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7 του 14(Ι) του 2008. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσµατος) Νόµος του 2002 εκδίδεται µε
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52
του Συντάγµατος.

Αριθµός 75(Ι) του 2002

969262838

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του
40(Ι) του 2003 Καπνίσµατος) Νόµος του 2002.
37(I) του 2004
14(Ι) του 2008
89(Ι) του 2009.

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική έννοια—

Ερµηνεία. 2.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973

«άδεια πωλήσεως καπνού» σηµαίνει άδεια εµπορίας ή πωλήσεως προϊόντων
καπνού η οποία εκδόθηκε δυνάµει των διατάξεων του Μέρους VI των περί
Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεων Νόµων του 1967 έως 2001·
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12 του 1977
98 του 1987
104 του 1987
5 του 1991
77(Ι) του 1998
14(Ι) του 1999
49(Ι) του 2001.

«ανήλικος» σηµαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών·
2(α) του 14(Ι) του «διαφήµιση» σηµαίνει κάθε µορφή εµπορικής ανακοίνωσης µε σκοπό
2008. έµµεσο αποτέλεσµα την προώθηση ενός προϊόντος καπνού·

ή µε άµεσο ή

«εξουσιοδοτηµένος

2(β) του 14(Ι) του
2008.

λειτουργός» σηµαίνει µέλος της Αστυνοµικής ∆ύναµης
Κύπρου ή λειτουργό του Τµήµατος Τελωνείων ή Υγειονοµικό Επιθεωρητή του
Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας ή Υγειονοµικό
Επιθεωρητή των δήµων ή των συµβουλίων βελτιώσεως ή λειτουργό της Υπηρεσίας
Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών ή Επιθεωρητή Εργασίας του
Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας ·
«νικοτίνη» σηµαίνει τα αλκαλοειδή της νικοτίνης·
«όχηµα δηµόσιας χρήσης» σηµαίνει όλα τα λεωφορεία 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 αν αυτά είναι διαφανή ή
αδιαφανή και τα οποία µπορούν να απορριφθούν κατά το άνοιγµα·
«παραγωγός

προϊόντος καπνού» σηµαίνει τον κατασκευαστή του προϊόντος
καπνού ή τον εισαγωγέα του προϊόντος καπνού ή κάθε πρόσωπο που
παρουσιάζεται ως παραγωγός, θέτοντας επί του προϊόντος καπνού το όνοµα του,
τη διεύθυνση του, το σήµα του ή άλλο διακριτικό στοιχείο·
«πίσσα» σηµαίνει το ακαθάριστο, άνυδρο και απαλλαγµένο νικοτίνης συµπύκνωµα
καπνού σε φυσική κατάσταση·
«προϊόν

καπνού» σηµαίνει το προϊόν που προορίζεται για κάπνισµα, εισρόφηση
από τη µύτη, εκµύζηση ή µάσηση, εφόσον αποτελείται έστω εν µέρει από καπνό,
γενετικώς τροποποιηµένο ή µη·
«προϊόντα

καπνού για χρήση από το στόµα» σηµαίνει όλα τα προϊόντα που
προορίζονται για λήψη από το στόµα, εξαιρουµένων εκείνων που προορίζονται για
κάπνισµα ή µάσηµα και που αποτελούνται πλήρως ή εν µέρει από καπνό µε τη
µορφή σκόνης, ή λεπτών σωµατιδίων ή κάθε συνδυασµός αυτών των µορφών,
κυρίως αυτά που συσκευάζονται σε φακελάκια µιας δόσης ή σε πορώδη φακελάκια
ή σε µορφή που θυµίζει τρόφιµα·
«σηµείο
καπνού·

πώλησης καπνού» σηµαίνει κάθε χώρο όπου πωλούνται τα προϊόντα

«συστατικό»

σηµαίνει οποιαδήποτε ουσία ή οποιοδήποτε στοιχείο , εκτός από τα
φύλλα και άλλα φυσικά ή µη µεταποιηµένα µέρη του φυτού του καπνού, που
χρησιµοποιείται κατά την παραγωγή ή την παρασκευή ενός προϊόντος καπνού και
εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, έστω και µε διαφορετική µορφή,
συµπεριλαµβανοµένου του τσιγαρόχαρτου, του φίλτρου, των µελανιών και της
συγκολλητικής ύλης·
2(γ) του 14(Ι) του «τρίτη χώρα» σηµαίνει
2008. Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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2(γ) του 14(Ι) του «υπηρεσίες της κοινωνίας
2008. ορίζονται στο άρθρο 5Α·

