Έλεγχος του Καπνίσματος
Υποχρεώσεις από την εφαρμογή των Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του
Καπνίσματος) Νομών του 2002 έως 2004 και των Περί προστασίας της Υγείας
(Έλεγχος του Καπνίσματος) Τροποποιητικών Κανονισμών του 2004.

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Κάθε παραγωγός προϊόντων καπνού υποβάλλει κάθε χρόνο
κατάλογο όλων των συστατικών που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή των προϊόντων ανά μάρκα και τύπο, καθώς και των
ποσοτήτων των συστατικών αυτών.
2. Απαγορεύεται η διανομή δωρεάν προϊόντων καπνού ή σχηματικών
απομιμήσεων προϊόντων καπνού.
3. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε να προμηθεύει σε ανήλικο (Κάτω
των 18 ετών) προϊόν καπνού.
4. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να διαθέτει, να προσφέρεται να
διαθέσει, να συμφωνεί να διαθέσει,να εκθέτει με σκοπό να διαθέσει ή
να κατέχει με σκοπό να διαθέσει:
·Προϊόντα καπνού για χρήση από το στόμα, ή
·Προϊόντα καπνού για τα οποία ο παραγωγός δε συμμορφώθηκε με τις
απαιτήσεις του Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει
αυτού, ή
·Σχηματικές απομιμήσεις καπνού,
5. Απαγορεύεται από οποιοδήποτε πρόσωπο η οποιαδήποτε μορφή
διαφήμισης ή συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή,
ετοιμασία, κυκλοφορία, προβολή, διανομή ή δημοσιοποίηση
διαφήμισης, όπου διαφήμιση σημαίνει:
«Κάθε μορφή γραπτού, προφορικού, έντυπου, ραδιοφωνικού,
τηλεοπτικού ή κινηματογραφικού μηνύματος που έχει ως άμεσο ή
έμμεσο στόχο ή αποτέλεσμα την προβολή ενός προϊόντος καπνού και
περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες και περιπτώσεις διαφημίσεων
που, χωρίς να γίνεται ρητή ή άλλη αναφορά σε καπνικό προϊόν,
στοχεύουν στην προώθηση καπνικού προϊόντος με τη χρήση
σημάτων, συμβόλων, ονομασιών, εικόνων ή άλλων γνωρισμάτων
τέτοιου προϊόντος ή απομίμησης τέτοιου προϊόντος».
6. Κάθε πακέτο προϊόντος καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία,
εκτός του διαφανούς περιτυλίγματος, που διατίθεται προς πώληση

