24(I)/2017
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4592, 13.3.2017

Ν. 24(Ι)/2017
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο
1.

Συνοπτικός τίτλος.

2.

Ερµηνεία.

3.

Χειρισµός στοίβας, φορτίου ή αποστελλόµενου φορτίου καπνικού προϊόντος.

4.

Καταχώρηση σε µητρώο των επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων.

5.

Κοινοποίηση των συστατικών και των εκποµπών.

6.

Υποχρέωση κατασκευαστή ή εισαγωγέα για αναγραφή προειδοποιήσεων σε πακέτα.

7.

Απαγόρευση διάθεσης προϊόντων καπνού.

8.

Απαγόρευση διαφήµισης.

9.

Αιτήσεις στο δικαστήριο από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οργανώσεις.

10.

Απαγόρευση πώλησης καπνού από αυτόµατες µηχανές πώλησης.

11.

Απαγόρευση του καπνίσµατος σε ορισµένους χώρους.

12.

Απαγόρευση καπνίσµατος σε οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή ιδιωτικής χρήσης στα οποία
επιβαίνουν ανήλικα άτοµα.

13.

Πινακίδες σε χώρους απαγόρευσης του καπνίσµατος.

14.

Απαγόρευση καπνίσµατος σε χώρους εργασίας.

15.

Παρακώλυση λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους.

16.

Εξουσίες εξουσιοδοτηµένου λειτουργού.

17.

∆ικαίωµα ένστασης.

18.

∆ειγµατοληψία προϊόντων καπνού.

19.

Εργαστηριακές εξετάσεις.

20.

∆ιάπραξη αδικήµατος από νοµικό πρόσωπο.

21.

Επιβολή εξώδικου προστίµου.

22.

∆ιοικητικό πρόστιµο που επιβάλλεται από τον Προϊστάµενο Υγειονοµικών Υπηρεσιών.

23.

Γενική ποινή.

24.

Εξουσίες ∆ικαστηρίου.

25.

Παράβαση υποχρεώσεων που προβλέπονται σε Κανονισµούς.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 1 of 25

24(I)/2017

26.

Κανονισµοί.

27.

Κατάργηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
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Ν. 24(Ι)/2017
Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσµατος) Νόµος του 2017 εκδίδεται µε
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του
Συντάγµατος.
Αριθµός 24(Ι) του 2017
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017
Προοίµιο.

Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Επίσηµη Εφηµερίδα
της E.E.: L 152,
20.06.2003, σ. 16.

«Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 2003 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τη διαφήµιση και τη χορηγία υπέρ των
προϊόντων καπνού»·

Επίσηµη Εφηµερίδα
της E.E.: L 127,
29.04.2014, σ. 1.

«Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης
Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την
πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας
2001/37/ΕΚ»· και

Επίσηµη Εφηµερίδα
της E.E.: L 360,
17.12.2014, σ. 22.

«Κατ’ Εξουσιοδότηση Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου
2014 για την τροποποίηση του παραρτήµατος II της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των
εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τα προϊόντα
καπνού»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του
Καπνίσµατος) Νόµος του 2017.

Ερµηνεία.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική έννοια-

29 του 1985
214 του 1991
104(Ι) του 1999
90(Ι) του 2000
151(Ι) του 2005
65(Ι) του 2007.

91(Ι) του 2004
208(Ι) του 2004
245(Ι) του 2004
262(Ι) του 2004
126(Ι) του 2005
65(Ι) του 2006
144(Ι) του 2006
6(Ι) του 2007
61(Ι) του 2007
139(Ι) του 2007
140(Ι) του 2007
156(Ι) του 2007
22(Ι) του 2008
39(Ι) του 2008

«άδεια λειτουργίας» σηµαίνει άδεια λειτουργίας κέντρου, που εκδίδεται δυνάµει
του άρθρου 6 του περί Κέντρων Αναψυχής Νόµου·

«άδεια πωλήσεως καπνού» σηµαίνει άδεια εµπορίας ή πωλήσεως προϊόντων
καπνού, η οποία εκδόθηκε δυνάµει των διατάξεων του Μέρους ΧΙ του περί Φόρων
Κατανάλωσης Νόµου·
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64(Ι) του 2008
91(Ι) του 2008
119(Ι) του 2009
30(Ι) του 2010
51Α(Ι) του 2010
119(Ι) του 2010
169(Ι) του 2012
186(Ι) του 2012
25(Ι) του 2013
42(Ι) του 2013
84(Ι) του 2013
110(Ι) του 2013
43(Ι) του 2014.

«ανήλικος» σηµαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών·
«ανοικτός εξωτερικός χώρος» σηµαίνει κάθε χώρο που δεν είναι εσωτερικός ή
κλειστός και διαθέτει επαρκή φυσική οξυγόνωση. για τους σκοπούς του παρόντος
ορισµού, επαρκής φυσική οξυγόνωση υπάρχει σε κάθε χώρο ο οποίος δεν
καλύπτεται από στέγη, µόνιµη ή προσωρινή και σε κάθε χώρο ο οποίος καλύπτεται
από στέγη, έχει µόνιµα ανοικτή τουλάχιστον µια πλευρά, που αντιστοιχεί
τουλάχιστον στο είκοσι τοις εκατόν (20%) των συνολικών περιµετρικών τοίχων ή
πλευρών του συγκεκριµένου ανοικτού εξωτερικού χώρου·
«αρµόδια αρχή» σηµαίνει τον Υπουργό Υγείας, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα Νόµο ή στους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού·
«αρωµατικό» σηµαίνει πρόσθετο που προσδίδει µυρωδιά και/ή γεύση·
«διάθεση στην αγορά» σηµαίνει τη διάθεση προϊόντων, ανεξαρτήτως του τόπου
παρασκευής τους, σε καταναλωτές που βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης, µε ή
χωρίς πληρωµή, συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως πώλησης και σε
περιπτώσεις διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων, το προϊόν θεωρείται ότι
διατίθεται ή εισάγεται στην αγορά στο κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται ο
καταναλωτής·
«διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις» σηµαίνει πώληση προϊόντων εξ
αποστάσεως σε καταναλωτές, στο πλαίσιο της οποίας ο καταναλωτής, όταν
παραγγέλλει το προϊόν από κατάστηµα λιανικής πώλησης, βρίσκεται σε κράτος
µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος ή την τρίτη χώρα όπου είναι
εγκατεστηµένο το εν λόγω κατάστηµα λιανικής πώλησης· το κατάστηµα λιανικής
πώλησης θεωρείται ότι είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος(α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, αν αυτό έχει την επιχειρηµατική του έδρα
στο εν λόγω κράτος µέλος,
(β) στις άλλες περιπτώσεις, αν το κατάστηµα λιανικής πώλησης έχει στο εν λόγω
κράτος µέλος την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή τον τόπο
άσκησης των δραστηριοτήτων του, συµπεριλαµβανοµένου ενός υποκαταστήµατος,
αντιπροσωπείας ή οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης·
«διαφήµιση» σηµαίνει κάθε µορφή εµπορικής ανακοίνωσης που αποσκοπεί στην
προώθηση προϊόντος καπνού·
«εθιστικότητα» σηµαίνει τη φαρµακολογική ικανότητα ουσίας να προκαλεί εθισµό,
κατάσταση που επηρεάζει την ικανότητα φυσικού προσώπου να ελέγχει τη
συµπεριφορά του µέσω της αίσθησης ανταµοιβής ή ανακούφισης από συµπτώµατα
στέρησης ή και τα δύο·
«εισαγωγέας προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων» σηµαίνει το πρόσωπο που
έχει την κυριότητα ή το δικαίωµα διάθεσης επί προϊόντων καπνού ή συναφών
προϊόντων που έχουν εισαχθεί στο έδαφος της Ένωσης·
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«εισαγωγή προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων» σηµαίνει την είσοδο
προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων στο έδαφος της Ένωσης, εκτός αν αυτά
τίθενται σε τελωνειακή διαδικασία ή σε καθεστώς αναστολής κατά την είσοδό τους
στο έδαφος της Ένωσης, καθώς και την αποδέσµευσή τους από τελωνειακή
διαδικασία ή καθεστώς αναστολής·
«εκποµπές» σηµαίνει ουσίες που εκλύονται όταν ένα προϊόν καπνού ή συναφές
προϊόν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του, όπως οι ουσίες που
βρίσκονται στον εκλυόµενο καπνό ή ουσίες που εκλύονται κατά τη διαδικασία
χρήσης µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού·
«Ένωση» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση·
«εξ αποστάσεως υπηρεσία» σηµαίνει υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα
συµβαλλόµενα µέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα·
«εξουσιοδοτηµένος λειτουργός» σηµαίνει µέλος της Αστυνοµίας Κύπρου ή
λειτουργό του Τµήµατος Τελωνείων ή Υγειονοµικό Επιθεωρητή ή Υγειονοµικό
Λειτουργό του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας ή
Υγειονοµικό Λειτουργό των ∆ήµων ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από το δηµοτικό
συµβούλιο πρόσωπο ή Επιθεωρητή των Κοινοτικών Συµβουλίων ή λειτουργό της
Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ή Επιθεωρητή Εργασίας του Τµήµατος
Επιθεώρησης Εργασίας ή Λειτουργό του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού·
«εξωτερική συσκευασία» σηµαίνει κάθε συσκευασία µε την οποία διατίθενται
προϊόντα καπνού ή συναφή προϊόντα στην αγορά και περιλαµβάνει µονάδα
συσκευασίας ή οµάδα µονάδων συσκευασίας µε εξαίρεση τα διαφανή
περιτυλίγµατα·
«Επιτροπή» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
«επιχείρηση» σηµαίνει κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που
ασκεί οικονοµική δραστηριότητα όπως οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη
δραστηριότητα, ατοµικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις
προσώπων που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα·
«εσωτερικός ή κλειστός χώρος» σηµαίνει κάθε χώρο ο οποίος καλύπτεται από
στέγη και περιβάλλεται από τοίχους ή πλευρές, ανεξάρτητα από το είδος του υλικού
που χρησιµοποιείται για τη στέγη, τον τοίχο ή τις πλευρές και ανεξάρτητα από το
µόνιµο ή προσωρινό του οικοδοµήµατος·
«ηλεκτρονικό τσιγάρο» σηµαίνει προϊόν µε επιστόµιο το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση ατµού που περιέχει νικοτίνη ή στοιχείο του εν
λόγω προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένου του περιέκτη, του δοχείου και της
συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο και το οποίο µπορεί να είναι επαναπληρώσιµο
µέσω περιέκτη επαναπλήρωσης και δοχείου ή επαναπληρώσιµο µε περιέκτες µίας
χρήσης·
«καπνός» σηµαίνει φύλλα και άλλα επεξεργασµένα ή ανεπεξέργαστα τµήµατα
φυτών καπνού, συµπεριλαµβανοµένου του διογκωµένου και του ανακατεργασµένου
καπνού·
«καπνός για ναργιλέ» σηµαίνει προϊόν καπνού που µπορεί να καταναλωθεί µέσω
ναργιλέ, προορίζεται για κάπνισµα και σε περίπτωση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
τόσο µέσω ναργιλέ όσο και σε καπνό για στριφτά τσιγάρα, θεωρείται καπνός για
στριφτά τσιγάρα·
«καπνός για στριφτά τσιγάρα» σηµαίνει καπνό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την κατασκευή τσιγάρων από καταναλωτές ή από καταστήµατα λιανικής πώλησης·
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«καπνός µάσησης» σηµαίνει µη καπνιζόµενο προϊόν καπνού που προορίζεται
αποκλειστικά για µάσηση·
«καπνός πίπας» σηµαίνει καπνό που µπορεί να καταναλωθεί µέσω διαδικασίας
καύσης και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίπα·
«καπνός που λαµβάνεται από τη µύτη» σηµαίνει µη καπνιζόµενο προϊόν καπνού
που µπορεί να καταναλωθεί µέσω της µύτης·
«καταναλωτής» σηµαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς άσχετους
µε την εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή επαγγελµατική του δραστηριότητα·
«κατασκευαστής» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατασκευάζει
προϊόν ή το οποίο δίνει εντολή να σχεδιαστεί ή να κατασκευαστεί ένα προϊόν και
διαθέτει το προϊόν αυτό στην αγορά υπό την ονοµασία ή το εµπορικό του σήµα·
«κατάστηµα λιανικής πώλησης» σηµαίνει κάθε κατάστηµα που διαθέτει στην αγορά
προϊόντα καπνού, συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης των προϊόντων από φυσικό
πρόσωπο·
«ΚΜΤ» σηµαίνει καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές ιδιότητες·
«Κυβερνητικό Χηµείο» σηµαίνει το Γενικό Χηµείο του κράτους ή εγκεκριµένο
χηµείο το οποίο ορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου 19·
«µέγιστο επίπεδο» ή «µέγιστο επίπεδο εκποµπών» σηµαίνει τη µέγιστη
περιεκτικότητα ή εκποµπή, συµπεριλαµβανοµένου του µηδενός, µιας ουσίας σε ένα
προϊόν καπνού, µετρούµενη σε χιλιοστόγραµµα·
«µη καπνιζόµενο προϊόν καπνού» σηµαίνει προϊόν καπνού που καταναλώνεται
χωρίς διαδικασία καύσης συµπεριλαµβανοµένου του καπνού µάσησης, του καπνού
που λαµβάνεται από τη µύτη και του καπνού που λαµβάνεται από το στόµα·
Σύσταση
2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής της 6ης
Μαΐου 2003, σχετικά
µε τον ορισµό των
µικρών και των
µεσαίων
επιχειρήσεων.
Επίσηµη
Εφηµερίδα της
Ε.Ε.: L. 124,
20.5.2003, σ. 36.

«µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις» σηµαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται στη
Σύσταση 2003/361/ΕΚ·

«µονάδα συσκευασίας» σηµαίνει τη µικρότερη ατοµική συσκευασία ενός προϊόντος
καπνού ή συναφούς προϊόντος που διατίθεται στην αγορά·
«νέο προϊόν καπνού» σηµαίνει προϊόν καπνού το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά
µετά τις 19 Μαΐου 2014 και το οποίο δεν ανήκει στην κατηγορία τσιγάρο, καπνός
για στριφτά τσιγάρα, καπνός πίπας, καπνός για ναργιλέ, πούρο, πουράκι, καπνός
µάσησης, καπνός που λαµβάνεται από τη µύτη και καπνός που λαµβάνεται από το
στόµα·
«νικοτίνη» σηµαίνει τα νικοτινικά αλκαλοειδή·
«ουσιαστική µεταβολή των συνθηκών» σηµαίνει αύξηση του όγκου πωλήσεων ανά
κατηγορία προϊόντος κατά δέκα εκατοστιαίες µονάδες (10%) σε πέντε κράτη µέλη
τουλάχιστο µε βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που διαβιβάζονται σύµφωνα µε
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου ή αύξηση του επιπέδου
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επιπολασµού της χρήσης στην οµάδα καταναλωτών ηλικίας κάτω των είκοσι πέντε
(25) ετών κατά πέντε εκατοστιαίες µονάδες (5%) τουλάχιστο σε πέντε κράτη µέλη
τουλάχιστο για την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος µε βάση την ειδική έκθεση 385
του Ευρωβαροµέτρου του Μαΐου του 2012 ή ισοδύναµες µελέτες επιπολασµού· σε
κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι δεν σηµειώθηκε ουσιαστική µεταβολή των
συνθηκών όταν ο όγκος των πωλήσεων της κατηγορίας προϊόντος σε επίπεδο
λιανικής πώλησης δεν υπερέβη τις δυόµισι εκατοστιαίες µονάδες (2,5%) των
συνολικών πωλήσεων των προϊόντων καπνού σε επίπεδο Ένωσης·
«όχηµα δηµόσιας χρήσης» σηµαίνει λεωφορείο και ταξί·
«πακέτο» σε σχέση µε το προϊόν καπνού, σηµαίνει οποιοδήποτε κουτί, συσκευασία
ή άλλο δοχείο το οποίο περιέχει το προϊόν και εντός του οποίου το προϊόν σκοπείται
να παρουσιάζεται για λιανική πώληση, εξαιρουµένου οποιουδήποτε πρόσθετου
περιτυλίγµατος ή άλλου δοχείου, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι διαφανές ή
αδιαφανές και µπορεί να απορριφθεί κατά το άνοιγµα·
«περιέκτης επαναπλήρωσης» σηµαίνει δοχείο που περιέχει υγρό στο οποίο
περιέχεται νικοτίνη, το οποίο µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για να
επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο·
«πίσσα» σηµαίνει το ακατέργαστο άνυδρο µη νικοτινούχο συµπύκνωµα καπνού·
«πουράκι» σηµαίνει είδος µικρού πούρου µέγιστου βάρους τριών (3) γραµµαρίων
το καθένα·
«πούρο» σηµαίνει κύλινδρο καπνού που µπορεί να καταναλωθεί µέσω διαδικασίας
καύσης και ορίζεται ως ακολούθως:
(α) κύλινδροι καπνού µε εξωτερικό περιτύλιγµα από φυσικό καπνό·
(β) κύλινδρος καπνού µε κοπανισµένο µείγµα καπνού και µε εξωτερικό περιτύλιγµα
στο σύνηθες χρώµα του πούρου, από ανασυσταθέντα καπνό, που καλύπτει πλήρως
το προϊόν και όπου χρειάζεται και το φίλτρο, όχι όµως και το επιστόµιο στην
περίπτωση προϊόντων µε επιστόµιο, όπου το βάρος ανά µονάδα, µη
περιλαµβανοµένου του φίλτρου ή του επιστοµίου, δεν είναι µικρότερο από 2,3
γραµµάρια ούτε µεγαλύτερο από 10 γραµµάρια και η περίµετρος στο ένα τρίτο
τουλάχιστον του µήκους δεν είναι µικρότερη από 34 χιλιοστά·
«προειδοποίηση για την υγεία» σηµαίνει την προειδοποίηση που αφορά τις
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή άλλες ανεπιθύµητες παρενέργειες
από τη χρήση ενός προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων των λεκτικών
προειδοποιήσεων, των συνδυασµένων προειδοποιήσεων για την υγεία, των γενικών
προειδοποιήσεων και των ενηµερωτικών µηνυµάτων, όπως προβλέπονται στον
παρόντα Νόµο και τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού·
«προϊόντα καπνού» ή «καπνικά προϊόντα» σηµαίνει προϊόντα που µπορούν να
καταναλωθούν και τα οποία αποτελούνται, έστω και µερικώς από καπνό είτε
γενετικά τροποποιηµένο είτε όχι·
«προϊόντα καπνού για κάπνισµα» σηµαίνει προϊόντα καπνού διαφορετικά από τα µη
καπνιζόµενα προϊόντα καπνού·
«προϊόντα καπνού που λαµβάνονται από το στόµα» σηµαίνει όλα τα προϊόντα
καπνού τα οποία λαµβάνονται από το στόµα, εκτός από εκείνα που προορίζονται
για εισπνοή ή µάσηση και τα οποία κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή µερικώς από
καπνό, σε σκόνη ή σε µορφή σωµατιδίων ή σε οποιοδήποτε συνδυασµό αυτών των
µορφών και ιδίως τα προϊόντα που συσκευάζονται σε φακελάκια µίας δόσης ή σε
πορώδες φακελάκι·
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«προϊστάµενος Υγειονοµικών Υπηρεσιών» σηµαίνει τον προϊστάµενο
Υγειονοµικών Υπηρεσιών ή το λειτουργό που τον αναπληρεί ή τον αντικαθιστά·
«πρόσθετο» ή «πρόσθετη ουσία» σηµαίνει κάθε ουσία, µε εξαίρεση τον καπνό, που
προστίθεται σε προϊόν καπνού, σε µονάδα συσκευασίας του ή σε κάθε εξωτερική
συσκευασία·
«σακουλάκι» σηµαίνει µονάδα συσκευασίας καπνού για στριφτά τσιγάρα είτε υπό
τη µορφή ορθογώνιας θήκης µε καπάκι που καλύπτει το άνοιγµα είτε υπό τη µορφή
σακούλας µε επίπεδο πάτο·
«σηµείο πώλησης καπνού» σηµαίνει κάθε χώρο όπου πωλούνται προϊόντα καπνού·
«συνδυασµένη προειδοποίηση για την υγεία» σηµαίνει προειδοποίηση για την υγεία
που αποτελείται από συνδυασµό λεκτικής προειδοποίησης και αντίστοιχης
φωτογραφίας ή εικόνας, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόµο ή στους
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού·
«συστατικό» σηµαίνει καπνό, πρόσθετο, καθώς και κάθε ουσία ή στοιχείο το οποίο
περιλαµβάνεται στο τελικό προϊόν καπνού ή σε συναφές προϊόν,
συµπεριλαµβανοµένων του χαρτιού, του φίλτρου, των µελανών, των καψουλών και
των συγκολλητικών υλών·
«σύστηµα επαλήθευσης ηλικίας» σηµαίνει σύστηµα υπολογισµού ηλικίας που
επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά µε αναµφισβήτητο τρόπο την ηλικία του καταναλωτή
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία·
«τοξικότητα» σηµαίνει το βαθµό στον οποίο µια ουσία µπορεί να προκαλέσει
βλαβερές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό, συµπεριλαµβανοµένων των
επιδράσεων που εµφανίζονται µε την πάροδο του χρόνου, συνήθως µέσω
επανειληµµένης ή συνεχούς κατανάλωσης ή έκθεσης·
«τσιγάρο» σηµαίνει κύλινδρο καπνού ο οποίος µπορεί να καταναλωθεί µέσω
διαδικασίας καύσης, µπορεί να καπνίζεται ως έχει, δεν είναι πούρο ή πουράκι, µε
απλό µη βιοµηχανικό χειρισµό γλιστρά µέσα σε σωλήνες τσιγάρων και
περιτυλίγεται σε τσιγαρόχαρτο·
«τρίτη χώρα» σηµαίνει κάθε χώρα η οποία δεν αποτελεί κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«Υγειονοµικές Υπηρεσίες» σηµαίνει τις Υγειονοµικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας·
«υπηρεσία κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών»
σηµαίνει υπηρεσία που παρέχεται µε µετάδοση δεδοµένων κατόπιν συγκεκριµένης
παραγγελίας·
«υπηρεσία µε ηλεκτρονικά µέσα» σηµαίνει υπηρεσία που παρέχεται στην αφετηρία
της και γίνεται αποδεκτή στον προορισµό της µέσω εξοπλισµών ηλεκτρονικής
επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης ή αποθήκευσης
δεδοµένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαµβάνεται εξ ολοκλήρου µέσω
τηλεφωνικής γραµµής, ραδιοφωνικής µετάδοσης, οπτικής ίνας ή µέσω άλλων
ηλεκτρονικών µέσων·

