
Απιθμόρ 84 
Οι πεπί Πποζηαζίαρ ηηρ Υγείαρ (Έλεγσορ ηος Καπνίζμαηορ) Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από 

ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 26 ηος πεπί Πποζηαζίαρ ηηρ Υγείαρ (Έλεγσορ ηος Καπνίζμαηορ) 
Νόμος ηος 2017, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι 
ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ 
ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 
1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
Ο ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΤΓΔΙΑ (ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2017 

________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν- 
  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο E.E.: L 127, 
29.4.2014, ζ. 1. 

(α)  «Οδεγία 2014/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3
εο

 
Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 
δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 
πψιεζε πξντφλησλ θαπλνχ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 
2001/37/ΔΚ», θαη 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο E.E.: L 360, 
17.12.2014, ζ. 22. 

(β)  «Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/109/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο Οθησβξίνπ 2014 
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο II ηεο νδεγίαο 2014/40/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ηε ζέζπηζε ηεο βηβιηνζήθεο ησλ εηθνλνγξαθηθψλ 
πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα πξντφληα θαπλνχ», 

  
 

24(Ι) ηνπ 2017. 
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 
πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο (Έιεγρνο ηνπ Καπλίζκαηνο) Νφκνπ ηνπ 2017 εθδίδεη ηνπο 
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο (Έιεγρνο ηνπ 
Καπλίζκαηνο) Καλνληζκνί ηνπ 2017. 

  
Πεδίν  
εθαξκνγήο. 

2.-(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζρεηηθά κε- 

  
  (α)  ηα ζπζηαηηθά θαη ηηο εθπνκπέο ησλ πξντφλησλ θαπλνχ θαη ηηο ζπλαθείο 

ππνρξεψζεηο θνηλνπνηήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέγηζησλ επηπέδσλ 
εθπνκπψλ ζε πίζζα, ληθνηίλε θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

   
  (β)  νξηζκέλεο πηπρέο ηεο επηζήκαλζεο θαη ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ 

θαπλνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηελ πγεία πνπ 
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαπλνχ θαη 
ζε θάζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία, θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηρλειαζηκφηεηαο θαη αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πξντφληα θαπλνχ γηα λα 
εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο πθηζηάκελνπο Καλνληζκνχο, 

   
  (γ)  ηελ απαγφξεπζε δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ θαπλνχ πνπ ιακβάλεηαη απφ ην 

ζηφκα, 
   
  (δ)  ηηο δηαζπλνξηαθέο εμ απνζηάζεσο πσιήζεηο πξντφλησλ θαπλνχ, 
   
  (ε)  ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο θνηλνπνίεζεο ησλ λέσλ πξντφλησλ θαπλνχ, 
   
  (ζη)  ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηελ επηζήκαλζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ζπλαθψλ κε 

ηα πξντφληα θαπλνχ, ζπγθεθξηκέλα ησλ ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ θαη ησλ 
πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο θαη ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ γηα θάπληζκα,  

   
  (δ)  ηελ έγθξηζε επηζεκάλζεσλ ή ζπλνδεπηηθψλ ελδείμεσλ γηα ην κεησκέλν θίλδπλν 

ή βιάβε ζηελ πγεία απφ ηα λέα πξντφληα θαπλνχ θαη ηα ειεθηξνληθά ηζηγάξα, 
   
  (ε) ηελ ηνπνζέηεζε απαγνξεπηηθψλ πηλαθίδσλ ζε ρψξνπο απαγφξεπζεο ηνπ 

θαπλίζκαηνο θαη ζε νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο. 
  
 

70(Ι) ηνπ 2001  
83(Ι) ηνπ 2002  
35(Ι) ηνπ 2004  
78(Ι) ηνπ 2004  

     (2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη ζηα ειεθηξνληθά ηζηγάξα θαη ζηνπο πεξηέθηεο 
αλαπιήξσζεο πνπ ππφθεηληαη ζε απαίηεζε αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Φαξκάθσλ Αλζξψπηλεο Υξήζεο (Έιεγρνο Πνηφηεηαο, Πξνκήζεηαο θαη Σηκψλ) Νφκνπ θαη ησλ 
πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα) Καλνληζκψλ. 
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100(Ι) ηνπ 2004  
263(Ι) ηνπ 2004  

13(Ι) ηνπ 2005  
28(Ι) ηνπ 2005  
97(Ι) ηνπ 2005  

122(Ι) ηνπ 2005  
20(Ι) ηνπ 2006  
75(Ι) ηνπ 2006  

104(I) ηνπ 2006  
20(Ι) ηνπ 2007  
76(Ι) ηνπ 2007  
25(Ι) ηνπ 2010  

116(Ι) ηνπ 2010  
92(I) ηνπ 2011  
63(Ι) ηνπ 2012  

209(Ι) ηνπ 2012  
121(Ι) ηνπ 2013  
146(Ι) ηνπ 2013 

114(Ι) ηνπ 2014. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
18.7.2003 
15.4.2005 
25.7.2007 
10.7.2009 
11.10.2013. 
  
Δξκελεία. 3.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 
  
 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο (Έιεγρνο ηνπ Καπλίζκαηνο) Νφκν ηνπ 2017. 
  
      (2)  Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζ’ απηνχο ζην 

Νφκν. 
  
Σνπνζέηεζε 
απαγνξεπηηθψλ 
πηλαθίδσλ ζε ρψξνπο 
απαγφξεπζεο 
ηνπ θαπλίζκαηνο. 
Πξψηνο  
Πίλαθαο, 
Μέξνο Ι. 

4.-(1) Κάζε πξφζσπν πνπ έρεη ππφ ηνλ έιεγρν ή ηελ θαηνρή ηνπ νπνηνδήπνηε ρψξν 
απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ή νπνηνδήπνηε φρεκα δεκνζίαο ρξήζεο νθείιεη λα ηνπνζεηεί ζ’ 
απηφ, ζε πεξίνπηε ζέζε, πηλαθίδεο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθεηαη κε επθξίλεηα θαη κε ηξφπν 
επαλάγλσζην ην θείκελν πνπ παξαηίζεηαη ζην Μέξνο Ι ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα.  

 
 
Πξψηνο Πίλαθαο, 
Μέξνο ΙΙ. 

     (2) ε ρψξν απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ν νπνίνο θαηέρεηαη ή ειέγρεηαη απφ ηε 
Γεκνθξαηία ή νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 
παξάγξαθν (1) πηλαθίδεο αλαγξάθεηαη ην θείκελν πνπ παξαηίζεηαη ζην Μέξνο ΙΙ ηνπ Πξψηνπ 
Πίλαθα.    

  
Μέγηζηα επίπεδα 
εθπνκπψλ γηα πίζζα, 
ληθνηίλε, κνλνμείδην 
ηνπ άλζξαθα θαη 
άιιεο νπζίεο. 

5. Σα ηζηγάξα πνπ παξάγνληαη ή δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλνπλ- 

  (α)  ηα 10 mg πίζζαο αλά ηζηγάξν, 

  (β)  ην 1 mg ληθνηίλεο αλά ηζηγάξν, 

  (γ)  ηα 10 mg κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλά ηζηγάξν. 

  
Μέζνδνη κέηξεζεο. 6.-(1)  Οη εθπνκπέο πίζζαο, ληθνηίλεο θαη κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ησλ ηζηγάξσλ κεηξνχληαη 

βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ISO 4387 γηα ηελ πίζζα, ηνπ πξνηχπνπ ISO 10315 γηα ηε ληθνηίλε θαη ηνπ 
πξνηχπνπ ISO 8454 γηα ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα.  

  
      (2) Η αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ πίζζα, ηε ληθνηίλε θαη ην κνλνμείδην ηνπ 

άλζξαθα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 8243. 
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      (3) Οη κεηξήζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), επαιεζεχνληαη απφ θπβεξλεηηθά 
ρεκεία, ηα νπνία δελ αλήθνπλ νχηε ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ θαπλνβηνκεραλία. 
      
    (4) Η αξκφδηα αξρή δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή θαηάινγν ησλ θπβεξλεηηθψλ ρεκείσλ, 
δηεπθξηλίδνληαο ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έγθξηζή ηνπο θαη ηηο κεζφδνπο 
παξαθνινχζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη επηθαηξνπνηεί ηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν φηαλ γίλεηαη 
νπνηαδήπνηε αιιαγή.  

Κνηλνπνίεζε ησλ 
ζπζηαηηθψλ θαη ησλ 
εθπνκπψλ. 

7.-(1) Κάζε θαηαζθεπαζηήο θαη εηζαγσγέαο πξντφλησλ θαπλνχ ππνβάιιεη θάζε ρξφλν ζηελ 
αξκφδηα αξρή ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο αλά κάξθα θαη ηχπν:  

  (α)  Καηάινγν φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ησλ πνζνηήησλ ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ θαπλνχ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά βάξνπο θάζε 
ζπζηαηηθνχ πνπ πεξηέρεηαη ζηα πξντφληα θαπλνχ∙ 

   
  (β)  ηα επίπεδα εθπνκπψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 5∙ θαη 
   
  (γ)  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε άιιεο εθπνκπέο θαη ηα επίπεδά ηνπο, φηαλ είλαη 

δηαζέζηκεο. 
  
      (2) Γηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ήδε ζηελ αγνξά, νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (1) 

πιεξνθνξίεο ππνβάιινληαη εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
      (3) Οη θαηαζθεπαζηέο ή νη εηζαγσγείο θαπλνχ ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ ε ζχλζεζε 

ελφο πξντφληνο ηξνπνπνηείηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα επεξεάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 
παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

  
      (4) Γηα λέν ή ηξνπνπνηεκέλν πξντφλ θαπλνχ, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε 

ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ππνβάιινληαη πξηλ απφ ηε δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. 
  
      (5) Ο θαηάινγνο ζπζηαηηθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1)- 
  
  (α) ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε πνπ εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα ελ 

ιφγσ ζπζηαηηθά πεξηέρνληαη ζηα ζρεηηθά πξντφληα θαπλνχ, 
    
 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο E.E.: L 136, 
29.5.2007, ζ. 3. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο E.E.: L 353, 
31.12.2008, ζ. 1. 

 (β) αλαθέξεη ην θαζεζηψο ησλ ζπζηαηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εάλ έρνπλ 
θαηαρσξεζεί βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18

ε
 Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηελ 

θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 
ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH) θαη γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οξγαληζκνχ Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 
1999/45/ΔΚ θαη γηα θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 793/93 ηνπ 
πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1488/94 ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη 
ηεο νδεγίαο 76/769/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 
91/155/ΔΟΚ, 93/67/ΔΟΚ, 93/105/ΔΚ θαη 2000/21/ΔΚ θαη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο 
βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16

εο
 Γεθεκβξίνπ 2008. 

  
      (6) Ο θαηάινγνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ζπλνδεχεηαη 

επίζεο απφ ηα ζρεηηθά ηνμηθνινγηθά δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηα ζπζηαηηθά πξηλ ή κεηά ηελ θαχζε 
ηνπο, θαηά πεξίπησζε, αλαθέξνληαο θπξίσο ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ 
θαη ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηπρφλ εζηζηηθέο ηδηφηεηεο. 

  
      (7) Γηα ηα ηζηγάξα θαη ηνλ θαπλφ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα, ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εηζαγσγέαο 

ππνβάιιεη ηερληθφ έγγξαθν πνπ πεξηιακβάλεη γεληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζζέησλ πνπ έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο. 

  
      (8) Με εμαίξεζε ηελ πίζζα, ηε ληθνηίλε θαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη 

εηζαγσγείο αλαθέξνπλ ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο εθπνκπψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  
  
      (9) Οη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγσγείο νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κειέηεο πνπ ηπρφλ 

επηβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο ζπζηαηηθψλ ζηελ 
πγεία, ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηελ ηνμηθφηεηα θαη ηελ εζηζηηθφηεηά ηνπο θαη 
δηαβηβάδνπλ ηηο κειέηεο απηέο ζηελ αξκφδηα αξρή. 

  
      (10) Οη πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 8, δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζε ηζηφηνπν, θαηά 
ηξφπν πνπ δελ παξαβηάδεηαη ην εκπνξηθφ απφξξεην.  

748



      (11) Οη θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο πξνζδηνξίδνπλ, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 8, ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχλ εκπνξηθφ απφξξεην. 

  
      (12) Οη θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

κειέηεο πνπ δηαζέηνπλ γηα ηηο έξεπλεο αγνξάο θαη γηα ηηο πξνηηκήζεηο δηάθνξσλ νκάδσλ 
θαηαλαισηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ θαη ησλ ζεκεξηλψλ θαπληζηψλ, ζρεηηθά κε ηα 
ζπζηαηηθά θαη ηηο εθπνκπέο, θαζψο θαη ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ εξεπλψλ αγνξάο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχλ ζην πιαίζην ηεο θπθινθνξίαο λέσλ πξντφλησλ. 

  
      (13) Οη θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο ππνβάιινπλ ζε εηήζηα βάζε, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2015, πξνο ηελ αξκφδηα αξρή ηα ζηνηρεία γηα ηνλ φγθν ησλ πσιήζεψλ ηνπο αλά 

κάξθα θαη ηχπν, εθθξαζκέλα ζε αξηζκφ ηζηγάξσλ ή ζε ρηιηφγξακκα.  
  (14) (α) Όια ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο, πνπ παξέρνληαη πξνο θαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 8, ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή. 

