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

Αριθμός 75(Ι) του 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 
Καπνίσματος) Νόμος του 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

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

Ερμηνεία. 

«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· 

82 του 1967  

57 του 1969 

4 του 1971 

 45 του 1973  

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 

«διαφήμιση» σημαίνει κάθε μορφή γραπτού, προφορικού, εντύπου, ραδιοφωνικού, 
τηλεοπτικού ή κινηματογραφικού μηνύματος που έχει ως άμεσο ή έμμεσο στόχο ή 
αποτέλεσμα την προβολή ενός προϊόντος καπνού και περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες 
και περιπτώσεις διαφημίσεων που, χωρίς να γίνεται ρητή ή άλλη αναφορά σε καπνικό 
προϊόν, στοχεύουν στην προώθηση καπνικού προϊόντος με τη χρήση σημάτων, συμβόλων, 
ονομασιών, εικόνων ή άλλων γνωρισμάτων τέτοιου προϊόντος ή απομίμησης τέτοιου 
προϊόντος· 

 

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου ή 
λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων ή Υγειονομικό Επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή Υγειονομικό Επιθεωρητή των δήμων ή των 
συμβουλίων βελτιώσεως ή λειτουργό της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας 
Καταναλωτών- 

 

«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 όνομά του, τη διεύθυνσή του, το σήμα του ή άλλο 
διακριτικό στοιχείο- 
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 «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 πώλησης καπνού» σημαίνει κάθε χώρο όπου πωλούνται τα προϊόντα καπνού· 

 «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· 

 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας· 

 «χώρος απαγόρευσης καπνίσματος» σημαίνει αίθουσα κινηματογράφου, θεάτρου, 
νοσοκομείου, περιλαμβανομένων των αγροτικών υγειονομικών κέντρων και εξωτερικών 
ιατρείων, ιδιωτική κλινική, ιδιωτικό ιατρείο, ιδιωτικό οδοντιατρείο, μουσείο, πινακοθήκη, 
αίθουσα συναυλιών, πολιτιστικό κέντρο, δημόσια βιβλιοθήκη, εργοστάσιο ή άλλο 
υποστατικό παρασκευής ή συσκευασίας και ή πώλησης τροφίμων, αίθουσα ετοιμασίας 
φαγητών, εκπαιδευτήριο, ανελκυστήρα, κλιμακοστάσιο ή κοινόχρηστους χώρους των 
δημόσιων κτιρίων, τους κλειστούς αθλητικούς χώρους, τους χώρους των κρατικών ή 
ημικρατικών υπηρεσιών και τραπεζών στους οποίους εξυπηρετείται το κοινό, αεροδρόμια, 
λιμάνια και χώρους εκδηλώσεων για ανηλίκους. 

Απαγόρευση προμήθειας 

καπνού σε ανήλικο. 
3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, όποιος προμηθεύει σε 

ανήλικο προϊόν 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 δύο ποινές μαζί. 

 (2) Μετά τη δεύτερη καταδίκη ο πωλητής στερείται της άδειάς 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. 

Απαγόρευση διάθεσης 

προϊόντων καπνού. 
4.—(1) Όποιος— 

(α) Διανέμει δωρεάν προϊόντα καπνού ή σχηματικές απομιμήσεις προϊόντων καπνού· ή

 (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 
 (ii) προϊόντα καπνού για τα οποία ο παραγωγός δε συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις 

του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού· ή 
 (iii) σχηματικές απομιμήσεις προϊόντων καπνού, 
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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. 

 

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα καπνού που διατίθενται ή πρόκειται να 
διατεθούν προς κατανάλωση εκτός της Δημοκρατίας. 

 

5.—(1) Απαγορεύεται από οποιοδήποτε πρόσωπο η οποιασδήποτε μορφής διαφήμισης. Απαγόρευση διαφήμισης. 

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) σε σχέση με τις υφιστάμενες διαφημίσεις τίθενται σε 
εφαρμογή την 31η Μαΐου 2003. 

 

6.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, διαφημίζει ή συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή, ετοιμασία, 
κυκλοφορία, προβολή, διανομή ή δημοσιοποίηση διαφήμισης, είναι ένοχο 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. 

Αδικήματα και ποινές σε 

σχέση με τη διαφήμιση. 

(2) Ο παραγωγός προϊόντος καπνού το οποίο αποτελεί το αντικείμενο διαφήμισης κατά 
παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 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. 