Παράρτηµα Ι.

«υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας» νοούνται οποιεσδήποτε υπηρεσίες που
συνήθως παρέχονται έναντι αµοιβής, µε ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως και
κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών, εξαιρουµένων των
υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Υγείας·
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«φυτικό προϊόν για κάπνισµα» σηµαίνει προϊόν µε βάση φυτά, βότανα ή φρούτα,
που δεν περιέχει καπνό και που µπορεί να καταναλωθεί µέσω διαδικασίας καύσης·
«χαρακτηριστικό άρωµα/γεύση» σηµαίνει µυρωδιά ή γεύση διαφορετική από το
άρωµα και τη γεύση του καπνού, η οποία προκύπτει από πρόσθετο ή από
συνδυασµό προσθέτων, που περιλαµβάνει τα φρούτα, τα µπαχαρικά, τα αρωµατικά
φυτά, την αλκοόλη, την καραµέλα, τη µινθόλη ή τη βανίλια, αλλά δεν περιορίζεται
σε αυτά και η οποία είναι αισθητή πριν ή κατά την κατανάλωση του προϊόντος
καπνού·
«χορηγία» σηµαίνει κάθε δηµόσια ή ιδιωτική συµβολή σε εκδήλωση,
δραστηριότητα ή συνδροµή σε άτοµο που αποσκοπεί στην προώθηση ενός
προϊόντος καπνού·
«χώρος απαγόρευσης καπνίσµατος» σηµαίνει κάθε εσωτερικό ή κλειστό χώρο
δηµοσίου κτιρίου, κρατικών ή ηµικρατικών υπηρεσιών, χρηµατοπιστωτικού
ιδρύµατος, πανεπιστηµίου, σχολής ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή
εκπαιδευτηρίου, αεροδροµίου, λιµανιού, νοσοκοµείου, περιλαµβανοµένου
αγροτικού υγειονοµικού κέντρου και εξωτερικού ιατρείου, δηµόσιας ή ιδιωτικής
στέγης για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρίες, ιδιωτικής κλινικής, ιδιωτικού
ιατρείου, ιδιωτικού οδοντιατρείου, ιδιωτικού φαρµακείου, κινηµατογράφου,
θεάτρου, αίθουσας προβολής βίντεο ή ψηφιακών δίσκων, µουσείου, πινακοθήκης,
αίθουσας συναυλιών, πολιτιστικού κέντρου, δηµόσιας βιβλιοθήκης, αθλητικού
χώρου, ξενοδοχείου, εργοστασίου ή άλλου υποστατικού παρασκευής ή
συσκευασίας και/ή πώλησης τροφίµων, αίθουσας ετοιµασίας φαγητών,
ανελκυστήρα, δηµόσιων αποχωρητηρίων, εµπορικού κέντρου, σωµατείου ή λέσχης,
ανεξάρτητα από το αν η είσοδος είναι ελεύθερη ή επιτρέπεται µόνο για τα µέλη,
περιπτέρου, πρακτορείου στοιχηµάτων, σφαιριστηρίου, αίθουσας µπιλιάρδου,
εκδηλώσεων για ανηλίκους, συµπεριλαµβανοµένων των παιδότοπων και άλλων
οργανωµένων χώρων συνάθροισης παιδιών, καφετερίας διαδικτύου, καφενείου και
κέντρου αναψυχής που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων εστιατόριο, καφετερία, µπαρ,
καµπαρέ, κέντρο δεξιώσεων, δισκοθήκη, χορευτικό κέντρο ή άλλου κέντρου
αναψυχής, κουρείου και κοµµωτηρίου·
«χώρος εργασίας» σηµαίνει κάθε εσωτερικό ή κλειστό χώρο που χρησιµοποιείται
από ανθρώπους στη διάρκεια της απασχόλησης ή της εργασίας τους έναντι
αποδοχών ή εθελοντικά και περιλαµβάνει όλους τους συνδεδεµένους ή
παρεπόµενους χώρους που χρησιµοποιούνται από κοινού από τους εργαζοµένους
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όπως διάδροµοι, ανελκυστήρες, κοινές
εγκαταστάσεις, αποχωρητήρια, αποδυτήρια και αίθουσες αναµονής και δεν
περιλαµβάνει κατοικία.
Χειρισµός στοίβας,
φορτίου ή
αποστελλόµενου
φορτίου καπνικού
προϊόντος.

3.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση που ένα
πακέτο καπνικού προϊόντος, νέου προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου,
φυτικού προϊόντος για κάπνισµα ή µη καπνιζόµενου προϊόντος καπνού δεν συνάδει
µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο ή στους Κανονισµούς
που εκδίδονται δυνάµει αυτού και αποτελεί µέρος στοίβας, παρτίδας ή
αποστελλόµενου φορτίου καπνικού προϊόντος της ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής,
θεωρείται ότι όλα τα πακέτα καπνικού προϊόντος, νέου προϊόντος καπνού,
ηλεκτρονικού τσιγάρου, φυτικού προϊόντος για κάπνισµα ή µη καπνιζόµενου
προϊόντος καπνού στην εν λόγω στοίβα, παρτίδα ή στο φορτίο δεν συνάδουν µε τις
προδιαγραφές που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και στους Κανονισµούς που
εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που µετά από
λεπτοµερή αξιολόγηση δεν προκύψουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι και το
υπόλοιπο της στοίβας, της παρτίδας ή του φορτίου δεν συνάδει µε τις προδιαγραφές
που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο ή στους Κανονισµούς που εκδίδονται
δυνάµει αυτού.
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Καταχώρηση σε
µητρώο των
επιχειρήσεων
καπνικών
προϊόντων.

4.-(1) Ο Προϊστάµενος Υγειονοµικών Υπηρεσιών τηρεί µητρώο στο οποίο
καταχωρείται κάθε επιχείρηση που παράγει, διακινεί µέσω άλλου κράτους µέλους,
εισάγει από τρίτη χώρα ή διανέµει προϊόντα καπνού, νέα προϊόντα καπνού,
ηλεκτρονικά τσιγάρα, φυτικά προϊόντα για κάπνισµα ή µη καπνιζόµενα προϊόντα
καπνού.
(2)(α) Για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του εδαφίου (1), ο υπεύθυνος κάθε
επιχείρησης που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο υποβάλλει στον Προϊστάµενο
Υγειονοµικών Υπηρεσιών αίτηση για καταχώρηση στο µητρώο η οποία
συνοδεύεται από τα απαιτούµενα υποστηρικτικά ή άλλα έγγραφα.
(β) Οι ελάχιστες πληροφορίες που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου (α) είναι οι ακόλουθες:
(i) Το όνοµα και η διεύθυνση της επιχείρησης, η διεύθυνση των εγκαταστάσεων της
επιχείρησης και πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας που εκδίδει ο Έφορος
Εταιρειών, αν η επιχείρηση είναι εταιρεία·
(ii) ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας του καπνικού προϊόντος, στην περίπτωση
εισαγοµένων καπνικών προϊόντων των οποίων ο κατασκευαστής δεν είναι η
επιχείρηση που αναφέρεται στην παράγραφο (i)· και
(iii) κατάλογο ανά µάρκα και τύπο των παραγόµενων/ εισαγόµενων προϊόντων
καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, φυτικών προϊόντων για
κάπνισµα ή µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού.
(3) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) µεριµνούν
ώστε ο Προϊστάµενος Υγειονοµικών Υπηρεσιών να ενηµερώνεται για οποιαδήποτε
διαφοροποίηση στις παρεχόµενες σ’ αυτόν πληροφορίες που αφορούν τις
επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της κοινοποίησης για την παραγωγή,
διακίνηση, εισαγωγή ή και διανοµή νέων καπνικών προϊόντων, οποιασδήποτε
σηµαντικής αλλαγής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και του κλεισίµατος
υφιστάµενης εγκατάστασης:
Νοείται ότι ο Προϊστάµενος Υγειονοµικών Υπηρεσιών διαγράφει από το
προβλεπόµενο στο εδάφιο (α) µητρώο επιχείρηση σε περίπτωση που(i) Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός εξακριβώσει την κατεδάφιση ή τη µετατροπή της
εγκατάστασης ή της χρήσης της για άλλους σκοπούς· ή
(ii) η επιχείρηση λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση, µετά από αντικατάσταση του
φυσικού ή νοµικού προσώπου που αποτελούσε τη διεύθυνση αυτής.