  
     (β) Η αξκφδηα αξρή θπιάζζεη ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (α) πιεξνθνξίεο 

ειεθηξνληθά, κεξηκλά ψζηε ε Δπηηξνπή θαη ηα ππφινηπα θξάηε κέιε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ελ 
ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη εμαζθαιίδεη ηνλ 
εκπηζηεπηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ θαη ησλ άιισλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

  
Καηάινγνο 
ηεξάξρεζεο 
πξνζζέησλ θαη 
εληζρπκέλεο 
ππνρξεψζεηο 
ππνβνιήο 
θνηλνπνηήζεσλ. 

8.-(1)  ε ζπγθεθξηκέλα πξφζζεηα ηα νπνία πεξηέρνληαη ζε ηζηγάξα θαη θαπλφ γηα ζηξηθηά 
ηζηγάξα θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν ηεξάξρεζεο πξνζζέησλ, ν νπνίνο 
θαηαξηίδεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, εθαξκφδνληαη, επηπξφζζεηα απφ ηηο 
ππνρξεψζεηο ππνβνιήο θνηλνπνηήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 7, εληζρπκέλεο 
ππνρξεψζεηο θνηλνπνηήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.  

      (2) Οη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγσγείο ηζηγάξσλ θαη θαπλνχ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα πνπ 
πεξηέρνπλ πξφζζεην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ηεξάξρεζεο, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξάγξαθν (1) πξαγκαηνπνηνχλ εθηεηακέλεο κειέηεο, νη νπνίεο εμεηάδνπλ γηα θάζε 
πξφζζεην εάλ- 

   
  (α)  ζπκβάιιεη ζηελ ηνμηθφηεηα ή ηελ εζηζηηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαη 

αλ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηνμηθφηεηαο ή ηεο εζηζηηθφηεηαο 
νπνηνπδήπνηε απφ ηα ζρεηηθά πξντφληα ζε ζεκαληηθφ ή κεηξήζηκν βαζκφ∙ 

   
  (β)  έρεη σο απνηέιεζκα ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα/γεχζε∙ 
   
  (γ)  δηεπθνιχλεη ηελ εηζπλνή ή ηελ πξφζιεςε ληθνηίλεο∙ ή 
   
  (δ)  νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ νπζηψλ πνπ έρνπλ ηδηφηεηεο ΚΜΣ, ηηο πνζφηεηέο 

ηνπο θαη θαηά πφζν απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ηδηνηήησλ 
ΚΜΣ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζρεηηθά πξντφληα ζε ζεκαληηθφ ή κεηξήζηκν 
βαζκφ. 

  
      (3) Οη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (2) κειέηεο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πξνβιεπφκελε 

ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαη εμεηάδνπλ θπξίσο ηηο εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
δηαδηθαζία θαχζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην ζρεηηθφ πξφζζεην θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ελ 
ιφγσ πξνζζέηνπ κε άιια ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζρεηηθά πξντφληα:   

      Ννείηαη φηη νη θαηαζθεπαζηέο ή νη εηζαγσγείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην πξφζζεην ζηα 
πξντφληα θαπλνχ ηνπο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ θνηλή κειέηε φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ην ελ 
ιφγσ πξφζζεην ζε ζπγθξίζηκε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο. 

  
      (4)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο ή νη εηζαγσγείο ζπληάζζνπλ έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 

κειεηψλ ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη ζπλνιηθή επηζθφπεζε πνπ 
ζπγθεληξψλεη ηε δηαζέζηκε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία γηα ην ελ ιφγσ πξφζζεην θαη ζηελ νπνία 
ζπλνςίδνληαη ηα εζσηεξηθά δεδνκέλα γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ πξνζζέηνπ. 

 (β) Οη θαηαζθεπαζηέο ή νη εηζαγσγείο ππνβάιινπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 
εθζέζεηο ζηελ Δπηηξνπή θαη έλα αληίγξαθν απηψλ ζηελ αξκφδηα αξρή φηαλ πξντφλ θαπλνχ πνπ 
πεξηέρεη απηφ ην πξφζζεην δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο, ην αξγφηεξν δεθανθηψ (18) 
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζπκπεξίιεςεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζζέηνπ ζην ζρεηηθφ θαηάινγν 
ηεξάξρεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Η Δπηηξνπή θαη ε 
αξκφδηα αξρή κπνξνχλ λα δεηήζνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή απφ 
ηνπο εηζαγσγείο ζρεηηθά κε ην ζρεηηθφ πξφζζεην θαη νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απνηεινχλ κέξνο 
ηεο έθζεζεο. 
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   (γ) Η  αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθζέζεσλ απηψλ απφ νκνηίκνπο 
κέζσ αλεμάξηεηνπ επηζηεκνληθνχ θνξέα, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηα, ηε 
κεζνδνινγία θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαη λα ιάβεη ππφςε ηηο ιεθζείζεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε 
ιήςε απνθάζεσλ απφ απηήλ, δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 9.  

      (5) Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο εμαηξνχληαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, αλ θαηαξηηζηεί γηα ην ελ ιφγσ πξφζζεην έθζεζε απφ άιιν 
θαηαζθεπαζηή ή εηζαγσγέα. 

  
Ρχζκηζε ησλ 
ζπζηαηηθψλ. 

9.-(1) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ θαπλνχ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθφ 
άξσκα/γεχζε, κε εμαίξεζε ηε ρξήζε ησλ πξνζζέησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ πξντφλησλ θαπλνχ, φπσο ε δάραξε πνπ αληηθαζηζηά ηε δάραξε ε νπνία ράλεηαη θαηά ηε 
δηαδηθαζία μήξαλζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ελ ιφγσ πξφζζεηα δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα 
πξντφλ κε ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα/γεχζε θαη δελ απμάλνπλ ζε ζεκαληηθφ ή κεηξήζηκν βαζκφ ηελ 
εζηζηηθφηεηα, ηελ ηνμηθφηεηα ή ηηο ηδηφηεηεο ΚΜΣ ηνπ πξντφληνο θαπλνχ. 

  
      (2) Η αξκφδηα αξρή πξνηνχ ιάβεη νπνηαδήπνηε κέηξα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ, ζπκβνπιεχεηαη ηελ Αλεμάξηεηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή πνπ ζεζπίδεηαη 
ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή.  

  
      (3) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ θαπλνχ πνπ πεξηέρνπλ ηα αθφινπζα 

πξφζζεηα:. 
  
  (α)  βηηακίλεο ή άιια πξφζζεηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε φηη έλα πξντφλ 

θαπλνχ σθειεί ηελ πγεία ή ελέρεη κεησκέλνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία, 
   
  (β)  θαθεΐλε ή ηαπξίλε ή άιια πξφζζεηα θαη ηνλσηηθέο ελψζεηο πνπ ζεσξείηαη φηη 

δίλνπλ ελέξγεηα θαη δσηηθφηεηα, 
   
  (γ)  πξφζζεηα κε ρξσζηηθέο ηδηφηεηεο γηα ηηο εθπνκπέο, 
   
  (δ)  φζνλ αθνξά ηα πξντφληα θαπλνχ γηα θάπληζκα, πξφζζεηα πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηελ εηζπλνή ή ηελ πξφζιεςε ληθνηίλεο, θαη 
   
  (ε)  πξφζζεηα πνπ έρνπλ ηδηφηεηεο ΚΜΣ πξηλ απφ ηελ θαχζε ηνπο. 
  
      (4) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ θαπλνχ πνπ πεξηέρνπλ αξσκαηηθέο 

νπζίεο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπο, φπσο ζηα θίιηξα, ηα ηζηγαξφραξηα, ηηο 
ζπζθεπαζίεο, ηηο θάςνπιεο ή νπνηαδήπνηε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο κπξσδηάο ή ηεο γεχζεο ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαπλνχ ή ηελ έληαζε ηνπ εθιπφκελνπ 
θαπλνχ. Σα θίιηξα, ηα ηζηγαξφραξηα θαη νη θάςνπιεο δελ πεξηέρνπλ θαπλφ ή ληθνηίλε. 

  
       (5) Οη δηαηάμεηο θαη νη φξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18
ε
 Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ 

αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH) θαη γηα 
ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο νδεγίαο 1999/45/ΔΚ θαη γηα θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 793/93 ηνπ πκβνπιίνπ 
θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1488/94 ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηεο νδεγίαο 76/769/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ θαη ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 91/155/ΔΟΚ, 93/67/ΔΟΚ, 93/105/ΔΚ θαη 2000/21/ΔΚ 
εθαξκφδνληαη ζηα πξντφληα θαπλνχ φπσο ελδείθλπηαη. 

  
      (6) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ θαπλνχ πνπ, βάζεη επηζηεκνληθψλ 

ζηνηρείσλ, πεξηέρνπλ πξφζζεηα ζε πνζφηεηεο πνπ απμάλνπλ ηελ ηνμηθή ή εζηζηηθή επίδξαζε ή ηηο 
ηδηφηεηεο ΚΜΣ πξντφληνο θαπλνχ ζην ζηάδην ηεο θαηαλάισζεο ζε ζεκαληηθφ ή κεηξήζηκν βαζκφ. 

  
      (7) Σα πξντφληα θαπλνχ, εθηφο απφ ηα ηζηγάξα θαη ηνλ θαπλφ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα, 

εμαηξνχληαη απφ ηηο απαγνξεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (4) ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ. 

  
      (8) ε πεξίπησζε πξντφλησλ θαπλνχ κε ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα/γεχζε ησλ νπνίσλ νη 

πσιήζεηο ζε επίπεδν Έλσζεο αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφλ (3%) ηνπιάρηζην 
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ, νη πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ εθαξκφδνληαη απφ 
ηηο 20 Μαΐνπ 2020. 

  
      (9) Ο παξψλ Καλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ θαπλφ πνπ ιακβάλεηαη απφ ην ζηφκα. 
  
Δπηζήκαλζε θαη 
ζπζθεπαζία. 

10.-(1) Κάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο πξντφληνο θαπλνχ θαη θάζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία θέξεη ηηο 
πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ζηελ ειιεληθή 
θαη ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, θαη ηπγράλνπλ έγθξηζεο απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία.  
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      (2) Οη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηεο κνλάδαο 
ζπζθεπαζίαο ή ηεο εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδεηαη γη’ απηέο θαη δελ ζρνιηάδνληαη, 
παξαθξάδνληαη ή κλεκνλεχνληαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή. 

      (3)(α) Οη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία ζηε κνλάδα ζπζθεπαζίαο θαη ζε θάζε εμσηεξηθή 
ζπζθεπαζία ηππψλνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ δχλαηαη λα αθαηξεζνχλ, είλαη αλεμίηειεο θαη 
πιήξσο νξαηέο θαη δελ θξχβνληαη ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ νχηε δηαθφπηνληαη απφ θνξνινγηθά 
επηζήκαηα, εηηθέηεο αλαγξαθήο ηεο ηηκήο, ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο, πεξηηπιίγκαηα, θαιχκκαηα, 
θνπηηά ή άιια αληηθείκελα, φηαλ ηα πξντφληα θαπλνχ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά.  
 

(β) ηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ θαπλνχ, κε εμαίξεζε ηα ηζηγάξα θαη ηνλ θαπλφ γηα 
ζηξηθηά ηζηγάξα ζε ζαθνπιάθηα, νη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία δχλαηαη λα επηθνιινχληαη κε 
απηνθφιιεηα, ππφ ηνλ φξν φηη ηα απηνθφιιεηα απηά δελ είλαη δπλαηφ λα αθαηξεζνχλ.  Οη 
πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία παξακέλνπλ αλέπαθεο κε ην άλνηγκα ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο, 
εθηφο απφ ηα παθέηα κε αξζξσηφ θαπάθη, φηαλ νη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία κπνξνχλ λα 
ζρηζηνχλ κε ην άλνηγκα ηνπ παθέηνπ, αιιά κφλν κε ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηε γξαθηζηηθή 
αθεξαηφηεηα θαη ηελ νξαηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
απεμάξηεζε απφ ην θάπληζκα. 

  
      (4) Οη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία δελ θξχβνπλ νχηε δηαθφπηνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα 

θνξνινγηθά επηζήκαηα, ηηο εηηθέηεο αλαγξαθήο ηεο ηηκήο, ηα ζήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη 
εληνπηζκνχ ή ηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο. 

  
      (5) Οη δηαζηάζεηο ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηελ πγεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 

11, 12, 13 θαη 14 ππνινγίδνληαη ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή επηθάλεηα φηαλ ην παθέην είλαη θιεηζηφ. 
  
      (6) Οη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία πεξηβάιινληαη απφ καχξν πεξίγξακκα πιάηνπο 1 mm 

ζην εζσηεξηθφ ηεο επηθάλεηαο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο ελ ιφγσ πξνεηδνπνηήζεηο, κε εμαίξεζε ηηο 
πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 13. 