της πληροφορίας» σηµαίνει υπηρεσίες όπως αυτές

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Υγείας·

955717980

2(γ) του 14(Ι) του «χορηγία» σηµαίνει
2008. δραστηριότητα ή σε

κάθε δηµόσια ή ιδιωτική συµβολή σε εκδήλωση,
άτοµο µε σκοπό ή µε άµεσο ή έµµεσο αποτέλεσµα την
προώθηση ενός προϊόντος καπνού·

2 του 89(Ι) του «χώρος απαγόρευσης καπνίσµατος» σηµαίνει δηµόσιο κτίριο, χώρο κρατικών ή
2009. ηµικρατικών υπηρεσιών, χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, πανεπιστήµιο, σχολή ή άλλο

εκπαιδευτικό ίδρυµα ή εκπαιδευτήριο, αεροδρόµιο, λιµάνι, νοσοκοµείο,
περιλαµβανοµένου αγροτικού υγειονοµικού κέντρου και εξωτερικού ιατρείου,
δηµόσια ή ιδιωτική στέγη για ηλικιωµένους και αναπήρους, ιδιωτική κλινική,
ιδιωτικό ιατρείο, ιδιωτικό οδοντιατρείο , ιδιωτικό φαρµακείο, κινηµατογράφο,
θέατρο, αίθουσα προβολής βίντεο ή ψηφιακών δίσκων, µουσείο, πινακοθήκη,
αίθουσα συναυλιών, πολιτιστικό κέντρο, δηµόσια βιβλιοθήκη, κλειστό αθλητικό
χώρο, ξενοδοχείο, εργοστάσιο ή άλλο υποστατικό παρασκευής ή συσκευασίας και
ή πώλησης τροφίµων, αίθουσα ετοιµασίας φαγητών, ανελκυστήρα, εµπορικό
κέντρο, σωµατείο, λέσχη, ανεξαρτήτως αν η είσοδος είναι ελεύθερη ή µόνο για τα
µέλη, περίπτερο, πρακτορείο στοιχηµάτων, σφαιριστήριο, αίθουσα µπιλιάρδου,
χώρο εκδηλώσεων για ανηλίκους, καφετερία διαδικτύου, καφενείο και κέντρο
αναψυχής που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων εστιατόριο, καφετερία, µπαρ, καµπαρέ,
κέντρο δεξιώσεων, δισκοθήκη, χορευτικό κέντρο ή άλλο κέντρο αναψυχής.

Απαγόρευση 3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόµου, όποιος
προµήθειας καπνού προµηθεύει σε ανήλικο προϊόν καπνού, είναι ένοχος αδικήµατος και, σε
σε ανήλικο. περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίµου που δεν υπερβαίνει τις

χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις
δύο ποινές µαζί.

Μετά τη δεύτερη καταδίκη ο πωλητής στερείται της άδειας του για πώληση
καπνού και για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ακύρωση
αυτή δεν µπορεί να αποκτήσει νέα άδεια πώλησης καπνού.

(2)

Απαγόρευση 4.—(1) Όποιος—
διάθεσης προϊόντων
καπνού. (α) ∆ιανέµει δωρεάν
καπνού· ή

προϊόντα καπνού ή σχηµατικές αποµιµήσεις προϊόντων

(β )

διαθέτει ή προσφέρεται να διαθέσει, συµφωνεί να διαθέσει, εκθέτει µε σκοπό
να διαθέσει ή κατέχει µε σκοπό να διαθέσει—
(i) προϊόντα καπνού για χρήση από το στόµα· ή

προϊόντα καπνού για τα οποία ο παραγωγός δε συµµορφώθηκε µε τις
απαιτήσεις του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που εκδόθηκαν δυνάµει
αυτού· ή

(ii)

(iii) σχηµατικές αποµιµήσεις προϊόντων καπνού,

είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
προστίµου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δυο ποινές µαζί.
Το εδάφιο (1) δεν εφαρµόζεται σε προϊόντα καπνού που διατίθενται ή
πρόκειται να διατεθούν προς κατανάλωση εκτός της ∆ηµοκρατίας.
(2)

3 του 14(Ι) του 5.-(1) Απαγορεύεται η
2008. γραπτού, προφορικού,

διαφήµιση και/ή χορηγία προϊόντων καπνού, υπό µορφή
εντύπου, ραδιοφωνικού, κινηµατογραφικού µηνύµατος ή
Απαγόρευση µηνύµατος των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
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διαφήµισης.