Κοινοποίηση των
συστατικών και των
εκποµπών.

5.-(1) Οποιοσδήποτε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή υπεύθυνος επιχείρησης
προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, φυτικών
προϊόντων για κάπνισµα ή µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού, κοινοποιεί στην
αρµόδια αρχή ετησίως τις πληροφορίες που αφορούν τα συστατικά και τις εκποµπές
των προϊόντων αυτών οι οποίες καθορίζονται στους Κανονισµούς που εκδίδονται
δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(2) Πέραν των υποχρεώσεων υποβολής κοινοποιήσεων που καθορίζονται στο
εδάφιο (1), επιβάλλονται επιπρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής κοινοποιήσεων σε
συγκεκριµένα πρόσθετα που περιέχονται σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα
οι οποίες περιλαµβάνονται σε κατάλογο ιεράρχησης σύµφωνα µε τις πρόνοιες των
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου.

Υποχρέωση
κατασκευαστή ή
εισαγωγέα για
αναγραφή

6.-(1) Κάθε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή υπεύθυνος επιχείρησης καπνικού
προϊόντος, νέου προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου, φυτικού προϊόντος για
κάπνισµα ή µη καπνιζόµενου προϊόντος καπνού, διασφαλίζει ότι σε κάθε ένα από
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προειδοποιήσεων σε
πακέτα.

αυτά αναγράφονται οι καθοριζόµενες στους κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει
του παρόντος Νόµου προειδοποιήσεις για τις βλάβες που προκαλεί το κάπνισµα:
Νοείται ότι, η σήµανση οποιουδήποτε καπνικού προϊόντος, νέου προϊόντος καπνού,
ηλεκτρονικού τσιγάρου, φυτικού προϊόντος για κάπνισµα ή µη καπνιζόµενου
προϊόντος καπνού πρέπει να πληροί και τις διατάξεις των Κανονισµών που
εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(2) Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να τοποθετεί τις προειδοποιήσεις που
αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε άλλο χρόνο από εκείνον κατά ή πριν τον οποίο
συσκευάστηκε το προϊόν µε οποιοδήποτε µέσο είτε µέσω εκτύπωσης είτε µε
εφαρµογή ταινίας είτε µε άλλο τρόπο πάνω σε οποιοδήποτε προϊόν καπνού το οποίο
κατασκευάστηκε ή συσκευάστηκε στη ∆ηµοκρατία:
Νοείται ότι, οι προειδοποιήσεις για τα προϊόντα καπνού, µε εξαίρεση τα τσιγάρα,
τον καπνό για στριφτά τσιγάρα και τον καπνό για ναργιλέ, µπορούν να
προσαρτώνται µε αυτοκόλλητες ετικέτες νοουµένου ότι αυτές είναι αναπόσπαστες.
(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζονται σε σχέση µε(α) Πακέτα τα οποία διατίθενται για πώληση, µέσω των καταστηµάτων
αδασµολόγητων ειδών των λιµένων και αερολιµένων της ∆ηµοκρατίας σε επιβάτες
που αναχωρούν και τα οποία θα φέρουν προειδοποιήσεις και σήµανση σύµφωνα µε
τις διατάξεις των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου ή κατ’
αναλογία, στην Αγγλική γλώσσα και σύµφωνα µε τις οδηγίες που ισχύουν στην
Ένωση·
(β) πακέτα που εισάγουν επιβάτες κατά την άφιξή τους στη ∆ηµοκρατία, για
προσωπική τους χρήση και απαλλάσσονται τελωνειακού δασµού δυνάµει σχετικής
νοµοθεσίας ή σύµβασης·
(γ) πακέτα τα οποία παραδίδονται σε προνοµιούχα πρόσωπα ή αρχές ή
οργανισµούς, τα οποία απαλλάσσονται τελωνειακού δασµού δυνάµει σχετικής
νοµοθεσίας ή σύµβασης.

Απαγόρευση
διάθεσης προϊόντων
καπνού.

7.-(1) Απαγορεύεται (α) Η προµήθεια προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, νέων προϊόντων
καπνού, φυτικών προϊόντων για κάπνισµα και µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού
σε ανήλικο πρόσωπο· ή
(β) η δωρεάν διανοµή προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, νέων προϊόντων
καπνού, φυτικών προϊόντων για κάπνισµα και µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού·
ή
(γ) η διάθεση ή η προσφορά για διάθεση ή η συµφωνία για διάθεση ή η έκθεση µε
σκοπό τη διάθεση ή η κατοχή µε σκοπό τη διάθεση(i) προϊόντων καπνού για χρήση από το στόµα· ή
(ii) προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, νέων προϊόντων καπνού, φυτικών
προϊόντων για κάπνισµα και µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού, για τα οποία ο
κατασκευαστής δεν συµµορφώθηκε µε τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου ή των
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού. ή
(iii) σχηµατικών αποµιµήσεων προϊόντων καπνού· ή
(δ) η διανοµή ή η κατοχή ή η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος, όπως σταχτοδοχείο,
αναπτήρας, διαφηµιστική οµπρέλα, πέννα ή άλλο παρόµοιο διαφηµιστικό προϊόν,
το οποίο-
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(i) φέρει λογότυπο καπνικών προϊόντων, ηλεκτρονικών τσιγάρων, νέων προϊόντων
καπνού, µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού και φυτικών προϊόντων για κάπνισµα·
ή
(ii) έχει σχήµα ή σχέδιο που παραπέµπει σε καπνικά προϊόντα, ηλεκτρονικά
τσιγάρα, νέα προϊόντα καπνού, µη καπνιζόµενα προϊόντα καπνού, και φυτικά
προϊόντα για κάπνισµα,
µε σκοπό την προώθησή καπνικών προϊόντων, ηλεκτρονικών τσιγάρων, νέων
προϊόντων καπνού, µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού και φυτικών προϊόντων για
κάπνισµα.
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζονται σε προϊόντα καπνού,
ηλεκτρονικά τσιγάρα, νέα προϊόντα καπνού, µη καπνιζόµενα προϊόντα καπνού και
φυτικά προϊόντα για κάπνισµα που διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν προς
κατανάλωση εκτός της ∆ηµοκρατίας.
(3)(α) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).
(β) Σε περίπτωση µεταγενέστερης καταδίκης του ιδίου προσώπου για αδίκηµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) το αδίκηµα
τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή µε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και µε τις δύο αυτές
ποινές.
Απαγόρευση
διαφήµισης.

8.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), απαγορεύεται η
διαφήµιση και/ή η χορηγία προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, καπνού
που λαµβάνεται από το στόµα, µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού και φυτικών
προϊόντων για κάπνισµα υπό τη µορφή γραπτού, προφορικού, έντυπου,
ραδιοφωνικού, κινηµατογραφικού µηνύµατος ή µηνύµατος των υπηρεσιών της
κοινωνίας της πληροφορίας:
Νοείται ότι η απαγόρευση σε ό,τι αφορά τα καπνικά προϊόντα, ισχύει και για τα
συστατικά τους.
(2) Σε ό,τι αφορά τη διαφήµιση των ηλεκτρονικών τσιγάρων εφαρµόζονται οι
διατάξεις των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
Νόµου.
(3) Από την απαγόρευση του εδαφίου (1) εξαιρούνται οι διαφηµίσεις στον τύπο ή
σε άλλα έντυπα µέσα που προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελµατίες του
εµπορίου καπνού, καπνού που λαµβάνεται από το στόµα, ηλεκτρονικών τσιγάρων,
µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού και φυτικών προϊόντων για κάπνισµα και οι
διαφηµίσεις σε έντυπα που τυπώνονται και εκδίδονται σε τρίτες χώρες, εφόσον η
κοινοτική αγορά δεν είναι ο κύριος προορισµός των εντύπων αυτών.
(4) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο
αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει
τους έξι (6) µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αιτήσεις στο
δικαστήριο από
φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή
οργανώσεις.

9. Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οργάνωση, που έχει έννοµο συµφέρον
για τον τερµατισµό διαφηµίσεων, χορηγιών ή άλλων δραστηριοτήτων που
ενεργούνται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου, δύναται να
υποβάλλει αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού
διατάγµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωρινού, το οποίο να διατάσσει
τον τερµατισµό της διαφήµισης, χορηγίας ή άλλης δραστηριότητας, ανάλογα µε την
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περίπτωση.
Απαγόρευση
πώλησης καπνού
από αυτόµατες
µηχανές πώλησης.

10.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Να έχει υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του οποιαδήποτε αυτόµατη µηχανή
πώλησης προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, µη καπνιζόµενων προϊόντων
καπνού νέων προϊόντων καπνού, και φυτικών προϊόντων για κάπνισµα ή να
επιτρέπει την εγκατάσταση ή τη χρήση οποιασδήποτε τέτοιας µηχανής σ’
οποιοδήποτε υποστατικό το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του· ή
(β) να θέτει σε λειτουργία οπουδήποτε οποιαδήποτε µηχανή πώλησης προϊόντος
καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού, νέων
προϊόντων καπνού και φυτικών προϊόντων για κάπνισµα. ή
(γ) να εισάγει ή να κατασκευάζει για εγχώρια χρήση οποιαδήποτε αυτόµατη µηχανή
πώλησης προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, µη καπνιζόµενων προϊόντων
καπνού, νέων προϊόντων καπνού, και φυτικών προϊόντων για κάπνισµα.
(2) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήµατος
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιµο, που δεν υπερβαίνει τις
δύο χιλιάδες ευρώ) (€2.000).
Απαγόρευση του
καπνίσµατος σε
ορισµένους χώρους.