  
Γεληθέο 
πξνεηδνπνηήζεηο θαη 
ελεκεξσηηθά 
κελχκαηα γηα ηα 
πξντφληα θαπλνχ γηα 
θάπληζκα. 
Γεχηεξνο Πίλαθαο, 
Μέξνο Ι. 

11.-(1) Κάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο θαη θάζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία πξντφλησλ θαπλνχ γηα 
θάπληζκα θέξεη ηε γεληθή πξνεηδνπνίεζε ζηελ Διιεληθή θαη Σνπξθηθή γιψζζα ην θείκελν ηεο 
νπνίαο παξαηίζεηαη ζην Μέξνο Ι ηνπ Γεχηεξνπ Πίλαθα. 
   
 

 

 
 
Γεχηεξνο Πίλαθαο, 
Μέξνο ΙΙ. 

     (2) Κάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο θαη θάζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία πξντφλησλ θαπλνχ γηα 
θάπληζκα θέξεη ην ελεκεξσηηθφ κήλπκα ζηελ Διιεληθή θαη Σνπξθηθή γιψζζα ην θείκελν ηνπ 
νπνίνπ παξαηίζεηαη ζην Μέξνο ΙΙ ηνπ Γεχηεξνπ Πίλαθα.  
 

      (3)(α)  ηα παθέηα ησλ ηζηγάξσλ θαη ζηνλ θαπλφ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα ζε παθέηα ζρήκαηνο 
νξζνγψληνπ παξαιιειεπηπέδνπ, ε γεληθή πξνεηδνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζην θάησ ηκήκα κηαο απφ 
ηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο ησλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο θαη ην ελεκεξσηηθφ κήλπκα εκθαλίδεηαη ζην 
θάησ ηκήκα ηεο άιιεο πιεπξηθήο επηθάλεηαο. Απηέο νη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία έρνπλ 
πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 20 mm. 

  
      (β)  Γηα ηα ζθιεξά παθέηα ηχπνπ θαζεηίλαο ζηα νπνία νη πιεπξηθέο επηθάλεηεο ρσξίδνληαη ζηα 

δχν φηαλ αλνίγεη ην παθέην- 
  
  (i) ε γεληθή πξνεηδνπνίεζε θαη ην ελεκεξσηηθφ κήλπκα εκθαλίδνληαη νιφθιεξα 

ζηα κεγαιχηεξα ηκήκαηα απφ ηηο ελ ιφγσ επηθάλεηεο πνπ ρσξίδνληαη
.
  

    
  (ii) ε γεληθή πξνεηδνπνίεζε εκθαλίδεηαη επίζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο άλσ 

επηθάλεηαο πνπ είλαη νξαηή φηαλ ην παθέην είλαη αλνηθηφ
.
 θαη 

    
  (iii) oη πιατλέο επηθάλεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ  παθέηνπ  έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 

16 mm. 
  
  (γ)  ηνλ θαπλφ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα πνπ πσιείηαη ζε ζαθνπιάθη, ε γεληθή πξνεηδνπνίεζε 

θαη ην ελεκεξσηηθφ κήλπκα εκθαλίδνληαη ζηηο επηθάλεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε νξαηφηεηα 
ησλ ελ ιφγσ πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηελ πγεία θαη ζηνλ θαπλφ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα ζε θπιηλδξηθά 
παθέηα, ε γεληθή πξνεηδνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θαπαθηνχ θαη ην 
ελεκεξσηηθφ κήλπκα ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θαπαθηνχ.  

  
  (δ)  Η γεληθή πξνεηδνπνίεζε θαη ην ελεκεξσηηθφ κήλπκα θαιχπηνπλ ην θαζέλα πνζνζηφ 

πελήληα ηνηο εθαηφλ (50%) ησλ επηθαλεηψλ ζηηο νπνίεο ηππψλνληαη. 
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      (4) Η γεληθή πξνεηδνπνίεζε θαη ην ελεκεξσηηθφ κήλπκα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
(1) θαη (2)-  

  
  (α)  ηππψλνληαη κε έληνλα καχξα ζηνηρεία ηχπνπ Helvetica ζε άζπξν θφλην θαη 

ζε κέγεζνο πνπ λα θαιχπηεη φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
επηθάλεηαο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο ελ ιφγσ πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία· 
θαη  

   
  (β)  ζηνηρίδνληαη ζην θέληξν εληφο ηεο επηθάλεηαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα απηά, 

ελψ ζηα παθέηα ζρήκαηνο νξζνγψληνπ παξαιιειεπηπέδνπ, θαζψο θαη ζε 
νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία, ζηνηρίδνληαη παξάιιεια κε ηελ πιατλή 
αθκή ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο ή ηεο εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο. 

  
πλδπαζκέλεο 
πξνεηδνπνηήζεηο γηα 
ηελ πγεία γηα 
πξντφληα θαπλνχ γηα 
θάπληζκα. 

12.-(1) Κάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο θαη θάζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία πξντφλησλ θαπλνχ γηα 
θάπληζκα θέξεη ζπλδπαζκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία νη νπνίεο- 

Παξάξηεκα Ι. 
 
 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

  
(α)  πεξηέρνπλ ηηο ιεθηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Ι 

θαη αληίζηνηρε έγρξσκε θσηνγξαθία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε βηβιηνζήθε 
εηθφλσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ∙  

   
  (β)  πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ 1431 πνπ απνζθνπεί ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα 
ππνζηήξημεο φζσλ ζέινπλ λα ζηακαηήζνπλ ην θάπληζκα∙ 

   
  (γ)  θαιχπηνπλ πνζνζηφ εμήληα πέληε ηνηο εθαηφλ (65%) ηφζν ηεο εμσηεξηθήο 

εκπξφζζηαο θαη νπίζζηαο πιεπξάο ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο, φζν θαη θάζε 
εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο

.
 ηα θπιηλδξηθά παθέηα θέξνπλ δχν ζπλδπαζκέλεο 

πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία, ζε ίζε απφζηαζε ε κία απφ ηελ άιιε, πνπ 
θαζεκηά θαιχπηεη πνζνζηφ εμήληα πέληε ηνηο εθαηφλ (65%) ηνπ αληίζηνηρνπ 
κηζνχ ηεο θακπχιεο επηθάλεηαο∙  

   
  (δ)  θέξνπλ ηελ ίδηα ιεθηηθή πξνεηδνπνίεζε θαη ηελ αληίζηνηρε έγρξσκε 

θσηνγξαθία θαη ζηηο δχν πιεπξέο ησλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο θαη θάζε 
εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο∙ 

   
  (ε)  εκθαλίδνληαη ζην άλσ άθξν κνλάδαο ζπζθεπαζίαο θαη θάζε άιιεο 

εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε φιεο ηηο 
άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ελ ιφγσ επηθάλεηα ηεο 
ζπζθεπαζίαο:  

   
    Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα θνξνινγηθά επηζήκαηα ή ηα εζληθά 

αλαγλσξηζηηθά ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 
παξακέλνπλ ππνρξεσηηθά εθαξκφδνληαη κέρξη ηηο 20 Μαΐνπ 2019 εμαηξέζεηο 
απφ ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε γηα ηε ζέζε ηεο ζπλδπαζκέλεο 
πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ πγεία σο αθνινχζσο:  

    
   (i) ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ην θνξνινγηθφ επίζεκα ή ην εζληθφ 

αλαγλσξηζηηθφ ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνξνινγηθνχο 
ζθνπνχο επηθνιιάηαη ζην άλσ άθξν κηαο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο 
απφ ραξηφλη, ε ζπλδπαζκέλε πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πγεία πνπ 
απαηηείηαη λα εκθαλίδεηαη ζηελ πίζσ επηθάλεηα κπνξεί λα 
ηνπνζεηείηαη αθξηβψο θάησ απφ ην θνξνινγηθφ επίζεκα ή ην εζληθφ 
αλαγλσξηζηηθφ ζήκα, 
 

(ii) φηαλ κηα κνλάδα ζπζθεπαζίαο είλαη απφ καιαθφ πιηθφ, επηηξέπεηαη 
ε ρξήζε ελφο νξζνγψληνπ ρψξνπ κε χςνο πνπ λα κελ μεπεξλά ηα 
13 mm αλάκεζα ζην άλσ άθξν ηνπ παθέηνπ θαη ην άλσ άθξν ησλ 
ζπλδπαζκέλσλ πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηελ πγεία, πνπ λα πξννξίδεηαη 
γηα ην θνξνινγηθφ επίζεκα ή ην εζληθφ αλαγλσξηζηηθφ ζήκα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο: 

   
      Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη δελ ηνπνζεηνχληαη πάλσ απφ ηηο πξνεηδνπνηήζεηο 

γηα ηελ πγεία εκπνξηθά ζήκαηα ή ινγφηππνη
. 
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  (ζη)  αλαπαξάγνληαη ζχκθσλα κε ην κνξθφηππν, ηε δηάηαμε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο 
αλαινγίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή∙ 

  (δ)  ζε πεξίπησζε κνλάδαο ζπζθεπαζίαο ηζηγάξσλ, έρνπλ ηηο αθφινπζεο 
δηαζηάζεηο:  

    
   (i) Ύςνο: ηνπιάρηζηνλ 44 mm, 

 
(ii) πιάηνο: ηνπιάρηζηνλ 52 mm. 

  
 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

     (2) Οη ζπλδπαζκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία ζπγθεληξψλνληαη ζε ηξία ζχλνια, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ, θαη θάζε ζχλνιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
έηνο θαη λα ελαιιάζζεηαη εηεζίσο: 

  
 
 

     Ννείηαη φηη ην Πξψην χλνιν εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ηειεηψλεη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2017, αθνινπζείηαη απφ ην Γεχηεξν 

χλνιν ην ακέζσο επφκελν έηνο θαη απφ ην Σξίην χλνιν ην επφκελν έηνο θαη κεηά 
ελαιιάζζνληαη εηεζίσο κε ηελ ίδηα ζεηξά:   

  
      Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη θάζε ζπλδπαζκέλε πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πγεία πνπ δηαηίζεηαη πξνο 

ρξήζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο εκθαλίδεηαη θαηά ην δπλαηφ ζε ίζν αξηζκφ ζε θάζε κάξθα 
πξντφλησλ θαπλνχ. 

  
Δπηζήκαλζε 
πξντφλησλ θαπλνχ 
γηα θάπληζκα πιελ 
ησλ ηζηγάξσλ, ηνπ 
θαπλνχ γηα ζηξηθηά 
ηζηγάξα θαη ηνπ 
θαπλνχ γηα λαξγηιέ. 

13.-(1)(α) Σα πξντφληα θαπλνχ γηα θάπληζκα, πιελ ησλ ηζηγάξσλ, ηνπ θαπλνχ γηα ζηξηθηά 
ηζηγάξα θαη ηνπ θαπλνχ γηα λαξγηιέ, εμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο λα θέξνπλ ην ελεκεξσηηθφ 
κήλπκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 11 θαη ηηο ζπλδπαζκέλεο 
πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 12, εληνχηνηο, θάζε κνλάδα 
ζπζθεπαζίαο θαη θάζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ απηψλ θέξεη-  

  (i) ηε γεληθή πξνεηδνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ 
Καλνληζκνχ 11, ζηελ πην νξαηή επηθάλεηα∙ 
 

(ii) ηελ πξνζζήθε αλαθνξάο ζηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ 
απεμάξηεζε απφ ην θάπληζκα ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 
(β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12∙ 

 
Παξάξηεκα Ι.  (iii) κία απφ ηηο ιεθηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα I, 

ζηελ επφκελε πεξηζζφηεξν νξαηή επηθάλεηα θαη θάζε ιεθηηθή 
πξνεηδνπνίεζε εκθαλίδεηαη θαηά ην δπλαηφ ζε ίζν αξηζκφ ζε θάζε κάξθα 
ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

  
 (β) ηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ηχπνπ θαζεηίλαο, ε επφκελε πεξηζζφηεξν νξαηή επηθάλεηα 

είλαη απηή πνπ θαίλεηαη φηαλ αλνίγεη ην παθέην. 
  
      (2) Η γεληθή πξνεηδνπνίεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππν-ππνπαξάγξαθν (i) ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαιχπηεη πνζνζηφ ηξηάληα 
δχν ηνηο εθαηφλ (32%) ηεο ζρεηηθήο επηθάλεηαο ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο θαη θάζε εμσηεξηθήο 
ζπζθεπαζίαο.  

  
      (3) Η ιεθηηθή πξνεηδνπνίεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππν-ππνπαξάγξαθν (iii) ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαιχπηεη πνζνζηφ 
ζαξάληα πέληε ηνηο εθαηφλ (45%) ηεο ζρεηηθήο επηθάλεηαο ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο θαη θάζε 
εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο. 
 

      (4) Όηαλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (1) πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία απαηηείηαη λα 
εκθαλίδνληαη ζε επηθάλεηα πνπ ππεξβαίλεη ηα 150 cm

2
 , νη πξνεηδνπνηήζεηο θαιχπηνπλ εκβαδφλ 

48 cm
2
.  

  
      (5)(α) Οη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (4) ηνπ Καλνληζκνχ 11. 
  