4 του 14(Ι) του
2008.

Υπηρεσίες
κοινωνίας της
πληροφορίας.
Παράρτηµα.

(2) Από

την απαγόρευση του εδαφίου (1) εξαιρούνται διαφηµίσεις στον τύπο ή σε
άλλα έντυπα µέσα που προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελµατίες του
εµπορίου καπνού και σε έντυπα που τυπώνονται και εκδίδονται σε τρίτες χώρες
εφόσον η κοινοτική αγορά δεν είναι ο κύριος προορισµός των εντύπων αυτών.
5Α. 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.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοείται µε τον όρο:
— “εξ

αποστάσεως”: υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συµβαλλόµενα µέρη να
είναι ταυτόχρονα παρόντα,

—“µε

ηλεκτρονικά µέσα”: 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 µε άλλα
ηλεκτροµαγνητικά µέσα,

—“κατόπιν

συγκεκριµένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών”: υπηρεσία
που παρέχεται µε µετάδοση δεδοµένων κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας.

Αδικήµατα και 6.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά παράβαση των διατάξεων του
ποινές σε σχέση µε παρόντος Νόµου, διαφηµίζει ή χορηγεί ή συµµετέχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην
τη διαφήµιση. παραγωγή, ετοιµασία, κυκλοφορία, προβολή, διανοµή ή δηµοσιοποίηση
5(α)(i)(ii) του 14(Ι) διαφήµισης ή/και χορηγίας, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης
του 2008.
του, υπόκειται σε ποινή προστίµου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο ποινές µαζί.
234816908

(2) Ο παραγωγός προϊόντος καπνού το οποίο αποτελεί το αντικείµενο διαφήµισης
5(β) του 14(Ι) του ή/και χορηγίας, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου, είναι ένοχος
2008. αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίµου που

δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι
µήνες ή και στις δύο ποινές µαζί.

6 του 14(Ι) του 6Α. Οποιοδήποτε
2008. συµφέρον για την

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οργάνωση, που έχει έννοµο
κατάργηση διαφηµίσεων, χορηγιών ή άλλων δραστηριοτήτων
Αιτήσεις στο ασυµβίβαστων µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, δύναται να αιτείται την
δικαστήριο από έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγµατος συµπεριλαµβανοµένου και
φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή του προσωρινού από το δικαστήριο, µε σκοπό την επίτευξη της εν λόγω
οργανώσεις. κατάργησης.
Αναγραφή 7.—(1) Κάθε πακέτο προϊόντος καπνού που διατίθεται προς πώληση πρέπει να
προειδοποιήσεως φέρει τη γενική και ειδική προειδοποίηση για το βλαβερό του καπνίσµατος η
περί του βλαβερού οποία καθορίζεται από τους Κανονισµούς.
του καπνίσµατος.
(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρµόζεται σε σχέση µε —
2 του 37(Ι) του (α) Πακέτα τα οποία διατίθενται για πώληση, µέσω των καταστηµάτων
2004. αδασµολόγητων ειδών των λιµένων και αερολιµένων, σε επιβάτες που αναχωρούν

και τα οποία θα φέρουν προειδοποιήσεις και τη σήµανση όσον αφορά στην
περιεκτικότητα σε πίσσα, νικοτίνη και µονοξείδιο του άνθρακα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου·

(β) πακέτα που εισάγουν επιβάτες για προσωπική τους χρήση κατά την άφιξη τους
και απαλλάσσονται τελωνειακού δασµού ως τέτοια·
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(γ)

πακέτα τα οποία παραδίδονται σε προνοµιούχα πρόσωπα ή αρχές ή
οργανισµούς και τα οποία απαλλάσσονται τελωνειακού δασµού ως τέτοια.
Υποχρέωση 8.—(1) Κάθε παραγωγός υποχρεούται να εξασφαλίζει την αναγραφή σε κάθε
παραγωγού για πακέτο των προειδοποιήσεων για το βλαβερό του καπνίσµατος, οι οποίες
αναγραφή καθορίζονται από τους Κανονισµούς.
προειδοποιήσεων
σε πακέτα.
(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 κάποιας ταινίας, είτε µε άλλο τρόπο πάνω σε οποιοδήποτε προϊόν
καπνού το οποίο κατασκευάστηκε ή συσκευάστηκε στη ∆ηµοκρατία:

Νοείται ότι στα προϊόντα καπνού, εκτός από τσιγάρα, η γενική προειδοποίηση
καθορίζεται και τοποθετείται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που εκδίδονται
δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) και (2) είναι ένοχος
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίµου που
δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι
µήνες ή και στις δύο ποινές µαζί.