11.-(1) Απαγορεύεται το κάπνισµα καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού,
φυτικών προϊόντων για κάπνισµα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ναργιλέ και
µη καπνιζόµενου προϊόντος καπνού από πρόσωπο(α) Σε οποιοδήποτε χώρο απαγόρευσης του καπνίσµατος, εξαιρουµένων των(i) ειδικών στη βάση προδιαγραφών εσωτερικών ή κλειστών χώρων που θα
δηµιουργηθούν µόνο στο χώρο αναµονής των επιβατών που βρίσκονται υπό
επιβίβαση σε αεροδρόµιο ή λιµάνι της ∆ηµοκρατίας, στους οποίους απαγορεύεται η
είσοδος σε ανήλικα πρόσωπα, εκτός εάν η διεύθυνση των αεροδροµίων ή των
λιµένων αυτών εφαρµόζει πολιτική πλήρους απαγόρευσης του καπνίσµατος· και
(ii) (αα) ειδικά διαµορφωµένων χώρων καπνιστών σε ξενοδοχεία (cigar lounge),
που διαθέτουν αυτόνοµο και ανεξάρτητο σύστηµα εξαερισµού και κλιµατισµού,
στη βάση προδιαγραφών που καθορίζονται από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, νοουµένου ότι
στους χώρους αυτούς δεν σερβίρεται φαγητό και απαγορεύεται η είσοδος σε
πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και σε έγκυες γυναίκες.
(ββ) ειδικά διαµορφωµένων ορόφων ή δωµατίων για καπνιστές σε ξενοδοχεία, που
διαθέτουν αυτόνοµο και ανεξάρτητο σύστηµα εξαερισµού και κλιµατισµού, στη
βάση προδιαγραφών που καθορίζονται από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων:
Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος “προδιαγραφές”
σηµαίνει
τις
προδιαγραφές
που
καθορίζονται
από
το
Τµήµα
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων· και
(β) στους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους των:
(i) ιδιωτικών ή δηµόσιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων Προδηµοτικής, ∆ηµοτικής,
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.
(ii) νοσοκοµείων, συµπεριλαµβανοµένου αστικού ή αγροτικού κέντρου υγείας,
εκτός από καθορισµένους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι υποδεικνύονται
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από τη διεύθυνση του νοσοκοµείου ή του κέντρου υγείας και οι οποίοι δεν
επιτρέπεται να βρίσκονται σε είσοδο ή έξοδο του νοσοκοµείου ή του κέντρου
υγείας· και
(iii) χώρων εκδηλώσεων για ανήλικους, συµπεριλαµβανοµένων παιδότοπων και
άλλων οργανωµένων χώρων συνάθροισης παιδιών.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, ο διαχειριστής ή ο
ιδιοκτήτης οποιουδήποτε ανοικτού εξωτερικού χώρου δύναται να απαγορεύει το
κάπνισµα στο χώρο αυτό.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του
εδαφίου (2), σε ανοικτό εξωτερικό χώρο που εφάπτεται µε εσωτερικό ή κλειστό
χώρο, στον οποίο απαγορεύεται το κάπνισµα δυνάµει του παρόντος Νόµου,
επιτρέπεται το κάπνισµα, νοουµένου ότι υπάρχει µόνιµη εγκατάσταση διαχωρισµού
των δύο χώρων, οι οποίοι δύναται να συνδέονται µεταξύ τους µε θύρα που κλείνει
αυτόµατα ή µε διπλή θύρα:
Νοείται ότι επιτρέπεται το κάπνισµα στον ανοικτό εξωτερικό χώρο που εφάπτεται
µε εσωτερικό ή κλειστό χώρο χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση µόνιµου
διαχωρισµού των δύο χώρων, όταν ο ανοικτός εξωτερικός χώρος ο οποίος
εφάπτεται µε τον εσωτερικό ή κλειστό χώρο διαθέτει µόνιµα ανοικτή µία
τουλάχιστον πλευρά και εφόσον αυτό απαιτείται, επιπλέον τόσο πρόσθετο µόνιµο
άνοιγµα, ώστε αθροιστικά να προκύπτει συνολικό µόνιµο άνοιγµα, το οποίο να
αντιστοιχεί σε ποσοστό πέραν του τριάντα τοις εκατόν (30%) των συνολικών
περιµετρικών τοίχων ή πλευρών του ή είναι πλήρως ανοικτός.
(4) Πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη σε χώρο στον οποίο απαγορεύεται το
κάπνισµα δυνάµει των διατάξεων των εδαφίων (1), και (3) του παρόντος άρθρου
και του άρθρου 14 και στον οποίο διαπιστώνεται παράβαση των υπό αναφορά
διατάξεων, θεωρείται υπεύθυνο για την παράβαση αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι
έλαβε όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποτροπή του καπνίσµατος στο χώρο
αυτό:
Νοείται ότι η ειδοποίηση των διωκτικών αρχών από ή εκ µέρους του πιο πάνω
προσώπου θεωρείται ως ικανοποιητική απόδειξη λήψης των απαιτούµενων µέτρων
για την αποτροπή του καπνίσµατος.
(5) Για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η απαγόρευση
χρήσης συσκευής ηλεκτρονικού τσιγάρου, ισχύει και για ηλεκτρονικά τσιγάρα που
δεν περιέχουν νικοτίνη.
(6) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).
Απαγόρευση
καπνίσµατος σε
οχήµατα δηµόσιας
χρήσης ή ιδιωτικής
χρήσης στα οποία
επιβαίνουν ανήλικα
άτοµα.

12.-(1) Απαγορεύεται το κάπνισµα καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού,
φυτικών προϊόντων για κάπνισµα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ναργιλέ και
µη καπνιζόµενου προϊόντος καπνού από οποιοδήποτε πρόσωπο σε-

(α) Όχηµα δηµόσιας χρήσης· και
(β) όχηµα ιδιωτικής χρήσης στο οποίο επιβαίνει ανήλικο άτοµο.
(2) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).
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Πινακίδες σε χώρους
απαγόρευσης του
καπνίσµατος.

13.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του οποιοδήποτε
χώρο απαγόρευσης του καπνίσµατος ή χώρο εργασίας, τοποθετεί πινακίδα σε
περίοπτη θέση στο χώρο αυτό, στην οποία αναγράφεται ευανάγνωστα και
ευδιάκριτα ότι απαγορεύεται το κάπνισµα.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφορά στην πινακίδα σε κάπνισµα
περιλαµβάνει και τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου και ναργιλέ.
(3) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

Απαγόρευση
καπνίσµατος σε
χώρους εργασίας.

14.-(1) Απαγορεύεται το κάπνισµα καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού,
φυτικών προϊόντων για κάπνισµα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ναργιλέ και
µη καπνιζόµενου προϊόντος καπνού σε όλους τους χώρους εργασίας:
Νοείται ότι δεν απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, για σκοπούς
δοκιµής στα ειδικά καταστήµατα πώλησής τους.
(2) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

Παρακώλυση
λειτουργών στην
άσκηση των
καθηκόντων τους.

15. Πρόσωπο το οποίο παρακωλύει, παρεµποδίζει ή παρενοχλεί οποιοδήποτε
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό κατά την άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος ή
εξουσίας του ανατίθεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των
κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού ή αποπειράται να πράξει κάποιο από τα
πιο πάνω, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε ποινή φυλάκισης
που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσίες
εξουσιοδοτηµένου
λειτουργού.