 (β) Σν θείκελν ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηελ πγεία είλαη παξάιιειν κε ην θχξην θείκελν ζηελ 

επηθάλεηα πνπ πξννξίδεηαη γηα απηέο ηηο πξνεηδνπνηήζεηο. 
 (γ) Οη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία πεξηβάιινληαη απφ καχξν πεξίγξακκα ην νπνίν έρεη 

ειάρηζην πάρνο 3 mm θαη κέγηζην 4 mm θαη ην νπνίν εκθαλίδεηαη έμσ απφ ηελ επηθάλεηα πνπ 
πξννξίδεηαη γηα ηηο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία.  
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Δπηζήκαλζε ησλ κε 
θαπληδφκελσλ 
πξντφλησλ θαπλνχ. 
Σξίηνο  
Πίλαθαο. 

14.-(1) Κάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο θαη θάζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία κε θαπληδφκελσλ πξντφλησλ 
θαπλνχ θέξεη ηελ πξνεηδνπνίεζε πγείαο ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Σνχξθηθε γιψζζα ην θείκελν ηεο 
νπνίαο παξαηίζεηαη ζηνλ Σξίην Πίλαθα.   
 

 
      (2) Η πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πγεία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (4) ηνπ Καλνληζκνχ 11 θαη ην θείκελν ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ 
είλαη παξάιιειν κε ην θχξην θείκελν ζηελ επηθάλεηα πνπ πξννξίδεηαη γηα απηέο ηηο 
πξνεηδνπνηήζεηο θαη- 

   
  (α)  εκθαλίδεηαη ζηηο δχν κεγαιχηεξεο επηθάλεηεο ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο θαη 

θάζε εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο,  
   
  (β)  θαιχπηεη πνζνζηφ ηξηάληα δχν ηνηο εθαηφλ (32%) ησλ επηθαλεηψλ ηεο 

κνλάδαο ζπζθεπαζίαο θαη θάζε εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο.  
  
Παξνπζίαζε  
ηνπ πξντφληνο. 
 

15.-(1) Η επηζήκαλζε ησλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο θαη θάζε εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη 
ην ίδην ην πξντφλ θαπλνχ, δελ πεξηιακβάλνπλ θαλέλα ζηνηρείν ή ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν- 

  (α)  πξνσζεί ην πξντφλ θαπλνχ ή ελζαξξχλεη ηελ θαηαλάισζή ηνπ 
δεκηνπξγψληαο εζθαικέλε εληχπσζε φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 
ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ πγεία, ηνπο θηλδχλνπο ή ηηο εθπνκπέο ηνπ· νη 
επηζεκάλζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ληθνηίλε, πίζζα ή κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ηνπ πξντφληνο 
θαπλνχ,  

   
  (β)  ππνδειψλεη, ρσξίο ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 

Καλνληζκφ 22 θαη ηελ έγθξηζε απηήο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, φηη έλα 
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαπλνχ είλαη ιηγφηεξν επηβιαβέο απφ άιια πξντφληα ή 
απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ επηβιαβψλ ζπζηαηηθψλ 
ηνπ θαπλνχ ή έρεη αλαδσνγνλεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ελέξγεηα ή 
ζεξαπεπηηθέο, αλαλεσηηθέο, θπζηθέο ή βηνινγηθέο ηδηφηεηεο ή πξνζθέξεη 
άιια νθέιε γηα ηελ πγεία ή ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά,  

   
  (γ)  αλαθέξεηαη ζε γεχζε, κπξσδηά, αξσκαηηθέο χιεο ή άιια πξφζζεηα ή 

επηζεκαίλεη ηελ απνπζία ηνπο,  
   
  (δ)  κνηάδεη κε πξντφλ δηαηξνθήο ή κε θαιιπληηθφ,  
   
  (ε)  ππνδειψλεη φηη έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαπλνχ έρεη βειηησκέλε 

βηναπνδνκεζηκφηεηα ή άιια πεξηβαιινληηθά νθέιε.  
  
      (2) Οη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο θαη θάζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία δελ ππνδειψλνπλ νηθνλνκηθά 

νθέιε θέξνληαο ηππσκέλα θνππφληα, πξνζθέξνληαο έθπησζε ή δσξεάλ δηαλνκή ή 
πεξηιακβάλνληαο πξνζθνξέο ηχπνπ «δχν ζηελ ηηκή ηνπ ελφο» ή παξφκνηεο πξνζθνξέο.  

  
      (3) Σα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) απαγνξεπκέλα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θείκελα, ζχκβνια, νλφκαηα, εκπνξηθά ζήκαηα, απεηθνλίζεηο ή άιια 
ζήκαηα, ρσξίο λα εμαληινχληαη ζε απηά. 

  
Δκθάληζε θαη 
πεξηερφκελν  
ησλ κνλάδσλ 
ζπζθεπαζίαο. 

16.-(1) Οη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ηζηγάξσλ έρνπλ ζρήκα νξζνγψληνπ παξαιιειεπηπέδνπ θαη 
πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ηζηγάξα θαη νη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο θαπλνχ γηα ζηξηθηά 
ηζηγάξα έρνπλ ζρήκα νξζνγψληνπ παξαιιειεπηπέδνπ ή θπιηλδξηθφ ζρήκα ή ζρήκα ζαθνχιαο θαη 
πεξηέρνπλ θαπλφ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 30 g. 

  
      (2) Οη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ηζηγάξσλ κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ ραξηφλη ή απφ καιαθφ 

πιηθφ θαη δελ θέξνπλ άλνηγκα πνπ κπνξεί λα μαλαθιείλεηαη ή λα μαλαζθξαγίδεηαη κεηά ην πξψην 
άλνηγκα, εθηφο απφ ηα παθέηα κε αξζξσηφ θαπάθη θαη ηα παθέηα ηχπνπ θαζεηίλαο ζηα νπνία ην 
θαπάθη ελψλεηαη κφλν κε ην πίζσ κέξνο ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο. 

  
Ιρλειαζηκφηεηα. 17.-(1) Όιεο νη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαπλνχ επηζεκαίλνληαη κε κνλαδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ ν νπνίνο ηππψλεηαη ή ηνπνζεηείηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ κπνξεί λα 
αθαηξεζεί, είλαη αλεμίηεινο θαη δελ θξχβεηαη, νχηε δηαθφπηεηαη κε θαλέλα ηξφπν, κεηαμχ άιισλ, 
απφ θνξνινγηθά επηζήκαηα ή εηηθέηεο αλαγξαθήο ηεο ηηκήο ή απφ ην άλνηγκα ηεο κνλάδαο 
ζπζθεπαζίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πξντφλησλ θαπλνχ πνπ θαηαζθεπάδνληαη εθηφο ηεο Έλσζεο, νη 
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ εθαξκφδνληαη κφλν ζηα πξντφληα 
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αγνξά ηεο Έλσζεο ή δηαηίζεληαη ζε απηήλ.  
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      (2) Ο κνλαδηθφο αλαγλσξηζηηθφο θσδηθφο επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ-  
  
  (α)  ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ ηφπνπ θαηαζθεπήο,  
   
  (β)  ηεο κνλάδαο θαηαζθεπήο, 
   
  (γ)  ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ 

θαπλνχ,  
   
  (δ)  ηεο βάξδηαο παξαγσγήο ή ηνπ ρξφλνπ θαηαζθεπήο, 
   
  (ε)  ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πξντφληνο,  
   
  (ζη)  ηεο πξνβιεπφκελεο αγνξάο ιηαληθήο πψιεζεο,  
   
  (δ)  ηνπ πξνβιεπφκελνπ δξνκνινγίνπ ηεο θφξησζεο,  
   
  (ε)  θαηά πεξίπησζε, ηνπ εηζαγσγέα ζηελ Έλσζε,  
   
  (ζ)  ηνπ πξαγκαηηθνχ δξνκνινγίνπ ηεο θφξησζεο απφ ηε κνλάδα θαηαζθεπήο 

έσο ην πξψην θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ 
ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ απνζεθψλ, θαζψο θαη ηεο εκεξνκελίαο 
θφξησζεο, ηνπ πξννξηζκνχ, ηνπ ζεκείνπ αλαρψξεζεο θαη ηνπ 
παξαιήπηε, 

   
  (η)  ηεο ηαπηφηεηαο φισλ ησλ αγνξαζηψλ απφ ηε κνλάδα θαηαζθεπήο έσο ην 

πξψην θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο θαη  
   
  (ηα)  ηνπ ηηκνινγίνπ, ηνπ αξηζκνχ παξαγγειίαο θαη ησλ αξρείσλ πιεξσκψλ 

φισλ ησλ αγνξαζηψλ απφ ηε κνλάδα θαηαζθεπήο έσο ην πξψην 
θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο. 

  
      (3) Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (δ) (ε), (ζη), (δ) θαη, 

θαηά πεξίπησζε, (ε) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 
κνλαδηθνχ αλαγλσξηζηηθνχ θσδηθνχ. 

  
      (4) Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (ζ), (η) θαη (ηα) ηεο παξαγξάθνπ 

(2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, είλαη πξνζηηέο ειεθηξνληθά κέζσ ζπλδέζκνπ ζην κνλαδηθφ 
αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ. 

  
      (5) Όινη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ, απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή έσο ηνλ ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ θνξέα πξηλ απφ ην πξψην θαηάζηεκα ιηαληθήο 
πψιεζεο, θαηαγξάθνπλ ηελ πεξηέιεπζε φισλ ησλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο ζηελ θαηνρή ηνπο φιεο 
ηηο ελδηάκεζεο κεηαθηλήζεηο θαη ηελ ηειηθή έμνδν ησλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο απφ ηελ θαηνρή 
ηνπο: 

  
      Ννείηαη φηη ε πην πάλσ ππνρξέσζε δπλαηφ λα εθπιεξσζεί κε ηε ζήκαλζε θαη ηελ θαηαγξαθή 

ηεο γεληθήο ζπζθεπαζίαο, φπσο ηεο θνχηαο, ηνπ θηβσηίνπ ή ηεο παιέηαο, ππφ ηνλ φξν φηη ε 
παξαθνινχζεζε θαη ν εληνπηζκφο φισλ ησλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο παξακέλεη εθηθηφο. 

  
      (6) Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ησλ 

πξντφλησλ θαπλνχ ηεξνχλ πιήξε θαη αθξηβή αξρεία κε φιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο. 
  
      (7) Οη θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ θαπλνχ παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ, απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή έσο ηνλ ηειεπηαίν 
νηθνλνκηθφ θνξέα πξηλ απφ ην πξψην θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εηζαγσγέσλ, ησλ απνζεθψλ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, ηνλ εμνπιηζκφ, ν νπνίνο είλαη 
αλαγθαίνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξντφλησλ θαπλνχ πνπ αγνξάδνληαη, πσινχληαη, 
απνζεθεχνληαη, κεηαθέξνληαη ή ηπγράλνπλ άιινπ ρεηξηζκνχ θαη ν νπνίνο ιακβάλεη θαη δηαβηβάδεη 
ειεθηξνληθά ηα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία ζε κνλάδα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (8). 

  
      (8)(α) Γηα ζθνπνχο θχιαμεο ζην έδαθνο ηεο Έλσζεο ηεο κνλάδαο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ 

γηα φια ηα ζρεηηθά δεδνκέλα, νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγσγείο πξντφλησλ θαπλνχ ζπλάπηνπλ 
ζπκβάζεηο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κε αλεμάξηεην ηξίην κέξνο, ε θαηαιιειφηεηα, ε αλεμαξηεζία 
θαη νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ νπνίνπ, θαζψο θαη ε ζχκβαζε απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, 
εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 
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 (β) Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α), 
παξαθνινπζνχληαη απφ εμσηεξηθφ ειεγθηή, ν νπνίνο πξνηείλεηαη θαη ακείβεηαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ησλ πξντφλησλ θαπλνχ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ν νπνίνο ππνβάιιεη 
εηήζηα έθζεζε ζηελ αξκφδηα αξρή θαη ζηελ Δπηηξνπή, εθηηκψληαο θπξίσο ηπρφλ παξαηππίεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε.  

  
 (γ) Η Δπηηξνπή, ε αξκφδηα αξρή θαη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηηο 

κνλάδεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη ζε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ε Δπηηξνπή ή ε 
αξκφδηα αξρή κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ή ζηνπο εηζαγσγείο πξφζβαζε ζηα 
απνζεθεπκέλα δεδνκέλα, ππφ ηνλ φξν φηη νη εκπνξηθά επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο εμαθνινπζνχλ λα 
πξνζηαηεχνληαη επαξθψο ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην. 

  
      (9) Σα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα δελ ηξνπνπνηνχληαη νχηε δηαγξάθνληαη απφ νηθνλνκηθφ 

θνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζην εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ. 
  
 

138(Ι) ηνπ 2001 
37(Ι) ηνπ 2003 

105(Ι) ηνπ 2012. 

     (10) Η επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κφλν ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 
δηαζθαιίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 
(Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκν. 

      (11) Οη πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (1) έσο (10) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ εθαξκφδνληαη ζηα 
ηζηγάξα θαη ζηνλ θαπλφ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα απφ ηηο 20 Μαΐνπ 2019 θαη ζε πξντφληα θαπλνχ, 
πιελ ησλ ηζηγάξσλ θαη ηνπ θαπλνχ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα, απφ ηηο 20 Μαΐνπ 2024. 