πρέπει να φέρει τη γενική και ειδική προειδοποίηση για το βλαβερό
του καπνίσματος την οποία ο παραγωγός υποχρεούται να εξασφαλίσει
ότι υπάρχει σ΄αυτό.
7. Οι Γενικές και ειδικές προειδοποιήσεις διέπονται από κανονισμούς
που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο. Στους κανονισμούς
αυτούς αναφέρεται λεπτομερώς ποιες είναι οι γενικές (2 στον αριθμό)
και ποιες οι συμπληρωματικές προειδοποιήσεις (14 στον αριθμό) για
το βλαβερό του καπνίσματος, σε ποιο μέρος του πακέτου πρέπει να
εμφανίζονται, το ποσοστό της επιφάνειας του πακέτου που πρέπει να
καταλαμβάνουν, σε ποιες γλώσσες, τον τύπο των γραμμάτων που
πρέπει να αναγράφονται κ.λ.π. Περαιτέρω στη πλαϊνή πλευρά του
πακέτου πρέπει να αναγράφεται η περιεκτικότητα των προϊόντων
καπνού σε πίσσα, νικοτίνη και του μονοξείδιο του άνθρακα, που δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα 10mg, 1mg, και 10mg ανά τσιγάρο
αντίστοιχα. (Βλέπε φωτογραφίες πιο κάτω)
8. Οι γενικές και οι συμπληρωματικές προειδοποιήσεις πρέπει να
εναλλάσσονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η τακτική τους
εμφάνιση.
9. Σε προϊόντα εκτός από τσιγάρα οι προειδοποιήσεις μπορούν να
προσαρτώνται με αυτοκόλλητες ετικέτες αρκεί αυτές να είναι
αναπόσπαστες.
10. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επί της συσκευασίας προϊόντων
καπνού, κειμένων, ονομάτων, εμπορικών σημάτων και απεικονίσεων
ή άλλων σημείων που υποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν
καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές από τα άλλα.
Μία εκ των δύο γενικών Προειδοποιήσεων. Σε μία από τις
μεγαλύτερες Επιφάνειες, καταλαμβάνει 32% της επιφάνειας.Μία εκ
των δεκατεσσάρων ειδικών προειδοποιήσεων στη δεύτερη από τις
μεγαλύτερες επιφάνειες, καταλαμβάνει 45% της επιφάνειας Πίσσα,
Νικοτίνη, Μονοξείδιο του άνθρακα στην πλάγια όψη του πακέτου,
12% της επιφάνειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος «CO» για το
μονοξείδιο του άνθρακα.
Γλώσσα: Στην Ελληνική και τουρκική γλώσσα με: α) Αδρά έντονα
γράμματα τύπου Helvetica με άσπρο φόντο β) με μικρά γράμματα
εκτός το αρχικό κεφαλαίο, γ) στο κέντρο της επιφάνειας και
παράλληλα προς το πάνω άκρο του πακέτου, δ) μαύρο περίγραμμα
ελάχιστου πάχους 3mm, ε) δεν τυπώνεται στην ταινία φόρου της
μονάδας συσκευασίας, σε διάφανο φύλλο ή σε οποιοδήποτε άλλο
χαρτί περιτυλίγματος ώστε να μην είναι δυνατό να αποσπάται και να

είναι ανεξίτηλη και δεν πρέπει να κρύβεται ή να καλύπτεται ή να
διακόπτεται με κανένα τρόπο από άλλες ενδείξεις ή εικόνες ούτε από
το άνοιγμα του πακέτου.
11. Απαγορεύεται η κατοχή, εγκατάσταση, χρησιμοποίηση, εισαγωγή,
κατασκευή, οποιασδήποτε μηχανής πώλησης καπνού.
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ.
«Χώρος Απαγόρευσης Καπνίσματος σημαίνει αίθουσα
κινηματογράφου, θεάτρου, νοσοκομείου, περιλαμβανομένων των
αγροτικών υγειονομικών κέντρων και εξωτερικών ιατρείων, ιδιωτική
κλινική, ιδιωτικό ιατρείο, ιδιωτικό οδοντιατρείο, μουσείο, πινακοθήκη,
αίθουσα συναυλιών, πολιτιστικό κέντρο, δημόσια βιβλιοθήκη,
εργοστάσιο ή άλλο υποστατικό παρασκευής ή συσκευασίας και ή
πώλησης τροφίμων, αίθουσα ετοιμασίας φαγητών, εκπαιδευτήριο,
ανελκυστήρα, κλιμακοστάσιο ή κοινόχρηστους χώρους των δημόσιων
κτιρίων, τους κλειστούς αθλητικούς χώρους, τους χώρους των
κρατικών ή ημικρατικών υπηρεσιών και τραπεζών στους οποίους
εξυπηρετείται το κοινό, αεροδρόμια, λιμάνια και χώρους εκδηλώσεων
για ανηλίκους».
1. Οι υπεύθυνοι των πιο πάνω χώρων, απαγορεύουν το κάπνισμα
στους χώρους
αυτούς και τοποθετούν σε περίοπτη θέση την απαγορευτική πινακίδα
για το
κάπνισμα.
Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ.
1. Απαγορεύεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε όχημα
δημόσιας
χρήσης, όπου όχημα δημόσιας χρήσης σημαίνει όλα τα λεωφορεία και
ταξί.
2. Οι κάτοχοι οχημάτων δημόσιας χρήσης οφείλουν να τοποθετούν
σ΄αυτά σε
περίοπτη θέση την απαγορευτική πινακίδα για το κάπνισμα.
3. Απαγορεύεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε όχημα
ιδιωτικής χρήσης
στο οποίο επιβαίνει άτομο κάτω των δεκαέξι ετών.