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

(α) Να εισέρχεται σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσµατος προς διαπίστωση της
τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόµου·
(β) να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε υποστατικό ή
σε άλλο χώρο, εξαιρουµένης κατοικίας, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει
ότι κατασκευάζεται, συσκευάζεται, εγκυτιώνεται ή διατίθεται για πώληση
οποιοδήποτε προϊόν καπνού, νέο προϊόν καπνού, ηλεκτρονικό τσιγάρο,
συµπεριλαµβανοµένων περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικό προϊόν για κάπνισµα ή µη
καπνιζόµενο προϊόν καπνού αναφορικά µε το οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του
παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού, κοινοτικοί
κανονισµοί ή αποφάσεις· και
(i) να εξετάζει οποιοδήποτε τέτοιο προϊόν·
(ii) να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι
χρησιµοποιείται ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά την εν λόγω κατασκευή,
συσκευασία, εγκυτίωση ή διάθεση για πώληση·
(iii) να εξετάζει οποιαδήποτε µέθοδο που εφαρµόζεται στο υποστατικό ή σε άλλο
χώρο σε σχέση µε την κατασκευή, συσκευασία, εγκυτίωση ή διάθεση για πώληση
των εν λόγω προϊόντων και οποιαδήποτε µέθοδο ελέγχου που εφαρµόζεται στο
υποστατικό ή σε άλλο χώρο, καθώς και τα αποτελέσµατα αυτής·
(iv) να αξιολογεί τις µεθόδους ελέγχου που εφαρµόζονται στο υποστατικό ή σε
άλλο χώρο και τα αποτελέσµατα αυτών·
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(v) να ελέγχει τα πρόσωπα που απασχολούνται στο υποστατικό ή σε άλλο χώρο·
(γ) να ανακόπτει, να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε
οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και να ανοίγει και να εξετάζει οποιοδήποτε δοχείο,
κουτί, κιβώτιο, δέµα, περιτύλιγµα ή άλλη συσκευασία, για το οποίο έχει εύλογη
αιτία να πιστεύει ότι µεταφέρει ή περιέχει οποιοδήποτε προϊόν καπνού, νέο προϊόν
καπνού, ηλεκτρονικό τσιγάρο, συµπεριλαµβανοµένων και των περιεκτών
αναπλήρωσης, φυτικό προϊόν για κάπνισµα ή µη καπνιζόµενο προϊόν καπνού
αναφορικά µε το οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού·
(δ) να εξετάζει και να λαµβάνει δείγµα ή δείγµατα οποιουδήποτε προϊόντος το
οποίο αναφέρεται στις παραγράφους (β) και (γ) χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε
τιµήµατος σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 18·
(ε) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο ή σε οποιοδήποτε
µεταφορικό µέσο, φέροντας µαζί του οποιοδήποτε εξοπλισµό ή υλικά κρίνει
αναγκαία για την άσκηση οποιασδήποτε άλλης εξουσίας η οποία χορηγείται σ’
αυτόν δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου·
(στ) να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία καταχωρηµένα σε ηλεκτρονική µορφή πάνω
σε µαγνητικά µέσα ή βιβλία ή έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε οποιοδήποτε
υποστατικό ή σε άλλο χώρο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) ή σε οποιοδήποτε
µεταφορικό µέσο που αναφέρεται στις παραγράφους (γ) και (ε) για τα οποία έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες ή καταχωρήσεις σε σχέση µε
οποιοδήποτε προϊόν καπνού, νέο προϊόν καπνού, ηλεκτρονικό τσιγάρο,
συµπεριλαµβανοµένων και των περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικό προϊόν για
κάπνισµα ή µη καπνιζόµενο προϊόν καπνού αναφορικά µε το οποίο εφαρµόζονται οι
διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού
και να λαµβάνει αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους·
(ζ) να κατακρατεί ή να δεσµεύει για όσο χρόνο είναι αναγκαίος, οποιοδήποτε
προϊόν καπνού, νέο προϊόν καπνού, ηλεκτρονικό τσιγάρο, συµπεριλαµβανοµένων
και των περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικό προϊόν για κάπνισµα ή µη καπνιζόµενο
προϊόν καπνού αναφορικά µε το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει
παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που
εκδίδονται δυνάµει αυτού και να διατάσσει όπως το προϊόν αυτό παραµείνει ή
µεταφερθεί σε οποιοδήποτε µέρος υποδειχθεί από αυτόν·
(η) να κατάσχει ή/και να καταστρέφει οποιοδήποτε προϊόν καπνού, νέο προϊόν
καπνού, ηλεκτρονικό τσιγάρο, συµπεριλαµβανοµένων και των περιεκτών
αναπλήρωσης, φυτικό προϊόν για κάπνισµα ή µη καπνιζόµενο προϊόν καπνού σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος
λειτουργός, δύναται να απευθύνει γραπτή οδηγία στο επηρεαζόµενο πρόσωπο όπως
αυτό προβεί στην απόσυρση ή στην ανάκληση από την αγορά προϊόντος καπνού,
νέου προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου, συµπεριλαµβανοµένων και των
περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικού προϊόντος για κάπνισµα ή µη καπνιζόµενου
προϊόντος καπνού, τα οποία δεν συνάδουν µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται
στις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει
αυτού.
(3) Οι δαπάνες για την καταστροφή προϊόντος, δυνάµει των διατάξεων της
παραγράφου (η) του εδαφίου (1), βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του προϊόντος, ο οποίος
έχει την υποχρέωση να καταβάλει στο Λογιστήριο του Τµήµατος ή της Υπηρεσίας
ή του Οργανισµού στο οποίο υπηρετεί ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός που επέβαλε
την καταστροφή του εν λόγω προϊόντος το αντίτιµο αυτών των δαπανών και σε
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περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε την
υποχρέωσή του αυτή, ο ∆ιευθυντής/Προϊστάµενος του Τµήµατος, Υπηρεσίας ή
Οργανισµού, ανάλογα µε την περίπτωση, δύναται να λάβει δικαστικά µέτρα για την
είσπραξη του οφειλόµενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόµενο στη ∆ηµοκρατία.
(4) Για σκοπούς διευκόλυνσης του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού στην εκτέλεση
των καθηκόντων του, κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας προϊόντων καπνού, νέου
προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου συµπεριλαµβανοµένων και των
περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικού προϊόντος για κάπνισµα ή µη καπνιζόµενου
προϊόντος καπνού οφείλει να παρέχει στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό τα δείγµατα
που θα ζητήσει σε εύλογα χρονικά διαστήµατα.
(5) Για σκοπούς άσκησης των εξουσιών που του χορηγούνται δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος λειτουργός ο
οποίος δεν είναι µέλος της Αστυνοµίας, δύναται όπως συνοδεύεται από µέλος της
Αστυνοµίας.
∆ικαίωµα ένστασης.

17.-(1) Κάθε επηρεαζόµενο πρόσωπο, το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση που
λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων (ζ) και (η) του εδαφίου (1)
και του εδαφίου (2) του άρθρου 16, δύναται, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από τη γραπτή κοινοποίηση της απόφασης σε αυτό και τηρουµένων των διατάξεων
του εδαφίου (6), να υποβάλει ένσταση στο ∆ιευθυντή/Προϊστάµενο του Τµήµατος,
Υπηρεσίας ή Οργανισµού στο οποίο υπηρετεί ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός που
εξέδωσε την απόφαση και να υποδείξει, ως µέλος της επιτροπής που θα εξετάσει
και αποφασίσει επί της ένστασης, εµπειρογνώµονα, ο οποίος έχει ειδική γνώση και
εµπειρία στο υπό εξέταση θέµα.
(2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων,
που στο εξής αναφέρεται ως «η Επιτροπή Ενστάσεων», η οποία απαρτίζεται από
τρεις (3) εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς, στους οποίους δεν περιλαµβάνεται αυτός
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και οι οποίοι είναι ιεραρχικά ανώτεροι ή
τουλάχιστον ισόβαθµοι αυτού, και δυνητικά από ένα εµπειρογνώµονα που
υποδεικνύεται από τον ενιστάµενο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1):
Νοείται ότι τα έξοδα συµµετοχής του εµπειρογνώµονα βαρύνουν τον ενιστάµενο.
(3) Οι εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί που συµµετέχουν στην Επιτροπή Ενστάσεων
διορίζονται για το σκοπό αυτό από τον εκάστοτε ∆ιευθυντή/Προϊστάµενο του
Τµήµατος, Υπηρεσίας ή Οργανισµού στο οποίο υπηρετεί ή εργάζεται ο
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός ο οποίος εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση.
(4) Η Επιτροπή Ενστάσεων κατά την εξέταση της ένστασης δύναται, αν το κρίνει
αναγκαίο, να προβεί σε οποιεσδήποτε εξετάσεις, επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε
άλλες εξετάσεις οι οποίες δυνατό να διενεργήθηκαν προηγουµένως.
(5) Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων λαµβάνεται κατά πλειοψηφία των
εξουσιοδοτηµένων λειτουργών που την απαρτίζουν και του εµπειρογνώµονα που
τυχόν υποδεικνύεται από τον ενιστάµενο, είναι τελική και έχει άµεση εφαρµογή.
(6) Ο ενιστάµενος οφείλει κατά την υποβολή της ένστασής του να καταβάλει τα
καθορισµένα τέλη στο Λογιστήριο του Τµήµατος, της Υπηρεσίας ή του
Οργανισµού στον οποίο εργάζεται υπηρετεί ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός ο
οποίος εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και σε περίπτωση που η ένσταση
γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή Ενστάσεων, τα καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται
στον ενιστάµενο.
(7) Σε περίπτωση που η απόφαση του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού αφορά
προϊόντα η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το καθορισµένο τέλος δεν είναι δυνατή
η υποβολή ένστασης δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
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∆ειγµατοληψία
προϊόντων καπνού.

18.-(1) Η δειγµατοληψία προϊόντων καπνού διενεργείται σύµφωνα µε το διεθνές
πρότυπο ISO 8243:2006, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:
Νοείται ότι, για τα νέα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα,
συµπεριλαµβανοµένων και των περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικά προϊόντα για
κάπνισµα ή µη καπνιζόµενα προϊόντα καπνού, η δειγµατοληψία διενεργείται
σύµφωνα µε τις διεθνείς ή άλλες πρακτικές.
(2) Η δειγµατοληψία διενεργείται από εξουσιοδοτηµένο λειτουργό χωρίς την
καταβολή οποιουδήποτε τιµήµατος:
Νοείται ότι, το κόστος των δειγµάτων βαρύνει την επιχείρηση κατασκευής ή
εισαγωγής ή διάθεσης καπνικών προϊόντων.
(3) Μετά το πέρας κάθε δειγµατοληψίας, ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός εκδίδει
απόδειξη παραλαβής για όλα τα δείγµατα που παρέλαβε δωρεάν και την επιδίδει
στον υπεύθυνο της επιχείρησης.
(4) Η αναφερόµενη στο εδάφιο (3) απόδειξη παραλαβής δύναται να χρησιµοποιηθεί
από τον υπεύθυνο της επιχείρησης για επιστροφή του καταβληθέντος φόρου που
τυχόν έχει καταβληθεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία για τα προϊόντα που λήφθηκαν
ως δείγµα δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(5) Η δειγµατοληψία των προς ανάλυση προϊόντων καπνού, νέου προϊόντος καπνού,
ηλεκτρονικών τσιγάρων συµπεριλαµβανοµένων και των περιεκτών αναπλήρωσης,
φυτικών προϊόντων για κάπνισµα ή µη καπνιζόµενων προϊόντων καπνού
πραγµατοποιείται στα υποστατικά των επιχειρήσεων κατασκευής ή και εισαγωγής ή
και διάθεσής τους.
(6) Τα δείγµατα υποβάλλονται το συντοµότερο δυνατό σε Κυβερνητικό Χηµείο.

Εργαστηριακές
εξετάσεις.