  
      (12)  Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, αξκφδηα αξρή λνείηαη ν Γηεπζπληήο 

Σκήκαηνο Σεισλείσλ. 
  
Υαξαθηεξηζηηθφ 
αζθαιείαο. 

18.-(1) Πέξαλ ηνπ κνλαδηθνχ αλαγλσξηζηηθνχ θσδηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 17, νη 
κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαπλνχ, πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, θέξνπλ απαξαβίαζην 
ραξαθηεξηζηηθφ αζθαιείαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ νξαηά θαη αφξαηα ζηνηρεία θαη ην νπνίν 
ηππψλεηαη ή επηθνιιάηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ κπνξεί λα αθαηξεζεί, είλαη αλεμίηειν θαη δελ 
θξχβεηαη νχηε δηαθφπηεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ θνξνινγηθά επηζήκαηα θαη εηηθέηεο 
αλαγξαθήο ηεο ηηκήο ή απφ άιια ζηνηρεία. 

  
      (2) Φνξνινγηθά επηζήκαηα ή εζληθά αλαγλσξηζηηθά ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο, ππφ ηνλ 
φξν φηη ηα θνξνινγηθά επηζήκαηα ή ηα εζληθά αλαγλσξηζηηθά ζήκαηα ζπκκνξθψλνληαη κε φια ηα 
ηερληθά πξφηππα θαη εθπιεξψλνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ Καλνληζκφο. 

  
      (3) Οη πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ  εθαξκφδνληαη ζηα ηζηγάξα 

θαη ζηνλ θαπλφ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα απφ ηηο 20 Μαΐνπ 2019 θαη ζε πξντφληα θαπλνχ, πιελ ησλ 
ηζηγάξσλ θαη ηνπ θαπλνχ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα, απφ ηηο 20 Μαΐνπ 2024. 

  
      (4) Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, αξκφδηα αξρή λνείηαη ν Γηεπζπληήο 

ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ. 
  
Καπλφο πνπ 
ιακβάλεηαη απφ ην 
ζηφκα. 

19.  Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία ζηελ αγνξά ηνπ θαπλνχ πνπ ιακβάλεηαη απφ ην ζηφκα. 

  
Γηαζπλνξηαθέο  
εμ απνζηάζεσο 
πσιήζεηο πξντφλησλ 
θαπλνχ. 

20. Απαγνξεχνληαη νη δηαζπλνξηαθέο εμ απνζηάζεσο πσιήζεηο πξντφλησλ θαπλνχ ζηνπο 
θαηαλαισηέο. 

  
Κνηλνπνίεζε λέσλ 
πξντφλησλ θαπλνχ. 

21.-(1) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά νπνηνπδήπνηε λένπ πξντφληνο θαπλνχ, εθηφο εάλ νη 
θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο ησλ πξντφλησλ θαπλνχ ππνβάινπλ θνηλνπνίεζε ζηελ αξκφδηα 
αξρή γηα θάζε ηέηνην πξντφλ πνπ πξνηίζεληαη λα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά. 

  
      (2) (α)  Η αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν (1) θνηλνπνίεζε ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή 
πεξηγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ λένπ πξντφληνο θαπλνχ, ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζηνλ Καλνληζκφ 7 πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηαηηθά θαη ηηο εθπνκπέο.  

     (β)  Οη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγσγείο πνπ ππνβάιινπλ θνηλνπνίεζε γηα έλα λέν πξντφλ 
θαπλνχ παξέρνπλ επίζεο ζηελ αξκφδηα αξρή- 

   
  (i)  ηηο δηαζέζηκεο επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα ηελ ηνμηθφηεηα, ηνλ θίλδπλν 

εζηζκνχ θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ λένπ πξντφληνο θαπλνχ, θπξίσο 
φζνλ αθνξά ηα ζπζηαηηθά θαη ηηο εθπνκπέο ηνπ∙ 
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  (ii)  ηηο δηαζέζηκεο κειέηεο, ηηο ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο ηνπο θαη ηηο 
έξεπλεο αγνξάο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο δηάθνξσλ νκάδσλ 
θαηαλαισηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ θαη ησλ ζεκεξηλψλ 
θαπληζηψλ∙ 

   
  (iii)  άιιεο δηαζέζηκεο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

αλάιπζε θηλδχλνπ/νθέινπο ηνπ πξντφληνο, ηηο αλακελφκελεο 
ζπλέπεηέο ηνπ ζηελ παχζε ηεο θαηαλάισζεο θαπλνχ, ηηο 
αλακελφκελεο ζπλέπεηέο ηνπ ζηελ έλαξμε ηεο θαηαλάισζεο θαπλνχ 
θαη πξνβιεπφκελεο επηδξάζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο. 

  
      (3) (α) Οη θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο λένπ πξντφληνο θαπλνχ δηαβηβάδνπλ ζηελ αξκφδηα 

αξρή θάζε λέα ή επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο κειέηεο, ηελ έξεπλα θαη άιιεο 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (2).   

  
       (β) Η αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα ζπζηήζεη εηδηθή επηζηεκνληθή επηηξνπή ε νπνία δχλαηαη λα 

απαηηεί απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή ηνπο εηζαγσγείο λέσλ πξντφλησλ θαπλνχ λα πξαγκαηνπνηνχλ 
πξφζζεηεο δνθηκέο ή λα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο:  

  
       Ννείηαη φηη ε αξκφδηα αξρή ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλεη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
  
      (4) Σα λέα πξντφληα θαπλνχ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ην κε 
θαπληδφκελν πξντφλ θαπλνχ ή ην πξντφλ θαπλνχ γηα θάπληζκα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
      (5) Γηα ζθνπνχο ρνξήγεζεο έγθξηζεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ζπλνδεπηηθψλ ελδείμεσλ γηα 

κεησκέλν θίλδπλν ή βιάβε ζηελ πγεία απφ λέα πξντφληα θαπλνχ, ζε ζχγθξηζε κε ηα 
παξαδνζηαθά πξντφληα θαπλνχ, ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνλ παξαγσγφ ή ηνλ εηζαγσγέα ή ην 
δηαλνκέα ηνπ λένπ πξντφληνο θαπλνχ ζηελ αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηελ αξκφδηα αξρή ε νπνία, 
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, απνθαζίδεη γηα ηε 
ρνξήγεζε ή κε ηεο έγθξηζεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ή ζπκβνπιή ηεο εηδηθήο επηζηεκνληθήο 
επηηξνπήο ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπζηαζεί ηέηνηα επηηξνπή δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) 
ηεο παξαγξάθνπ (3).  

  
      (6) Η αξκφδηα αξρή ή, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπζηαζεί, ε εηδηθή επηζηεκνληθή επηηξνπή, 

ειέγρεη άκεζα ηελ αίηεζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ είλαη πιήξεο ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν (7), ε αξκφδηα αξρή, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) 
κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ αηηεηή αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο 
γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη απηφο λα ππνβάιεη ηα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, 
θαζνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία πξνο ηνχην, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα 
ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) εκέξεο. 

  
      (7) Η πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν (5) αίηεζε απαηηείηαη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 
  
  (α)  Να πεξηιακβάλεη ηελ πξνηεηλφκελε δηαηχπσζε ηεο πξνο ρξήζε ζπλνδεπηηθήο 

έλδεημεο∙ 
  (β)  λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε γηα ηε ρξήζε ηεο 

ζπλνδεπηηθήο έλδεημεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα 
θιηληθψλ θαη κε θιηληθψλ δνθηκψλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ πξντφληνο ζε 
αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαπλφ, ηελ ηνμηθφηεηα θαη ηνλ εζηζκφ θαη 
θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξντφληνο λα κεηψζεη ηελ 
έθζεζε ζε θίλδπλν ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά 
πξντφληα θαπλνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ην ελ ιφγσ πξντφλ ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

   
    Ννείηαη φηη ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη πξνο ηεθκεξίσζε, ηα νπνία δελ 

αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ππφ εμέηαζε πξντφλ θαη βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθή 
ζεσξία, δελ ζεσξνχληαη επαξθή, αιιά κπνξνχλ λα παξάζρνπλ 
ζπκπιεξσκαηηθά πιεξνθνξίεο πξνο ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο: 

   
   Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη νη κε θιηληθέο δνθηκέο δηελεξγνχληαη απφ 

εξγαζηήξηα αλαγλσξηζκέλα ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν θαη νη θιηληθέο 
δνθηκέο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο Οξζέο Κιηληθέο Πξαθηηθέο∙ 
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  (γ)  λα ζπλνδεχεηαη απφ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ θαζνξηδφκελνπ ηέινπο γηα ηελ 
εμέηαζε ηεο αίηεζεο. 

   
      (8) Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο θαη πξηλ απφ ηελ ηειηθή έγθξηζε ή 

απφξξηςε απηήο, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ αηηεηή ζε αθξφαζε ελψπηφλ ηεο, ε 
νπνία δηελεξγείηαη ζηελ παξνπζία ηεο εηδηθήο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, αλ απηή έρεη ζπζηαζεί 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθξφαζε δεηεζεί είηε απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή είηε απφ ηνλ αηηεηή ε πξνζθφκηζε λέσλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ή ε ηξνπνπνίεζε 
ηεο δηαηχπσζεο ηεο ζπλνδεπηηθήο έλδεημεο, ν αηηεηήο ηξνπνπνηεί ή ζπκπιεξψλεη αληίζηνηρα ηελ 
αίηεζή ηνπ, εθαξκνδνκέλσλ θαη’ αλαινγίαλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (5) θαη (6). 

  
      (9) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αξκφδηα αξρή απνθαζίζεη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο 

ρνξήγεζεο έγθξηζεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ζπλνδεπηηθψλ ελδείμεσλ γηα κεησκέλν θίλδπλν ή 
βιάβε ζηελ πγεία απφ λέα πξντφληα θαπλνχ, ε απφθαζή ηεο ππφθεηηαη ζε επαλεμέηαζε απφ ηνλ 
Τπνπξγφ. 

  
      (10) (α)  Η έγθξηζε ρνξεγείηαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
   
   (i)  Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη θαη αμηνινγεί ε αξκφδηα αξρή, 

ηεθκεξηψλεηαη επηζηεκνληθά φηη ην λέν πξντφλ θαπλνχ- 
           (αα)   κεηψλεη ζεκαληηθά, γηα ηνπο θαπληζηέο, ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο αζζελεηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαπλφ ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά πξντφληα 
θαπλνχ ή 

          (ββ)  κεηψλεη ηε ζπλνιηθή έθζεζε ζε νπζίεο ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ κε βάζε 
ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο ηεθκεξηψλεηαη, γηα ηνπο θαπληζηέο, ζεκαληηθή 
κείσζε ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν εθδήισζεο αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
θαπλφ. 

    (ii)  Σν πξντφλ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ θαηαλαισηέο πνπ δελ επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ 
ην θάπληζκα, αιιά επηζπκνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θαπλίζκαηνο. 

   (iii)  Τθίζηαληαη επαξθείο  εγγπήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

   (iv)  Η πξνηεηλφκελε έλδεημε ή νη πξνηεηλφκελεο ελδείμεηο γηα κεησκέλε έθζεζε ζε θίλδπλν ή 
βιάβε πγείαο είλαη θαηαλνεηέο απφ ην κέζν θαηαλαισηή. 

      (β)  ηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηιακβάλνληαη νη εγθξηζείζεο ελδείμεηο νη νπνίεο δπλαηφ λα 
αλαθέξνληαη ζε κεησκέλε έθζεζε ζε επηθίλδπλεο νπζίεο ή θαη ζε κεησκέλν θίλδπλν ή βιάβε γηα 
ηελ πγεία επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλε, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

     (11) Απαγνξεχεηαη ε έγθξηζε ζπλνδεπηηθψλ ελδείμεσλ νη νπνίεο, ρσξίο ηελ θαηάιιειε 
ηεθκεξίσζε, ππνδειψλνπλ φηη έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαπλνχ είλαη ιηγφηεξν επηβιαβέο απφ 
άιια ή απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ επηβιαβψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ θαπλνχ, 
θαζψο θαη άιινη ηζρπξηζκνί πνπ είλαη αλαθξηβείο, αζαθείο ή ζηεξνχληαη επαξθνχο επηζηεκνληθήο 
ηεθκεξίσζεο θαη δπλαηφ λα νδεγνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηε δηακφξθσζε εζθαικέλεο εληχπσζεο 
φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο, ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηελ πγεία, ηνπο 
θηλδχλνπο ή ηηο εθπνκπέο ηνπ. 

     (12) Σα επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε γηα έγθξηζε 
θαιχπηνληαη απφ ην βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ απφξξεην θαη πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε 
δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Σέηαξηνο Πίλαθαο. 

