101, 

16.4.16,  

σ.15. 

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/586 σχετικά με τεχνικά 

πρότυπα για τον μηχανισμό επαναπλήρωσης 

ηλεκτρονικών τσιγάρων 

 