19.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (7), τα δείγµατα τα οποία
λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18, αναλύονται ή/και
εξετάζονται από το Κυβερνητικό Χηµείο.
(2) Μετά το πέρας των αναλύσεων, ο χηµικός που διενήργησε την ανάλυση ή/και
εξέταση, εκδίδει και αποστέλλει ή παραδίδει στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό που
υπέβαλε το δείγµα, πιστοποιητικό το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσµα της
διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης και το οποίο συντάσσει βάσει των
σχετικών τυποποιηµένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χηµείου στο οποίο ο ίδιος
υπηρετεί ή εργάζεται.
(3) Ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός που διενήργησε τη δειγµατοληψία, το
συντοµότερο δυνατό γνωστοποιεί γραπτώς το αποτέλεσµα της ανάλυσης ή/και
εξέτασης στον υπεύθυνο της επιχείρησης από όπου λήφθηκε το δείγµα.
(4) Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος της επιχείρησης κατασκευής ή και εισαγωγής ή
και διανοµής του δειγµατιζόµενου προϊόντος δεν ικανοποιηθεί από το αποτέλεσµα
της ανάλυσης ή/και εξέτασης, δικαιούται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από
την ηµέρα που γνωστοποιήθηκε σ’ αυτόν το αποτέλεσµα της διενεργηθείσας
ανάλυσης ή/και εξέτασης να υποβάλει γραπτώς ένσταση κατά της ανάλυσης ή και
εξέτασης στο ∆ιευθυντή του Κυβερνητικού Χηµείου:
Νοείται ότι, ο ενιστάµενος δικαιούται να υποβάλει την ένστασή του µόνο αφού
καταβάλει στο διευθυντή του Κυβερνητικού Χηµείου το τέλος που εκάστοτε
καθορίζεται από αυτόν.
(5) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (4), ο
διευθυντής του Κυβερνητικού Χηµείου εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών διορίζει
επιτροπή που απαρτίζεται από τρεις (3) χηµικούς που υπηρετούν στο Κυβερνητικό
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Χηµείο στους οποίους δεν περιλαµβάνεται ο χηµικός που διενήργησε την ανάλυση
το αποτέλεσµα της οποίας αφορά η ένσταση ή άλλο πρόσωπο που συµµετείχε στη
διενέργεια της ανάλυσης αυτής.
(6) Η επιτροπή που διορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (5)(α) Κατά την ηµέρα του διορισµού της, ειδοποιεί γραπτώς τον ενιστάµενο περί του
δικαιώµατός του να υποδείξει ιδιώτη εγγεγραµµένο χηµικό, ο οποίος δύναται να
συµµετέχει στην επιτροπή εκπροσωπώντας τον ενιστάµενο και για το χρόνο και τον
τόπο της συνέλευσης της επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο (β)·
(β) από την ηµέρα του διορισµού της µελετά προκαταρτικά όλα τα σχετικά
στοιχεία, συνέρχεται εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα του διορισµού
της και εξετάζει όλες τις διαδικασίες, που εφαρµόστηκαν κατά τη διενέργεια της
ανάλυσης ή και εξέτασης, το αποτέλεσµα της οποίας καταδεικνύεται από το
αναφερόµενο στο εδάφιο (2) πιστοποιητικό και οι οποίες αφορούν όλα τα στάδια
από την παραλαβή από χηµικό του Κυβερνητικού Χηµείου του υπό ανάλυση ή και
εξέταση δείγµατος µέχρι και την ολοκλήρωση της ανάλυσης ή και εξέτασης·
(γ) εξετάζει τις αναφερόµενες στην παράγραφο (β) δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις
σχετικές τυποποιηµένες διαδικασίες που καθορίζονται στο σύστηµα ποιότητας και
στο εγχειρίδιο ποιότητας του σχετικού Κυβερνητικού Χηµείου και την
καταχωρηµένη τεκµηρίωση της αξιοπιστίας των αναλύσεων και εξετάσεων·
(δ) εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την αναφερόµενη στην παράγραφο (β)
συνέλευση, εκδίδει έκθεση µε τα πορίσµατά της, διά της πλειοψηφίας των
παρόντων χηµικών που την απαρτίζουν και του ιδιώτη εγγεγραµµένου χηµικού·
(ε) κατά την ηµέρα της έκδοσης της έκθεσης, αποστέλλει την έκθεση ή παραδίδει
αντίγραφά της τόσο στον ενιστάµενο όσο και στο διευθυντή του Κυβερνητικού
Χηµείου.
(7) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε γνωστοποίησή του που δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να ορίζει εργαστήριο ή χηµείο, το
οποίο πληροί τις προδιαγραφές, τα κριτήρια και τα πρότυπα που καθορίζονται µε
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου στη
βάση υποχρεωτικών προτύπων, κοινοτικών κανονισµών και κοινοτικών
αποφάσεων, ως εγκεκριµένο χηµείο, σε σχέση µε συγκεκριµένη περιοχή, για το
σκοπό διεξαγωγής της, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, ανάλυσης ή/και εξέτασης
δειγµάτων.

157 του 1988
24(Ι) του 1992
20(Ι) του 2004.

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ιδιώτης εγγεγραµµένος χηµικός»
σηµαίνει πρόσωπο εγγεγραµµένο ως χηµικός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί
Εγγραφής Χηµικών Νόµου, το οποίο ασκεί το επάγγελµά του στον ιδιωτικό τοµέα.

∆ιάπραξη
αδικήµατος από
νοµικό πρόσωπο.

20. Σε περίπτωση που διαπράττεται αδίκηµα από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών
που εκδίδονται δυνάµει αυτού, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο διάπραξης
του αδικήµατος υπέχει θέση διευθυντή, συµβούλου, γραµµατέα ή εµφανίζεται ότι
ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή, θεωρείται ένοχο του αδικήµατος αυτού και υπόκειται
στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκηµα αυτό, εκτός αν αποδείξει ότι το
αδίκηµα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή συνενοχή ή αµέλεια του ιδίου.

Επιβολή εξώδικου
προστίµου.
47(Ι) του 1997
82(Ι) του 2000
52(Ι) του 2002
27(Ι) του 2006
96(Ι) του 2010

21. Ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να εκδίδει ειδοποίηση εξώδικου
προστίµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων
Νόµου.
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127(Ι) του 2010
90(Ι) του 2012
99(Ι) του 2012
124(Ι) του 2013
74(Ι) του 2015
44(Ι) του 2016.
∆ιοικητικό πρόστιµο
που επιβάλλεται από
τον Προϊστάµενο
Υγειονοµικών
Υπηρεσιών.
Παράρτηµα ΙΙ.

22.-(1) Σε περίπτωση που ο Προϊστάµενος Υγειονοµικών Υπηρεσιών έχει εύλογη
αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου, των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού ή
των Εκτελεστικών Αποφάσεων της Ένωσης που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα
ΙΙ, δύναται να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό διοικητικό πρόστιµο που δεν υπερβαίνει
τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) ανεξάρτητα από το αν συντρέχει ποινική ευθύνη
σύµφωνα µε οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών
που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(2) Ο Προϊστάµενος Υγειονοµικών Υπηρεσιών προτού επιβάλει διοικητικό
πρόστιµο δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1), ειδοποιεί το επηρεαζόµενο
πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιµο, ενηµερώνοντάς
το για τους λόγους επιβολής του και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωµα υποβολής
παραστάσεων εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
της ειδοποίησης.
(3) Ο Προϊστάµενος Υγειονοµικών Υπηρεσιών επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) µε αιτιολογηµένη απόφασή του (α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης· και
(β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόµενο πρόσωπο.
(4) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει µε γραπτές οδηγίες του προς τον
Προϊστάµενο Υγειονοµικών Υπηρεσιών τα κριτήρια υπολογισµού του κατά
περίπτωση επιβαλλόµενου διοικητικού προστίµου, χωρίς αυτό να περιορίζει τη
διακριτική ευχέρεια του Προϊστάµενου Υγειονοµικών Υπηρεσιών, την οποία ασκεί
εντός των πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, να αποφασίζει ελεύθερα για το
ύψος του διοικητικού προστίµου, µε βάση τα κατά περίπτωση πραγµατικά
περιστατικά.
(5) (α) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιµο δυνάµει των
διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης σ’ αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού
προστίµου, να προσφύγει στον Υπουργό, αιτούµενο την αναθεώρηση της εν λόγω
απόφασης, καταβάλλοντας το τέλος που καθορίζεται µε Κανονισµούς που
εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(β) Σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, δυνάµει των διατάξεων της
παραγράφου (α), ο Υπουργός την εξετάζει, αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή
δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους
στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει επί της προσφυγής σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου (γ) εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία άσκησης της
προσφυγής και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα.
(γ) Ο Υπουργός δύναται µε την απόφασή του(i) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,
(ii) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,
(iii) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, ή
(iv) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.
(6) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από τον Προϊστάµενο
Υγειονοµικών Υπηρεσιών σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση
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προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου προθεσµία των εβδοµήντα πέντε
(75) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης για επιβολή του
διοικητικού προστίµου στο επηρεαζόµενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκήθηκε
προσφυγή µετά την έκδοση µη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, ή σε περίπτωση
που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύµφωνα µε το εδάφιο
(5), από την ηµεροµηνία διαβίβασης της απόφασης του Υπουργού επί της
ανεπιτυχούς ιεραρχικής προσφυγής.
(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής διοικητικού προστίµου, το οποίο
επιβλήθηκε δυνάµει του παρόντος Νόµου, ο Προϊστάµενος Υγειονοµικών
Υπηρεσιών λαµβάνει δικαστικά µέτρα προς είσπραξη του οφειλόµενου ποσού ως
αστικό χρέος οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία.
(8) Σε περίπτωση που ο Υπουργός ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, ο
προσφεύγων δύναται να απαιτήσει από τον Προϊστάµενο Υγειονοµικών Υπηρεσιών
την επιστροφή των τελών που καταβλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου (α) του εδαφίου (5).
Γενική ποινή.

23. Το ∆ικαστήριο, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή επιβλήθηκε δυνάµει
των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει
αυτού, δύναται(α) Να διατάξει τη δήµευση ή την καταστροφή των προϊόντων καπνού, νέων
προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, συµπεριλαµβανοµένων και των
περιεκτών αναπλήρωσης, φυτικών προϊόντων για κάπνισµα και µη καπνιζόµενων
προϊόντων καπνού,
(β) να ακυρώνει την άδεια πώλησης καπνού για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα
πέντε (5) χρόνια, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1) του άρθρου 7,
(γ) να διατάξει τη δήµευση των αυτόµατων µηχανών πώλησης, σε περίπτωση
παράβασης των διατάξεων του άρθρου 10.

Εξουσίες
∆ικαστηρίου.

24. Το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση οποιουδήποτε
εξουσιοδοτηµένου λειτουργού, να προβαίνει στην έκδοση διατάγµατος αναστολής
λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης, η οποία ρυθµίζεται από τις διατάξεις του
περί Κέντρων Αναψυχής Νόµου, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις
τέσσερις (4) ηµέρες:
Νοείται ότι το ∆ικαστήριο δύναται να παρατείνει την περίοδο αναστολής για µία ή
περισσότερες φορές, διάρκειας τεσσάρων (4) ή λιγότερων ηµερών.

Παράβαση
υποχρεώσεων που
προβλέπονται σε
Κανονισµούς.

25. Παράλειψη συµµόρφωσης µε οποιαδήποτε υποχρέωση η οποία προβλέπεται σε
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου συνιστά αδίκηµα και, σε
περίπτωση καταδίκης, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο
χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή
και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισµοί.