Κάθε πακέτο το οποίο δε φέρει την ένδειξη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή
κάθε πακέτο στο οποίο η ένδειξη αυτή έχει αφαιρεθεί, παραποιηθεί, αλλοιωθεί ή
αντικατασταθεί, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2), δύναται να
κατασχεθεί από εξουσιοδοτηµένο λειτουργό και το δικαστήριο το οποίο εκδικάζει
την υπόθεση δύναται να διατάξει τη δήµευση ή καταστροφή των πακέτων που
κατασχέθηκαν δυνάµει του παρόντος εδαφίου.

(4)

Απαγόρευση 9. Όποιος—
πώλησης καπνού
από αυτόµατες (α) Έχει υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του οποιαδήποτε αυτόµατη µηχανή
µηχανές πώλησης. πώλησης καπνού ή επιτρέπει όπως οποιαδήποτε τέτοια µηχανή εγκατασταθεί ή
χρησιµοποιηθεί σ’ οποιοδήποτε υποστατικό του οποίου έχει τον έλεγχο ή την
κατοχή· ή
(β) χρησιµοποιεί ή θέτει σε λειτουργία οπουδήποτε οποιαδήποτε µηχανή πώλησης
καπνού· ή
(γ) εισάγει ή κατασκευάζει για εγχώρια χρήση οποιαδήποτε αυτόµατη µηχανή
πώλησης καπνού,

είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο ποινές και το δικαστήριο που εκδικάζει
την υπόθεση δύναται να διατάξει τη δήµευση της µηχανής σε σχέση µε την οποία
διαπράχθηκε το αδίκηµα.
Απαγόρευση του 10.—(1) Απαγορεύεται το κάπνισµα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε χώρο
καπνίσµατος σε απαγόρευσης καπνίσµατος, εξαιρουµένων των ανοιχτών εξωτερικών ή
ορισµένους χώρους. εσωτερικών του χώρων.
3(α) του 89(Ι) του
2009.
(2) Όποιος έχει την ευθύνη για χώρο απαγόρευσης καπνίσµατος στον οποίο
διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), θεωρείται υπεύθυνος για
την παράβαση αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι έλαβε όλα τα λογικά µέτρα που
απαιτούνται για την αποτροπή του καπνίσµατος στο χώρο αυτό.
3(β) του 89(Ι) του (3) Όποιος
2009. αδικήµατος

παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) είναι ένοχος
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες ευρώ.

Απαγόρευση 11.—(1)

Απαγορεύεται το κάπνισµα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οχήµατα
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καπνίσµατος σε δηµόσιας χρήσης.
οχήµατα δηµόσιας
χρήσης. (2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήµατος και,
σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο ποινές µαζί.
869627058

Απαγόρευση 12.—(1) Απαγορεύεται το κάπνισµα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε όχηµα
καπνίσµατος σε ιδιωτικής χρήσης στο οποίο επιβαίνει άτοµο κάτω των δεκαέξι ετών.
οχήµατα ιδιωτικής
χρήσης στα οποία (2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήµατος και,
επιβαίνουν άτοµα
κάτω των δεκαέξι σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
ετών. λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο ποινές µαζί.
4 του 89(Ι) του 13.–(1) Οποιοσδήποτε έχει
2009. απαγόρευσης καπνίσµατος

υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του οποιοδήποτε χώρο
οφείλει να τοποθετεί σε περίοπτη θέση πινακίδα στο
Πινακίδες σε χώρο αυτό, στην οποία να αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι
χώρους απαγορεύεται το κάπνισµα.
απαγόρευσης
καπνίσµατος.

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου είναι ένοχος
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.