     (13) Σα λέα πξντφληα θαπλνχ πνπ ιακβάλνπλ έγθξηζε γηα ηε ρξήζε ζπλνδεπηηθψλ ελδείμεσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (5), θέξνπλ πξνεηδνπνίεζε ζηελ Διιεληθή θαη ηελ 
Σνπξθηθή γιψζζα ην θείκελν ηεο νπνίαο παξαηίζεηαη ζηνλ Σέηαξην Πίλαθα θαη ε νπνία   
ηππψλεηαη ζηηο δχν πην νξαηέο επηθάλεηεο ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο θαη ζε θάζε εμσηεξηθή 
ζπζθεπαζία, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ιηαληθή πψιεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ, έηζη ψζηε λα 
θαιχπηεηαη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ ηξηάληα δχν ηνηο εθαηφλ (32%) ηεο αληίζηνηρεο επηθάλεηαο ζηελ 
νπνία ηππψλεηαη: 

      Ννείηαη φηη ην θείκελν ηεο πξνεηδνπνίεζεο ηππψλεηαη, γξάθεηαη θαη ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

  
Ηιεθηξνληθά ηζηγάξα. 22.-(1) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά νπνηνπδήπνηε ειεθηξνληθνχ ηζηγάξνπ θαη 

νπνησλδήπνηε πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο, εθηφο εάλ νη θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο 
ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ θαη πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο ππνβάινπλ θνηλνπνίεζε ζηελ αξκφδηα 
αξρή γηα ηπρφλ ζρεηηθά πξντφληα πνπ πξνηίζεληαη λα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά. 

      (2) (α) Η αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν (1) θνηλνπνίεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά έμη κήλεο 
πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη πξνθεηκέλνπ γηα ειεθηξνληθά ηζηγάξα θαη 
ηνπο πεξηέθηεο επαλαπιήξσζεο πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ε θνηλνπνίεζε ππνβάιιεηαη εληφο έμη κελψλ απφ ηελ ελ 
ιφγσ εκεξνκελία: 
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 Ννείηαη φηη ππνβάιιεηαη λέα θνηλνπνίεζε γηα θάζε νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. 
       (β)  Αλάινγα κε ην αλ ην πξντφλ είλαη ειεθηξνληθφ ηζηγάξν ή πεξηέθηεο επαλαπιήξσζεο, 

ζηελ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 
   
  (i)  Eπσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηνπ ππεχζπλνπ 

λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ εληφο ηεο Έλσζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνπ 
εηζαγσγέα ζηελ Έλσζε· 

 
  (ii)  θαηάινγνο φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πξντφλ θαη φισλ ησλ 

εθπνκπψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ, αλά κάξθα θαη ηχπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πνζνηήησλ απηψλ· 

   
  (iii)  ηνμηθνινγηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα πην πάλσ ζπζηαηηθά θαη εθπνκπέο 

ησλ πξντφλησλ, κεηαμχ άιισλ φηαλ ζεξκαίλνληαη, αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα 
ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ εηζπλένληαη θαη 
ζπλεθηηκψληαο ηπρφλ επηπηψζεηο εζηζκνχ· 

   
  (iv)  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δνζνινγία θαη ηελ πξφζιεςε ληθνηίλεο φηαλ ην 

πξντφλ θαηαλαιψλεηαη ππφ θαλνληθέο ή επιφγσο πξνβιέςηκεο ζπλζήθεο· 
   
  (v)    πεξηγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, θαηά 

πεξίπησζε, ηνπ κεραληζκνχ αλνίγκαηνο θαη επαλαπιήξσζεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηζηγάξνπ ή ηνπ πεξηέθηε επαλαπιήξσζεο· 

   
  (vi)  πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, κεηαμχ άιισλ εάλ πεξηιακβάλεη ηελ 

ελ ζεηξά παξαγσγή θαη δήισζε φηη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ· 

   
  (vii)  δήισζε φηη ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν εηζαγσγέαο θέξνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο, φηαλ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη ππφ θαλνληθέο ή επιφγσο πξνβιέςηκεο ζπλζήθεο. 

   
      (3) H αξκφδηα αξρή φηαλ ζεσξεί φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη είλαη ειιηπείο, δχλαηαη 

λα αηηείηαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

     (4) Η θνηλνπνίεζε ζπλνδεχεηαη κε απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ αλάινγνπ ηέινπο γηα ηελ 
παξαιαβή, ηελ απνζήθεπζε, ην ρεηξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο 
ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ. 

 

  
      (5) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά πγξνχ πνπ πεξηέρεη ληθνηίλε, εθηφο αλ πιεξνί ηηο πην 

θάησ πξνυπνζέζεηο: 
  
  (α)  Σν πγξφ πνπ πεξηέρεη ληθνηίλε δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά κφλν ζε εηδηθνχο 

πεξηέθηεο επαλαπιήξσζεο ν φγθνο ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 ml, ζε 
αλαιψζηκα ειεθηξνληθά ηζηγάξα ή θηαιίδηα κίαο ρξήζεο θαη ν φγθνο ησλ 
θηαιηδίσλ ή ησλ δνρείσλ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 ml, 

   
  (β)  ην πγξφ πνπ πεξηέρεη ληθνηίλε δελ πεξηέρεη ληθνηίλε πνπ ππεξβαίλεη ηα 20 

mg/ml,  
   
  (γ)  ην πγξφ πνπ πεξηέρεη ληθνηίλε δελ πεξηέρεη ηα πξφζζεηα πνπ παξαηίζεληαη 

ζηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 9,  
  (δ)  γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πγξνχ πνπ πεξηέρεη ληθνηίλε ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν 

πςειήο θαζαξφηεηαο ζπζηαηηθά θαη νπζίεο δηαθνξεηηθέο ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ππν-ππνπαξάγξαθν (ii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο 
παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ππάξρνπλ κφλν ζε επίπεδν 
ηρλψλ ζην πγξφ πνπ πεξηέρεη ληθνηίλε, εθφζνλ ηα ίρλε απηά δελ κπνξνχλ λα 
απνθεπρζνχλ ηερληθά θαηά ηελ θαηαζθεπή, 

  (ε)  εμαηξνπκέλεο ηεο ληθνηίλεο, ζην πγξφ πνπ πεξηέρεη ληθνηίλε ρξεζηκνπνηνχληαη 
κφλν ζπζηαηηθά πνπ δελ είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ζε 
ζεξκαηλφκελε ή κε κνξθή,  

(ζη)  ηα ειεθηξνληθά ηζηγάξα ρνξεγνχλ ηηο δφζεηο ληθνηίλεο ζε ζηαζεξά επίπεδα 
ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο,  

  

  (δ)  ηα ειεθηξνληθά ηζηγάξα θαη νη πεξηέθηεο επαλαπιήξσζεο είλαη πξνζηαηεπκέλα 
απφ ηα παηδηά θαη απαξαβίαζηα, πξνζηαηεχνληαη απφ ηε ζξαχζε θαη ηε 
δηαξξνή θαη δηαζέηνπλ κεραληζκφ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επαλαπιήξσζε ρσξίο 
δηαξξνή.  
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      (6)(α) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ θαη 
πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο, εθηφο εάλ πεξηέρνπλ ελεκεξσηηθφ θπιιάδην κε πιεξνθνξίεο 
αλαθνξηθά κε- 

   
  (i) ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ πξντφληνο θαη κλεία φηη ε 

ρξήζε ηνπ πξντφληνο δελ ζπληζηάηαη ζε λένπο θαη κε θαπληζηέο, 
    
  (ii) ηηο αληελδείμεηο, 
    
  (iii) ηηο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θηλδχλνπ, 
    
  (iv) ηπρφλ βιαβεξέο ζπλέπεηεο, 
    
  (v) ηνλ θίλδπλν εζηζκνχ θαη ηελ ηνμηθφηεηα θαη 
    
  (vi) ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εηζαγσγέα θαη ηνπ 

λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ επαθήο εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο. 
  
 (β) Οη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο θαη φιεο νη εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ θαη 

πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο- 
   
 

 

 

 

 

 

 

 (i)  πεξηιακβάλνπλ θαηάινγν φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην 
πξντφλ ζε θζίλνπζα ζεηξά βάξνπο θαη αλαθέξνπλ ην πεξηερφκελν ζε 
ληθνηίλε ηνπ πξντφληνο θαη ηε ρνξήγεζε αλά δφζε, ηνλ αξηζκφ ηεο 
παξηίδαο παξαιαβήο θαη ζχζηαζε λα θπιάζζεηαη ην πξντφλ καθξηά απφ 
παηδηά,  

 (ii)  κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ηεο ππν-ππνπαξαγξάθνπ (i) ηεο 
παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, δελ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ή 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
ππνπαξαγξάθσλ (α) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνχ ζρεηηθά κε ηηο 
πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ληθνηίλε θαη φζνλ αθνξά 
ηηο αξσκαηηθέο χιεο θαη  

(iii)  θέξνπλ πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πγεία ζηελ Διιεληθή θαη Σνπξθηθή 
γιψζζα ην θείκελν ηεο νπνίαο παξαηίζεηαη ζηνλ Πέκπην Πίλαθα. 

Πέκπηνο Πίλαθαο.  
 (γ) Οη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (4) ηνπ Καλνληζκνχ 11:   
  
 Ννείηαη φηη ην θείκελν ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ είλαη παξάιιειν κε ην θχξην θείκελν ζηελ 

επηθάλεηα πνπ πξννξίδεηαη γηα απηέο ηηο πξνεηδνπνηήζεηο. 
  
      (7)(α) Απαγνξεχνληαη νη εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο ζηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζηνλ ηχπν θαη ζε άιια έληππα, κε ζθνπφ ή άκεζν ή έκκεζν απνηέιεζκα ηελ 
πξνψζεζε ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ θαη πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ εληχπσλ 
πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηίεο ηνπ εκπνξίνπ ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ ή 
πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο θαη ησλ εληχπσλ πνπ ηππψλνληαη θαη δεκνζηεχνληαη ζε ηξίηεο 
ρψξεο, φπνπ ηα ελ ιφγσ έληππα δελ πξννξίδνληαη πξσηίζησο γηα ηελ αγνξά ηεο Έλσζεο.  

  
 (β) Απαγνξεχνληαη νη εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο ζην ξαδηφθσλν, κε ζθνπφ ή άκεζν ή έκκεζν 

απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ θαη πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο. 
  
 (γ) Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθή δεκφζηαο ή ηδησηηθήο ζπλεηζθνξάο ζε ξαδηνθσληθά 

πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ή άκεζν ή έκκεζν απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ 
θαη πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο. 

  
 (δ) Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθή δεκφζηαο ή ηδησηηθήο ζπκβνιήο ζε νπνηαδήπνηε εθδήισζε, 

δξαζηεξηφηεηα ή πξφζσπν κε ζθνπφ ή άκεζν ή έκκεζν απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ θαη πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε ή ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηε κέιε 
ή έρεη θαη’ άιιν ηξφπν δηαζπλνξηαθέο επηπηψζεηο.  

(ε) Απαγνξεχνληαη γηα ηα ειεθηξνληθά ηζηγάξα θαη ηνπο πεξηέθηεο επαλαπιήξσζεο νη 
νπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνπ θαη ηνπ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ 
Οξγαληζκψλ Νφκνπ. 

 

   Κεθ. 300Α. 
46 ηνπ 1959  
20 ηνπ 1960  

Α21 ηνπ 1960  
27 ηνπ 1961  
69 ηνπ 1961  
26 ηνπ 1962  
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39 ηνπ 1963  
61 ηνπ 1972  
52 ηνπ 1977  
21 ηνπ 1979  
68 ηνπ 1985  

212 ηνπ 1987  
284 ηνπ 1987  

9 ηνπ 1988  
204 ηνπ 1991  
238 ηνπ 1991  

38(I) ηνπ 1995  
8(I) ηνπ 1998  

24(I) ηνπ 2000  
7(I) ηνπ 2001  

10(I) ηνπ 2001  
60(I) ηνπ 2001  
83(I) ηνπ 2001  

136(Ι) ηνπ 2002  
23(I) ηνπ 2003  

116(I) ηνπ 2003  
96(I) ηνπ 2004  
83(I) ηνπ 2006  

172(I) ηνπ 2006  
18(I) ηνπ 2009  

117(I) ηνπ 2010. 
7(Ι) ηνπ 1998 

88(Ι) ηνπ 1998 
13(Ι) ηνπ 1999 

159(Ι) ηνπ 1999 
23(Ι) ηνπ 2000 
55(Ι) ηνπ 2000 

134(Ι) ηνπ 2000 
18(Ι) ηνπ 2001 
53(Ι) ηνπ 2001 
65(Ι) ηνπ 2001 
78(Ι) ηνπ 2001 

126(Ι) ηνπ 2001 
102(Ι) ηνπ 2002 
186(Ι) ηνπ 2002 

24(Ι) ηνπ 2003 
97(Ι) ηνπ 2004 
84(Ι) ηνπ 2006 
85(Ι) ηνπ 2006 

170(Ι) ηνπ 2006 
117(Ι) ηνπ 2008 

17(Ι) ηνπ 2009 
136(Ι) ηνπ 2009 
118(Ι) ηνπ 2010 

73(Ι) ηνπ 2011 
88(Ι) ηνπ 2012 
46(Ι) ηνπ 2013 
86(Ι) ηνπ 2014 
94(Ι) ηνπ 2015 

201(Ι) ηνπ 2015 
77(Ι) ηνπ 2016. 