26.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για την
καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και ειδικότερα, για τη
ρύθµιση ή τον καθορισµό κάθε θέµατος που αναφέρεται σ’ αυτόν και το οποίο
µπορεί να ρυθµιστεί ή να καθοριστεί µε Κανονισµούς.
(2) Χωρίς βλάβη ή επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι
Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου µπορούν να προβλέπουν
για(α) Τον καθορισµό των συστατικών και τις εκποµπές των προϊόντων καπνού και τις
συναφείς υποχρεώσεις κοινοποιήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των µέγιστων
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επιπέδων εκποµπών σε πίσσα, νικοτίνη και µονοξείδιο του άνθρακα,
(β) τον καθορισµό ορισµένων πτυχών της επισήµανσης και της συσκευασίας των
προϊόντων καπνού, συµπεριλαµβανοµένων των προειδοποιήσεων για την υγεία που
πρέπει να αναγράφονται στις µονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού και σε
κάθε εξωτερική συσκευασία, καθώς και των χαρακτηριστικών ιχνηλασιµότητας και
ασφάλειας που εφαρµόζονται σε προϊόντα καπνού,
(γ) την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά του καπνού που λαµβάνεται από το
στόµα,
(δ) τις διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού,
(ε) την υποχρέωση υποβολής κοινοποίησης των νέων προϊόντων καπνού,
(στ) τη διάθεση στην αγορά και την επισήµανση ορισµένων προϊόντων συναφών µε
τα προϊόντα καπνού, των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών
επαναπλήρωσης και των φυτικών προϊόντων για κάπνισµα,
(ζ) τον καθορισµό των χώρων στους οποίους τοποθετούνται οι απαγορευτικές ή
προειδοποιητικές, για το βλαβερό του καπνίσµατος, ενδείξεις,
(η) τον καθορισµό των µεθόδων µέτρησης και της περιεκτικότητας των προϊόντων
καπνού σε πίσσα, νικοτίνη και άλλα συστατικά,
(θ) τον καθορισµό των προδιαγραφών, κριτηρίων και προτύπων τα οποία απαιτείται
να πληροί εργαστήριο ή χηµείο, προκειµένου να οριστεί από το Υπουργικό
Συµβούλιο ως εγκεκριµένο χηµείο για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου,
(ι) την έγκριση αδειών για χρήση συνοδευτικών ενδείξεων στα νέα προϊόντα
καπνού και ηλεκτρονικά τσιγάρα για τον µειωµένο κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία,
(ια) το ύψος των τελών για υποβολή αίτησης για έγκριση των προειδοποιήσεων
αναφορικά µε το βλαβερό του καπνίσµατος,
(ιβ) το ύψος των τελών για ανάκτηση του κόστους της επίβλεψης της καταστροφής
καπνικών προϊόντων,
(ιγ) το ύψος των τελών για άσκηση του δικαιώµατος ιεραρχικής προσφυγής στον
Υπουργό κατά απόφασης του Προϊστάµενου Υγειονοµικών Υπηρεσιών ή υποβολής
ένστασης στο ∆ιευθυντή Κυβερνητικού Χηµείου κατά του αποτελέσµατος
ανάλυσης ή/και εξέτασης δείγµατος,
(ιδ) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων καπνού
για την επαλήθευση των µετρήσεων,
(ιε) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων καπνού
για την παραλαβή, την αποθήκευση, το χειρισµό, την ανάλυση και τη δηµοσίευση
των πληροφοριών αναφορικά µε τα συστατικά των καπνικών προϊόντων και των
εκποµπών τους,
(ιστ) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων καπνού
για τις αξιολογήσεις από οµότιµους,
(ιζ) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς προϊόντων καπνού
για την εκτίµησή του κατά πόσο ένα προϊόν καπνού έχει χαρακτηριστικό
άρωµα/γεύση, κατά πόσο χρησιµοποιούνται απαγορευµένα πρόσθετα ή αρωµατικές
ουσίες και κατά πόσο ένα προϊόν καπνού περιέχει πρόσθετα σε ποσότητες που
αυξάνουν σε σηµαντικό και µετρήσιµο βαθµό την τοξική ή εθιστική επίδραση ή τις
ΚΜΤ του σχετικού προϊόντος καπνού,
Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 22 of 25

24(I)/2017

(ιη) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς ηλεκτρονικών
τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης για την παραλαβή, την αποθήκευση, το
χειρισµό και την ανάλυση των πληροφοριών που κοινοποιούνται στην αρµόδια
αρχή,
(ιθ) το ύψος των τελών για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς νέων προϊόντων
καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων για την εξέταση αίτησης άδειας χορήγησης
έγκρισης αναφορικά µε τη χρήση συνοδευτικών ενδείξεων για µειωµένο κίνδυνο ή
βλάβη στην υγεία σε σύγκριση µε τα παραδοσιακά προϊόντα καπνού και
(κ) το ύψος των τελών για την υποβολή αίτησης για τη χρήση συνοδευτικών
ενδείξεων για µειωµένο κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία από νέα προϊόντα καπνού ή
από ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Κατάργηση.
75(Ι) του 2002
40(Ι) του 2003
37(Ι) του 2004
14(Ι) του 2008
89(Ι) του 2009.

27.-(1) Από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, ο περί
Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσµατος) Νόµος καταργείται, χωρίς
επηρεασµό οποιασδήποτε πράξης, ενέργειας ή δίωξης έγινε ή άρχισε δυνάµει του
καταργούµενου νόµου.

(2) Οποιαδήποτε διαδικασία ή δίωξη άρχισε δυνάµει του καταργούµενου νόµου θα
συνεχίσει µε βάση τις διατάξεις αυτού, οι οποίες θεωρείται ότι εξακολουθούν να
ισχύουν για σκοπούς του παρόντος εδαφίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρο 2)
Ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που δεν περιλαµβάνονται στην έννοια του
όρου «υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας»

1. Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «εξ αποστάσεως»
Υπηρεσίες που παρέχονται παρουσία του παρέχοντος και του αποδέκτη, ακόµη και όταν προϋποθέτουν
τη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών:
(α) Εξετάσεις ή θεραπεία σε ιατρείο µε χρησιµοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού αλλά παρουσία του
ασθενούς·
(β) αναδίφηση ηλεκτρονικού καταλόγου µέσα σε κατάστηµα παρουσία του πελάτη·
(γ) κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου µέσω δικτύου υπολογιστών σε γραφείο ταξιδίων παρουσία του
πελάτη·
(δ) διάθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε χώρο αναψυχής παρουσία του χρήστη.
2. Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «µε ηλεκτρονικά µέσα»
- Υπηρεσίες που έχουν υλικό περιεχόµενο, έστω και αν παρέχονται µέσω ηλεκτρονικών συσκευών:
(α) Αυτόµατη έκδοση τίτλων (χαρτονοµισµάτων, σιδηροδροµικών εισιτηρίων)·
(β) πρόσβαση στα οδικά δίκτυα, στους χώρους στάθµευσης κ.λπ. µε αντίτιµο ακόµη και όταν στην
είσοδο ή/και στην έξοδο παρεµβαίνουν ηλεκτρονικές συσκευές για να ελέγξουν την πρόσβαση ή και να
εξασφαλίσουν την ορθή πληρωµή.
- Υπηρεσίες «off line» :διανοµή CD-ROM ή λογισµικού σε δισκέτες.
- Υπηρεσίες που δεν παρέχονται µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων απογραφής και επεξεργασίας
δεδοµένων:
(α) Υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας·
(β) υπηρεσίες τηλεοµοιότυπου/τέλεξ·
(γ) υπηρεσίες που παρέχονται µέσω τηλεφωνικής τηλεφωνίας ή τηλεοµοιότυπου·
(δ) ιατρικές υπηρεσίες µέσω τηλεφώνου/τηλεοµοιότυπου·
(ε) νοµικές υπηρεσίες µέσω τηλεφώνου/τηλεοµοιότυπου·
(στ) άµεση εµπορία µέσω τηλεφώνου/τηλεοµοιότυπου·
3. Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «κατόπιν προσωπικής επιλογής αποδέκτου υπηρεσιών»
Υπηρεσίες που παρέχονται µε τη διαβίβαση δεδοµένων χωρίς συγκεκριµένη παραγγελία και
προορίζονται για ταυτόχρονη παραλαβή από απεριόριστο αριθµό αποδεκτών (µετάδοση «από ένα
σηµείο σε πολλά σηµεία»):
(α) Υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης (συµπεριλαµβανοµένων των «βίντεο σχεδόν αλά καρτ»),
κατ’ άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ·
(β) υπηρεσίες ραδιοφωνικών µεταδόσεων·
(γ) (οπτικοακουστικά) τηλεκειµενογραφία (Teletext).».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
[Άρθρο 22 (1)]
Επίσηµη Εφηµερίδα

Εκτελεστικές Αποφάσεις

Επίσηµη Εφηµερίδα
της E.E.: L 252,
29.9.2015, σ. 49.

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/1735 για την ακριβή θέση της
γενικής προειδοποίησης και του ενηµερωτικού µηνύµατος πάνω στον
καπνό για τα στριφτά τσιγάρα που πωλείται σε σακουλάκι.

Επίσηµη Εφηµερίδα
της E.E.: L 267,
14.10.2015, σ. 5.

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/1842 σχετικά µε τις τεχνικές
προδιαγραφές για τη διάταξη, το σχεδιασµό και το σχήµα των
συνδυασµένων προειδοποιήσεων για την υγεία όσον αφορά τα
προϊόντα καπνού για κάπνισµα

Επίσηµη Εφηµερίδα
της E.E.: L 312,
27.11.2015, σ. 5.

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/2186 σχετικά µε τον καθορισµό
µορφότυπου για την υποβολή και τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών για
τα προϊόντα καπνού

Επίσηµη Εφηµερίδα
της E.E.: L 309,
26.11.2015, σ. 15.

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/2183 σχετικά µε τον καθορισµό
κοινού µορφότυπου για την κοινοποίηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων
και των περιεκτών αναπλήρωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα
της E.E.: L 131,
20.5.16, σ. 88.

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/787 για την κατάρτιση καταλόγου
ιεράρχησης προσθέτων που περιέχονται σε τσιγάρα και καπνό για
στριφτά τσιγάρα, για τα οποία ισχύουν ενισχυµένες υποχρεώσεις
υποβολής κοινοποιήσεων.

Επίσηµη Εφηµερίδα
της E.E.: L 101,
16.4.16, σ. 15.

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/586 σχετικά µε τεχνικά πρότυπα
για τον µηχανισµό επαναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
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