Κάπνισµα σε 14.—(1) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων του άρθρου 10, κάθε εργοδότης
χώρους εργασίας. οφείλει, µετά από συνεννόηση µε τους εργοδοτουµένους που πιθανόν να
5(α) του 89(Ι) του επηρεαστούν ή µε τους εκπροσώπους των εργοδοτουµένων , να καθορίζει γραπτώς
2009. 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) Η πολιτική που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ειδικότερα πρέπει να πληροί τις πιο
κάτω προϋποθέσεις:

(α) Σε κάθε χώρο εργασίας ο εργοδότης µεριµνά για την τοποθέτηση ή τη διάθεση
αντιγράφου 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,
και
(β) σε κάθε χώρο

εργασίας ο εργοδότης µεριµνά για την τοποθέτηση σε περίοπτα
µέρη ευανάγνωστων και ευδιάκριτων πινακίδων που υποδεικνύουν τις περιοχές
στις οποίες το κάπνισµα απαγορεύεται ή επιτρέπεται.
5(β) του 89(Ι) του (3) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων του άρθρου 10, οι διατάξεις
2009. άρθρου δεν εµποδίζουν τον εργοδότη να επιτρέψει το κάπνισµα

του παρόντος
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 παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίµου που
δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή
και στις δύο ποινές µαζί.
(4)

Προδιαγραφές 15.—(1) Η περιεκτικότητα των προϊόντων καπνού σε νικοτίνη, πίσσα και άλλα
περιεκτικότητας συστατικά, τα οποία ενδέχεται να αποβούν επιβλαβή για την υγεία των καπνιστών,
καπνού σε βλαβερά πρέπει να µην υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από Κανονισµούς που
συστατικά. εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(2) Όποιος κατασκευάζει, συσκευάζει
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που περιέχει συστατικά τα οποία δε συνάδουν µε τις προδιαγραφές που
καθορίζονται στο εδάφιο (1), είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο ποινές µαζί και το
δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση µπορεί να διατάξει τη δήµευση ή
καταστροφή του προϊόντος αυτού.
3 του 37(Ι) του 15Α. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση επί της συσκευασίας
2004. κειµένων, ονοµάτων, εµπορικών σηµάτων και απεικονίσεων ή

προϊόντων καπνού,
άλλων σηµείων που
υποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριµένο προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές από
άλλα.

3 του 37(Ι) του 15Β.—(1) Κάθε παραγωγός προϊόντων καπνού υποβάλλει κάθε χρόνο κατάλογο
2004. όλων των συστατικών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων ανά

µάρκα και τύπο, καθώς και των ποσοτήτων των συστατικών αυτών.

(2) Ο κατάλογος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) συνοδεύεται από—
(α )

∆ήλωση που εκθέτει του λόγους για τους οποίους τα συστατικά αυτά
συµπεριλαµβάνονται στα προϊόντα καπνού αναφέροντας τη λειτουργία και την
κατηγορία τους,
(β )

τα τοξικολογικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο παραγωγός όσον αφορά αυτά τα
συστατικά πριν και µετά την καύση αναφέροντας τις επιπτώσεις τους στην υγεία
και λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων τους κινδύνους εθισµού.
Ο κατάλογος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καταρτίζεται µε φθίνουσα σειρά
βάρους κάθε συστατικού που περιλαµβάνει το προϊόν.
(3)

Οι πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο διαδίδονται µε
σκοπό την ενηµέρωση των καταναλωτών λαµβάνοντας υπόψη την προστασία
πληροφοριών για συγκεκριµένο προϊόν, οι οποίες αποτελούν εµπορικό απόρρητο.

(4)

Ο κατάλογος των συστατικών για κάθε προϊόν ο οποίος αναφέρει την πίσσα,
τη νικοτίνη και το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) δηµοσιοποιείται.
(5)

986375808

Έλεγχος κτιρίων για 16.—(1) Κάθε εξουσιοδοτηµένος λειτουργός µπορεί σε λογικό χρόνο να
εξακρίβωση της εισέρχεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε δηµόσιο χώρο ή κτίριο όπου συσκευάζεται,
τήρησης των εγκυτιώνεται ή διατίθεται για πώληση προϊόν καπνού, µε σκοπό την εξακρίβωση
διατάξεων του της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόµου και Κανονισµών που εκδίδονται
παρόντος Νόµου.
δυνάµει του.

Χωρίς βλάβη ή επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), κάθε
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός µπορεί να λαµβάνει δείγµα προϊόντων καπνού µε
σκοπό να αναλυθεί και να εξακριβωθεί αν αυτό συνάδει µε τις προδιαγραφές που
καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει
αυτού.
(2)

Για σκοπούς διευκόλυνσης του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού στην εκτέλεση
των καθηκόντων του κάθε παραγωγός προϊόντων καπνού οφείλει να παρέχει στον
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό τα δείγµατα που θα ζητήσει σε εύλογα χρονικά
διαστήµατα.