Δ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ,
ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η ΑΛΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.
1. Οι κάτοχοι των πιο πάνω χώρων οφείλουν Να διατηρούν χώρο
ειδικά
διαρρυθμισμένο για καπνιστές και να μεριμνούν όπως:
2. Υπάρχει ειδικός χώρος για άτομα που καπνίζουν με επαρκές
σύστημα εξαερισμού.
3. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα δωμάτια, καθορίζει τουλάχιστον
ένα τέτοιο
δωμάτιο για πρόσωπα που καπνίζουν ή που επιθυμούν να καπνίσουν
4. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να καπνίζει σε περιοχή που
προορίζεται για άτομα
που δεν καπνίζουν ή δεν επιθυμούν να καπνίσουν.
5. Να τοποθετεί πινακίδα στους χώρους για μη καπνιστές, στην οποία
να
αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι απαγορεύεται το
κάπνισμα,
6. Να τοποθετεί σε περίοπτη θέση πινακίδες στους υπόλοιπους
χώρους, στις οποίες
να αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα η γενική προειδοποίηση
που
καθορίζεται για το βλαβερό του καπνίσματος.
7. Να λειτουργεί στους χώρους για καπνιστές επαρκές σύστημα
εξαερισμού.
Ε) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
1 Κάθε εργοδότης οφείλει, μετά από συνεννόηση με τους
εργοδοτουμένους που πιθανόν να επηρεαστούν ή με τους
εκπροσώπους των εργοδοτουμένων, να καθορίζει γραπτώς και να
εφαρμόζει πολιτική σχετικά με το κάπνισμα σε κάθε χώρο εργασίας, η
οποία να βασίζεται στην αρχή ότι οι εργοδοτούμενοι που δεν
καπνίζουν ή δεν επιθυμούν να καπνίζουν στο χώρο εργασίας τους
προστατεύονται από τον καπνό σε τέτοιο χώρο εργασίας.
2. Σε κάθε χώρο εργασίας ο εργοδότης μεριμνά για την τοποθέτηση ή

τη διάθεση αντίγραφου πολιτικής που εφαρμόζεται για το κάπνισμα
στο χώρο αυτό και προμηθεύει, κατόπιν αίτησης με αντίγραφο της
πολιτικής αυτής κάθε εργοδοτούμενο, υποψήφιο εργοδοτούμενο, ή
εκπρόσωπο τέτοιου εργοδοτουμένου.
3. Σε κάθε χώρο εργασίας ο εργοδότης μέριμνα για την τοποθέτηση
σε περίοπτα μέρη ευανάγνωστων και ευδιάκριτων πινακίδων που
υποδεικνύουν τις περιοχές στις οποίες το κάπνισμα απαγορεύεται ή
επιτρέπεται.
4. Ο εργοδότης μπορεί να επιτρέψει το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους
με επαρκές σύστημα εξαερισμού και στους οποίους βρίσκονται
αποκλειστικά εργοδοτούμενοι οι οποίοι είναι καπνιστές και εγγράφως
ζητούν να επιτρέπεται το κάπνισμα σε τέτοιο χώρο.
Όποιος παραβαίνει τις πρόνοιες της Νομοθεσίας υπόκειται σε
πρόστιμο μέχρι χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή και
τις δύο ποινές μαζί.
Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για εφαρμογή της νομοθεσίας είναι:
· Μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου,
· Λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων
· Υγειονομικό Επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
· Υγειονομικό Επιθεωρητή των Δήμων ή των Συμβουλίων Βελτιώσεως,
· Λειτουργό της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτών.