      (8) Οη πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 20 εθαξκφδνληαη ζε δηαζπλνξηαθέο εμ απνζηάζεσο πσιήζεηο 
ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ θαη πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο.  

  
      (9) Οη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγσγείο ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ θαη πεξηεθηψλ 

επαλαπιήξσζεο ππνβάιινπλ ζηελ  αξκφδηα αξρή εηεζίσο-  
  (α) ζπλνιηθά δεδνκέλα γηα ηνπο φγθνπο ησλ πσιήζεσλ, αλά κάξθα θαη ηχπν 

ηνπ πξντφληνο, 
    
  (β) πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνηηκήζεηο δηάθνξσλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ, ησλ κε θαπληζηψλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ 
εηδψλ ησλ ζεκεξηλψλ ρξεζηψλ, 

    
  (γ) ηνλ ηξφπν πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαη 
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  (δ) ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο ηπρφλ εξεπλψλ αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηάθξαζήο ηνπο ζηελ 
Αγγιηθή γιψζζα. 

    
      (10)(α) Η αξκφδηα αξρή δεκνζηεχεη ζε ηζηφηνπν ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο έιαβε ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν (2) θαηά ηξφπν πνπ δελ παξαβηάδεηαη ην εκπνξηθφ απφξξεην. 
 

(β) Η αξκφδηα αξρή ζέηεη, θαηφπηλ αηηήκαηνο, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο έιαβε ζχκθσλα 
κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο, ιακβάλεη απφ ηελ Δπηηξνπή ή άιιν 
θξάηνο κέινο πιεξνθνξίεο αλάινγεο κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 
εμαζθαιίδεη ηνλ εκπηζηεπηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ θαη ησλ άιισλ εκπηζηεπηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ.  

  
      (11) Οη θαηαζθεπαζηέο, νη εηζαγσγείο θαη νη δηαλνκείο ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ θαη πεξηεθηψλ 

επαλαπιήξσζεο νθείινπλ λα δεκηνπξγνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ζχζηεκα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε φιεο ηηο πηζαλέο βιαβεξέο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ζπλέπεηεο ησλ πξντφλησλ απηψλ.  

  
      (12)(α) Δάλ νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, εηζαγσγείο θαη  δηαλνκείο ειεθηξνληθψλ 

ηζηγάξσλ θαη πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο ζεσξεί ή επιφγσο θξίλεη φηη ηα ειεθηξνληθά ηζηγάξα ή 
νη πεξηέθηεο επαλαπιήξσζεο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη πξννξίδνληαη γηα δηάζεζε 
ζηελ αγνξά ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δελ είλαη αζθαιή ή θαιήο πνηφηεηαο ή δελ ζπκκνξθψλνληαη 
θαη’ άιιν ηξφπν πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ιακβάλεη ακέζσο ηα απαξαίηεηα δηνξζσηηθά 
κέηξα γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ηελ απφζπξζε ηνπ πξντφληνο απφ 
ηελ αγνξά εθφζνλ ην πξντφλ απνκαθξχλζεθε απφ ηνλ άκεζν έιεγρφ ηνπ αιιά δελ έρεη θζάζεη 
ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ή ηελ αλάθιεζε ηνπ πξντφληνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ έρεη  
θζάζεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ αξκφδηα αξρή, παξέρνληαο ζηνηρεία, 
ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη αζθάιεηα θαη νπνηνδήπνηε 
εηιεκκέλν δηνξζσηηθφ κέηξν, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ.  
 

(β) Η αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δεηά πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, 
εηζαγσγείο θαη  δηαλνκείο ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ θαη πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο, φπσο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πηπρέο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ή ζρεηηθά κε ηπρφλ βιαβεξέο 
ζπλέπεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ ή ησλ πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο.  

  
      (13) Όζνλ αθνξά ηα ειεθηξνληθά ηζηγάξα θαη ηνπο πεξηέθηεο επαλαπιήξσζεο πνπ πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, φηαλ ε αξκφδηα αξρή δηαπηζηψλεη ή έρεη βάζηκνπο 
ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ζπγθεθξηκέλα ειεθηξνληθά ηζηγάξα ή πεξηέθηεο επαλαπιήξσζεο ή έλαο 
ηχπνο ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ ή πεξηεθηψλ επαλαπιήξσζεο ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ ζνβαξφ 
θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, δχλαηαη:  

  
  (α) λα ιάβεη ελδεδεηγκέλα πξνζσξηλά κέηξα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

ελεκεξψλεη ακειιεηί ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ινηπψλ 
θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα εηιεκκέλα κέηξα θνηλνπνηψληαο ηπρφλ 
ππνζηεξηθηηθά δεδνκέλα, θαη  

    
  (β) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα εθδίδεη αλαθνηλψζεηο ζηνλ εγρψξην ηχπν γηα 

πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ησλ 
πξντφλησλ. 

  
      (14) Γηα ζθνπνχο ρνξήγεζεο έγθξηζεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ζπλνδεπηηθψλ ελδείμεσλ γηα 

κεησκέλν θίλδπλν ή βιάβε ζηελ πγεία απφ ειεθηξνληθά ηζηγάξα, ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά 
πξντφληα θαπλνχ, ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνλ παξαγσγφ ή ηνλ εηζαγσγέα ή ην δηαλνκέα ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηζηγάξνπ ζηελ αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηελ αξκφδηα αξρή ε νπνία, εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, απνθαζίδεη γηα ηε 
ρνξήγεζε ή κε ηεο έγθξηζεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ή ζπκβνπιή ηεο εηδηθήο επηζηεκνληθήο 
επηηξνπήο ηελ νπνία δχλαηαη λα ζπγθξνηήζεη ε ίδηα.   

 
      (15) Η αξκφδηα αξρή ή, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπζηαζεί, ε εηδηθή επηζηεκνληθή επηηξνπή 

ειέγρεη άκεζα ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ είλαη πιήξεο ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν (16) ε αξκφδηα αξρή, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 
δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ αηηεηή αλαθέξνληαο ηνπο 
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηφο απαηηείηαη λα ππνβάιεη ηα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, 
θαζνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία πξνο ηνχην, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα 
ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) εκέξεο. 
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      (16) Η πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν (14) αίηεζε απαηηείηαη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 

  
  (α)  Να πεξηιακβάλεη ηελ πξνηεηλφκελε δηαηχπσζε ηεο πξνο ρξήζε 

ζπλνδεπηηθήο έλδεημεο∙   
   
  (β)  λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε γηα ηε ρξήζε ηεο 

ζπλνδεπηηθήο έλδεημεο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
απνηειέζκαηα θιηληθψλ θαη κε θιηληθψλ δνθηκψλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο 
ηνπ πξντφληνο ζε αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαπλφ, ηελ ηνμηθφηεηα 
θαη ηνλ εζηζκφ θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηε δπλαηφηεηα ηνπ 
πξντφληνο λα κεηψζεη ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, ζε 
ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά πξντφληα θαπλνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ελ ιφγσ πξντφλ ζε έγθξηηα 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:   

   
   Ννείηαη φηη, ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη πξνο ηεθκεξίσζε ηα νπνία δελ 

αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ππφ εμέηαζε πξντφλ θαη βαζίδνληαη ζε 
επηζηεκνληθή ζεσξία δελ ζεσξνχληαη επαξθή, αιιά κπνξνχλ λα 
παξάζρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά πιεξνθνξίεο πξνο ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο:   

   
   Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη νη κε θιηληθέο δνθηκέο δηελεξγνχληαη απφ εξγαζηήξηα 

αλαγλσξηζκέλα ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν θαη νη θιηληθέο δνθηκέο 
δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο Οξζέο Κιηληθέο Πξαθηηθέο∙  

   
  (γ)  λα ζπλνδεχεηαη απφ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ηέινπο γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο αίηεζεο. 
  
      (17) Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο θαη πξηλ απφ ηελ ηειηθή έγθξηζε ή 

απφξξηςε απηήο, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ αηηεηή ζε αθξφαζε ελψπηφλ ηεο, ε 
νπνία δηελεξγείηαη ζηελ παξνπζία ηεο εηδηθήο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, αλ απηή έρεη ζπζηαζεί 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθξφαζε δεηεζεί είηε απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή είηε απφ ηνλ αηηεηή ε πξνζθφκηζε λέσλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ή ε ηξνπνπνίεζε 
ηεο δηαηχπσζεο ηεο ζπλνδεπηηθήο έλδεημεο, ν αηηεηήο ηξνπνπνηεί ή ζπκπιεξψλεη αληίζηνηρα ηελ 
αίηεζή ηνπ, εθαξκνδνκέλσλ θαη’ αλαινγία ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ (15) θαη (16). 

  
      (18) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αξκφδηα αξρή απνθαζίζεη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο 

ρνξήγεζεο έγθξηζεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ζπλνδεπηηθψλ ελδείμεσλ γηα κεησκέλν θίλδπλν ή 
βιάβε ζηελ πγεία απφ ειεθηξνληθά ηζηγάξα, ε απφθαζή ηεο ππφθεηηαη ζε επαλεμέηαζε απφ ηνλ 
Τπνπξγφ. 

  
      (19) Η έγθξηζε ρνξεγείηαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
  
  (α)  Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη θαη αμηνινγεί ε αξκφδηα αξρή, 

ηεθκεξηψλεηαη επηζηεκνληθά φηη ην ειεθηξνληθφ ηζηγάξν- 
    
   (i)  κεηψλεη ζεκαληηθά, γηα ηνπο θαπληζηέο, ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο 

αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαπλφ ζε ζχγθξηζε κε ηα 
παξαδνζηαθά πξντφληα θαπλνχ ή  

 

(ii)  κεηψλεη ηε ζπλνιηθή έθζεζε ζε νπζίεο ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ κε 
βάζε ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο ηεθκεξηψλεηαη, γηα ηνπο 
θαπληζηέο, ζεκαληηθή κείσζε ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν 
εθδήισζεο αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαπλφ

.
 

   
  (β)  ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ θαηαλαισηέο πνπ δελ επηζπκνχλ λα 

δηαθφςνπλ ην θάπληζκα, αιιά επηζπκνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 
θαπλίζκαηνο∙ 

   
  (γ)  πθίζηαληαη επαξθείο  εγγπήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο∙ 
   
  (δ)  ε πξνηεηλφκελε έλδεημε ή νη πξνηεηλφκελεο ελδείμεηο γηα κεησκέλε έθζεζε 

ζε θίλδπλν ή βιάβε πγείαο είλαη θαηαλνεηέο απφ ην κέζν θαηαλαισηή. 
      (20) ηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηιακβάλνληαη νη εγθξηζείζεο ελδείμεηο νη νπνίεο δπλαηφ  λα 

αλαθέξνληαη ζε κεησκέλε έθζεζε ζε επηθίλδπλεο νπζίεο ή θαη ζε κεησκέλε δηαθηλδχλεπζε ή 
βιάβε γηα ηελ πγεία επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλε, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 
πξντφλ. 
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      (21) Απαγνξεχεηαη ε έγθξηζε ζπλνδεπηηθψλ ελδείμεσλ νη νπνίεο, ρσξίο ηελ θαηάιιειε 

ηεθκεξίσζε, ππνδειψλνπλ φηη ην ειεθηξνληθφ ηζηγάξν είλαη ιηγφηεξν επηβιαβέο απφ άιια 
παξαδνζηαθά πξντφληα θαπλνχ ή απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ 
επηβιαβψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ θαπλνχ, θαζψο θαη άιινη ηζρπξηζκνί πνπ είλαη αλαθξηβείο, αζαθείο ή 
ζηεξνχληαη επαξθνχο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο θαη δπλαηφ λα νδεγνχλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηε 
δηακφξθσζε εζθαικέλεο εληχπσζεο φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο επηδξάζεηο ηνπ 
ζηελ πγεία, ηνπο θηλδχλνπο ή ηηο εθπνκπέο ηνπ. 

  
      (22) Σα επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε γηα έγθξηζε 

θαιχπηνληαη απφ ην βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ απφξξεην θαη πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.   

  
Φπηηθά  
πξντφληα  
γηα θάπληζκα. 
Έθηνο  
Πίλαθαο. 

23.-(1) Κάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο θαη θάζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία θπηηθψλ πξντφλησλ γηα 
θάπληζκα πεξηιακβάλεη πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πγεία ζηελ Διιεληθή θαη Σνπξθηθή γιψζζα ην 
θείκελν ηεο νπνίαο παξαηίζεηαη ζηνλ Έθην Πίλαθα.  
     
 
 (2) Η πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πγεία ηππψλεηαη ζηελ εκπξφζζηα θαη ζηελ νπίζζηα εμσηεξηθή 
επηθάλεηα ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο θαη ζε θάζε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία.  

  
      (3) Η πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πγεία ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (4) ηνπ Καλνληζκνχ 11 θαη θαιχπηεη πνζνζηφ ηξηάληα δχν ηνηο εθαηφλ (32%) ηεο 
επηθάλεηαο ηεο αληίζηνηρεο πιεπξάο ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο θαη θάζε εμσηεξηθήο 
ζπζθεπαζίαο.  