(3)

Παρακώλυση 17. Όποιος παρακωλύει, παρεµποδίζει ή παρενοχλεί οποιοδήποτε
λειτουργών στην εξουσιοδοτηµένο λειτουργό από του να ασκήσει οποιοδήποτε καθήκον ή εξουσία
άσκηση των του ανατίθεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή αποπειράται να
καθηκόντων τους. πράξει κάποιο από τα πιο πάνω, είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή προστίµου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή
σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο ποινές µαζί.
∆ιάπραξη 18.

Όταν διαπράττεται αδίκηµα από νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου για
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αδικήµατος από
νοµικό πρόσωπο.

παράβαση του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται σύµφωνα µε
αυτόν, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήµατος κατέχει
θέση διευθυντή, συµβούλου, γραµµατέα ή εµφανίζεται ότι ενεργεί µε την ιδιότητα
αυτή, θεωρείται ένοχος του αδικήµατος, εκτός αν αποδείξει ότι το αδίκηµα
διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή συνενοχή ή αµέλεια του ιδίου και υπόκειται
στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκηµα αυτό.
Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει κανονισµούς για την
καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και, ειδικότερα, για τη
ρύθµιση ή καθορισµό κάθε θέµατος που αναφέρεται σ’ αυτόν και το οποίο µπορεί
να ρυθµιστεί ή να καθοριστεί µε κανονισµούς.

Κανονισµοί. 19.—(1)

(2) Χωρίς βλάβη ή επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι
Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου µπορούν να προβλέπουν
για τα ακόλουθα θέµατα:
(α )

Τον καθορισµό των απαγορευτικών ή προειδοποιητικών για το βλαβερό του
καπνίσµατος ενδείξεων και την περιγραφή του τρόπου της εκτύπωσης τους·
(β )

τον καθορισµό των χώρων στους οποίους τοποθετούνται οι απαγορευτικές ή
προειδοποιητικές για το βλαβερό του καπνίσµατος ενδείξεις·
(γ) τον καθορισµό των µεθόδων µέτρησης και της περιεκτικότητας των προϊόντων
καπνού σε πίσσα, νικοτίνη και άλλα συστατικά· και
(δ) την επιβολή προστίµου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο ποινές µαζί, για παράβαση
υποχρεώσεων που ρυθµίζονται µε βάση τους Κανονισµούς.
4 του 37(Ι) του (ε) τον καθορισµό των λεπτοµερειών αναφορικά
2004. καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 15Β.

µε το περιεχόµενο του

Κατάργηση Νόµων. 20. Από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του
51 του 1980 Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσµατος)
47 του 1984 καταργούνται.
196 του 1986
38 του 1988
98(Ι) του 1995
33(Ι) του 1999.

παρόντος Νόµου οι περί
Νόµοι του 1980 έως 1999

5 του 37(Ι) του 5. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ µε τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα
2004. της ∆ηµοκρατίας, εξαιρουµένου του άρθρου 4 το οποίο τίθεται σε ισχύ από

1.5.2004.

6 του 89(Ι) του 6. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010.
2009.

7 του 14(Ι) του 2008.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 5Α)
Ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από τον όρο
«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·
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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.λ.π. µε αντίτιµο
ακόµη και στην είσοδο ή/και στην έξοδο παρεµβαίνουν ηλεκτρονικές συσκευές
για να ελέγξουν την πρόσβαση ή/και να εξασφαλίσουν την ορθή πληρωµή.
— 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 φαξ/τέλεξ·
γ) υπηρεσίες που παρέχονται µέσω φωνητικής τηλεφωνίας ή φαξ·
δ) ιατρικές υπηρεσίες µέσω τηλεφώνου/φαξ·
ε) νοµικές υπηρεσίες µέσω τηλεφώνου/φαξ·
στ) άµεση εµπορία µέσω τηλεφώνου/φαξ.
Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «κατόπιν προσωπικής επιλογής αποδέκτου
υπηρεσιών»

3.

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 89/552/ΕΟΚ·
β) υπηρεσίες ραδιοφωνικών µεταδόσεων·
γ) (οπτικοακουστική) τηλεκειµενογραφία (Teletext).».
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