  
      (4) Οη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο θαη φιεο νη εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο θπηηθψλ πξντφλησλ γηα 

θάπληζκα δελ πεξηιακβάλνπλ θαλέλα απφ ηα ζηνηρεία ή ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη 
ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α), (β) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 15 θαη δελ αλαθέξνπλ 
φηη ην πξντφλ δελ πεξηέρεη πξφζζεηα ή αξσκαηηθέο νπζίεο. 
 

Κνηλνπνίεζε ησλ  
ζπζηαηηθψλ θπηηθψλ 
πξντφλησλ  
γηα θάπληζκα. 

24.-(1) Οη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγσγείο θπηηθψλ πξντφλησλ γηα θάπληζκα, πξηλ απφ ηε 
δηάζεζε ελφο λένπ ή ηξνπνπνηεκέλνπ θπηηθνχ πξντφληνο γηα θάπληζκα ζηελ αγνξά, ππνβάιινπλ 
ζηελ αξκφδηα αξρή θαηάινγν φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ησλ πνζνηήησλ ηνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ απηψλ αλά κάξθα θαη ηχπν θαη ελεκεξψλνπλ 
ηελ αξκφδηα αξρή φηαλ ε ζχλζεζε ελφο πξντφληνο ηξνπνπνηείηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα 
επεξεάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

  
      (2) Η αξκφδηα αξρή εμαζθαιίδεη ηε δεκνζίεπζε ζε ηζηφηνπν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηελ 
αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ φηαλ δεκνζηνπνηεί ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο:  

  
      Ννείηαη φηη νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγσγείο θπηηθψλ πξντφλησλ γηα θάπληζκα 

πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζεσξνχλ φηη απνηεινχλ εκπνξηθφ 
απφξξεην. 

  
Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
19.3.2004. 
 

25. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί Πξνζηαζίαο ηεο 
Τγείαο (Έιεγρνο ηνπ Καπλίζκαηνο) Καλνληζκνί ηνπ 2004 θαηαξγνχληαη. 
 
 
 
 

26. Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη ζηελ 
αγνξά έσο ηελ 20

ε
 Μαΐνπ ηνπ 2017 ηα αθφινπζα πξντφληα:  

Μεηαβαηηθέο 
πξφλνηεο. 

  
  (α)  Πξντφληα θαπλνχ, εθηφο απφ ηζηγάξν θαη θαπλφ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα

. 

   
  (β)  ηα ειεθηξνληθά ηζηγάξα ή νη πεξηέθηεο επαλαπιήξσζεο πνπ παξάγνληαη ή 

ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία πξηλ απφ ηηο 20 Ννεκβξίνπ 2016
. 

   
  (γ)  ηα θπηηθά πξντφληα γηα θάπληζκα πνπ παξάγνληαη ή ηίζεληαη ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία πξηλ απφ ηηο 20 Μαΐνπ 2016. 
   
Έλαξμε ηεο 
ηζρχνο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

27. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (8) ηνπ Καλνληζκνχ 9, ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12, ηεο παξαγξάθνπ (11) ηνπ 
Καλνληζκνχ 17 θαη ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 18, νη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε 
ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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ΠΡΩΣΟ ΠΙΝΑΚΑ  

[Καλνληζκφο 4(1) θαη (2)] 
 

ΜΔΡΟ Ι 
 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ 
 

ΜΔΡΟ ΙΙ 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ 
TUTUN ICMEK YASAKTIR 

NO SMOKING 
  

 

765



 
ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΙΝΑΚΑ  

[Καλνληζκφο 11(1) θαη (2)] 
 

ΜΔΡΟ Ι 
 

«Σν θάπληζκα ζθνηψλεη» 
«Σütün içmek öldürür». 

 
ΜΔΡΟ ΙΙ 

 
«Ο θαπλφο ηνπ ηζηγάξνπ πεξηέρεη πάλσ απφ 70 νπζίεο νη νπνίεο  

είλαη γλσζηφ φηη πξνθαινχλ θαξθίλν» 
 

«Sigaranın dumanı, kansere neden olduğu bilinen 70’ten fazla  
madde içermektedir». 
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ΣΡΙΣΟ ΠΙΝΑΚΑ  
[Καλνληζκφο 14(1)] 

 
 

«Απηφ ην πξντφλ θαπλνχ βιάπηεη ηελ πγεία ζαο θαη είλαη εζηζηηθφ» 
 

«Bu tütün ürünü sağlığınıza zarar verir ve bağımlılık yapıcıdır». 
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 
[Καλνληζκφο 21(13)] 

 

 
«Σν πξντφλ απηφ πεξηέρεη ληθνηίλε ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά εζηζηηθή νπζία.  Η ρξήζε δελ ζπληζηάηαη ζε κε θαπληζηέο». 

 

«Bu ürün, yüksek derecede bağımlılık yapıcı bir madde olan nikotin içermektedir. Kullanımı, sigara içmeyenlere tavsiye 
edilmez»  
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ΠΔΜΠΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 
[Καλνληζκφο 22(6) (β) (iii)] 

 

 

«Σν πξντφλ απηφ πεξηέρεη ληθνηίλε, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά εζηζηηθή νπζία. Η ρξήζε ηνπ δελ ζπληζηάηαη ζε κε θαπληζηέο» 
 

«Bu ürün, yüksek derecede bağımlılık yapıcı bir madde olan nikotin içermektedir. Kullanımı, sigara içmeyenlere tavsiye 
edilmez». 
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ΔΚΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 
[Καλνληζκφο 23(1)] 

 

 

«Σν θάπληζκα ηνπ πξντφληνο απηνχ βιάπηεη ηελ πγεία ζαο» 
 

«Bu ürünün içilmesi sağlığınıza zarar verir». 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

[Καλνληζκφο 12(Ι)] 
 

 Ελληνικά Türkçe 
 

1 Σν θάπληζκα πξνθαιεί 9 ζηνπο 
10 θαξθίλνπο ηνπ πλεχκνλα. 

Sigara
1
 içmek 10 akciğer kanserinin 9'una neden olur. 

2 Σν θάπληζκα πξνθαιεί θαξθίλν 
ηνπ ζηφκαηνο θαη ηνπ θάξπγγα. 

Sigara içmek ağız ve yutak kanserine neden olur. 

3 Σν θάπληζκα θαηαζηξέθεη ηνπο 
πλεχκνλεο. 

Sigara içmek akciğeri tahrip eder. 

4 Σν θάπληζκα πξνθαιεί 
έκθξαγκα. 

Sigara içmek kalp krizine neden olur. 

5 Σν θάπληζκα πξνθαιεί 
εγθεθαιηθά επεηζφδηα θαη 
αλαπεξία. 

Sigara içmek felçlere ve sakatlığa neden olur. 

6 Σν θάπληζκα πξνθαιεί ζηέλσζε 
θαη απφθξαμε ησλ αξηεξηψλ. 

Sigara içmek daralma ve damar tıkanıklığına neden olur. 

7 Σν θάπληζκα απμάλεη ηνλ 
θίλδπλν ηχθισζεο. 

Sigara içmek körlük riskini artırır. 

8 Σν θάπληζκα θαηαζηξέθεη ηα 
δφληηα θαη ηα νχια. 

Sigara içmek diş ve diş etlerine zarar verir. 

9 Σν θάπληζκα κπνξεί λα 
ζθνηψζεη ην αγέλλεην παηδί ζαο. 

Sigara içmek doğmayan çocuğunuzu öldürebilir. 

10 Ο θαπλφο ζαο βιάπηεη ηα 
παηδηά, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 
θίινπο ζαο. 

Duman çocuklarınız, aileniz ve arkadaşlarınıza zarar verir. 

11 Σα παηδηά ησλ θαπληζηψλ είλαη 
πην πηζαλφ λα αξρίζνπλ λα 
θαπλίδνπλ. 

Sigara içenlerin çocuklarında sigaraya başlama olasılığı 
daha yüksektir. 

12 ηακαηήζηε ην θάπληζκα, 
ζπλερίζηε λα δείηε γηα ηα 
αγαπεκέλα ζαο πξφζσπα.

(1)
 

Sigarayı bırakın, sevdikleriniz için yaşamaya devam 
edin.

(1)
 

13 Σν θάπληζκα κεηψλεη ηε 
γνληκφηεηα. 

Sigara içmek doğurganlığı azaltır. 

14 Σν θάπληζκα απμάλεη ηνλ 
θίλδπλν ζεμνπαιηθήο 
αληθαλφηεηαο. 

Sigara içmek cinsel iktidarsızlık riskini artırır. 

  
  
  
  

 
 

                                                           
1
 Σ.τ.Μ. σζηφ είλαη, γηα άιια θαπληθά πξντφληα, εθηφο απφ ηα ηζηγάξα (πρ. θαπλφο), ζηε ζέζε ηεο ιέμεο «sigara» λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ιέμε «tütün».  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
(Καλνληζκφο 12) 

Βιβλιοθήκη εικόνων  
(ζςνδςαζμένων πποειδοποιήζεων για ηην ςγεία)  

 
Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 
Δκηελεζηική Απόθαζη (ΔΔ) 2015/1842 ζσεηικά με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηη διάηαξη, ηον ζσεδιαμό και ηο 
ζσήμα ηων ζςνδςαζμένων πποειδοποιήζεων για ηην ςγεία όζον αθοπά ηα πποϊόνηα καπνού για κάπνιζμα 

1. Μοπθή ζηοίβαξηρ (Άπθπο 2 παπάγπαθοι 1 και 2 και άπθπο 4 παπάγπαθορ 1 ζηοισείο β ηηρ Δκηελεζηικήρ 
Απόθαζηρ (ΔΔ) 2015/1482 
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

2. Μοπθή Γίπλα δίπλα (άπθπο 2 παπάγπαθοι 1 και 2  ηηρ Δκηελεζηικήρ Απόθαζηρ (ΔΔ) 2015/1482 
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

3. Μοπθή Γίπλα δίπλα μεγάλος πλάηοςρ(άπθπο 2 παπάγπαθορ 3 ηηρ Δκηελεζηικήρ Απόθαζηρ (ΔΔ) 
2015/1482 
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

4. Ανηεζηπαμμένη Μοπθή ζηοίβαξηρ (Άπθπο 4 παπάγπαθορ 1 ζηοισείο α ηηρ Δκηελεζηικήρ Απόθαζηρ (ΔΔ) 
2015/1482 
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Πξψην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

  

 

786



Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

Δκηελεζηική Απόθαζη (ΔΔ) 2015/1842 ζσεηικά με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηη διάηαξη, ηον ζσεδιαμό και ηο 
ζσήμα ηων ζςνδςαζμένων πποειδοποιήζεων για ηην ςγεία όζον αθοπά ηα πποϊόνηα καπνού για κάπνιζμα 

1. Μοπθή ζηοίβαξηρ (Άπθπο 2 παπάγπαθοι 1 και 2 και άπθπο 4 παπάγπαθορ 1 ζηοισείο β ηηρ Δκηελεζηικήρ 
Απόθαζηρ (ΔΔ) 2015/1482 
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

2. Μοπθή Γίπλα δίπλα (άπθπο 2 παπάγπαθοι 1 και 2  ηηρ Δκηελεζηικήρ Απόθαζηρ (ΔΔ) 2015/1482 
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

3. Μοπθή Γίπλα δίπλα μεγάλος πλάηοςρ(άπθπο 2 παπάγπαθορ 3 ηηρ Δκηελεζηικήρ Απόθαζηρ (ΔΔ) 
2015/1482 
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

4. Ανηεζηπαμμένη Μοπθή ζηοίβαξηρ (Άπθπο 4 παπάγπαθορ 1 ζηοισείο α ηηρ Δκηελεζηικήρ Απόθαζηρ (ΔΔ) 
2015/1482 
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Γεχηεξν χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

  

800



Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
Δκηελεζηική Απόθαζη (ΔΔ) 2015/1842 ζσεηικά με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηη διάηαξη, ηον ζσεδιαμό και ηο 
ζσήμα ηων ζςνδςαζμένων πποειδοποιήζεων για ηην ςγεία όζον αθοπά ηα πποϊόνηα καπνού για κάπνιζμα 

1. Μοπθή ζηοίβαξηρ (Άπθπο 2 παπάγπαθοι 1 και 2 και άπθπο 4 παπάγπαθορ 1 ζηοισείο β ηηρ Δκηελεζηικήρ 
Απόθαζηρ (ΔΔ) 2015/1482 
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Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

 

 

2. Μοπθή Γίπλα δίπλα (άπθπο 2 παπάγπαθοι 1 και 2  ηηρ Δκηελεζηικήρ Απόθαζηρ (ΔΔ) 2015/1482. Γε 

 

803



Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

 

 

 

807



Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
3. Μοπθή Γίπλα δίπλα μεγάλος πλάηοςρ(άπθπο 2 παπάγπαθορ 3 ηηρ Δκηελεζηικήρ Απόθαζηρ (ΔΔ) 

2015/1482 
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Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

 

 

 

 

811



Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
 

4. Ανηεζηπαμμένη Μοπθή ζηοίβαξηρ (Άπθπο 4 παπάγπαθορ 1 ζηοισείο α ηηρ Δκηελεζηικήρ Απόθαζηρ (ΔΔ) 
2015/1482 

  

  

  

812



Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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Σξίην χλνιν πλδπαζκέλσλ Πξνεηδνπνηήζεσλ  
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