 

7.—(1) Κάθε πακέτο προϊόντος καπνού που διατίθεται προς πώληση πρέπει να φέρει τη 
γενική και ειδική προειδοποίηση για το βλαβερό του καπνίσματος η οποία καθορίζεται από 
τους Κανονισμούς. 

Αναγραφή προειδοποιήσεως 

περί του βλαβερού του 

καπνίσματος. 

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται σε σχέση με— 

(α) Πακέτα τα οποία διατίθενται για πώληση, μέσω των καταστημάτων 
αδασμολόγητων ειδών των λιμένων και αερολιμένων, σε επιβάτες που αναχωρούν 

 

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

 

(γ) πακέτα τα οποία παραδίδονται σε προνομιούχα πρόσωπα ή αρχές ή οργανισμούς 
και τα οποία απαλλάσσονται τελωνειακού δασμού ως τέτοια. 

 

8.—(1) Κάθε παραγωγός υποχρεούται να εξασφαλίζει την αναγραφή σε κάθε πακέτο των 
προειδοποιήσεων για το βλαβερό του καπνίσματος, οι οποίες καθορίζονται από τους 
Κανονισμούς. 

Υποχρέωση παραγωγού για 

αναγραφή 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 
Δημοκρατία: 

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. 
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 (4) 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. 

Απαγόρευση 

πώλησης 

καπνού από 

αυτόματες 

μηχανές 

πώλησης. 

     9. Όποιος— 

(α) Έχει υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του οποιαδήποτε αυτόματη μηχανή 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 

καπνίσματος σε 

ορισμένους χώρους. 

10.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να καπνίζει σε χώρο απαγόρευσης καπνίσματος, 
εξαιρουμένου ειδικού χώρου ο οποίος είναι ειδικά διαρρυθμισμένος για καπνιστές και 
διαθέτει επαρκές σύστημα εξαερισμού. 

(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) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) είναι ένοχος αδικήματος και, 
σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες 
ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί. 

Απαγόρευση 

καπνίσματος σε 

οχήματα 

δημόσιας 

χρήσης. 

11.—(1) Απαγορεύεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε 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. 

Απαγόρευση 

καπνίσματος σε 

οχήματα 

ιδιωτικής 

χρήσης στα 

οποία 

επιβαίνουν 

άτομα κάτω των 

δεκαέξι ετών. 

12.—(1) Απαγορεύεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε όχημα ιδιωτικής 
χρήσης στο οποίο επιβαίνει άτομο κάτω των δεκαέξι ετών. 

(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. 

Κάπνισμα σε 

κέντρα 

αναψυχής. 

13.—(1) Οποιοσδήποτε έχει υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του οποιοδήποτε εστιατόριο, 
καφεστιατόριο, καφετερία, μπαρ ή καφενείο, δισκοθήκη, χορευτικό κέντρο ή άλλο κέντρο 
αναψυχής δύναται— 

(α) Να διατηρεί χώρο ειδικά διαρρυθμισμένο για καπνιστές και να μεριμνά όπως— 
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(i) ικανοποιητικός χώρος προορίζεται για άτομα που καπνίζουν ή επιθυμούν να 
καπνίσουν και όπως τέτοιος χώρος διαθέτει επαρκές σύστημα εξαερισμού, 

 

(ii) κανένα πρόσωπο να μπορεί να καπνίζει σε περιοχή που προορίζεται για πρόσωπα 
που δεν καπνίζουν ή δεν επιθυμούν να καπνίσουν, και 

 

(β) αν σε οποιοδήποτε εστιατόριο, καφεστιατόριο, μπαρ ή άλλο κέντρο αναψυχής υπάρχουν 
περισσότερα από ένα δωμάτια, καθορίζει τουλάχιστον ένα τέτοιο δωμάτιο για πρόσωπα που 
καπνίζουν ή που επιθυμούν να καπνίσουν. 

 

(2) Ο κάτοχος ή ο ασκών τον έλεγχο του χώρου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω 
οφείλει— 

 

(α) (i) να τοποθετεί πινακίδα στους χώρους για μη καπνιστές, στην οποία να αναγράφεται 
ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι απαγορεύεται το κάπνισμα, και 

 

(ii) να τοποθετεί σε περίοπτη θέση πινακίδες στους υπόλοιπους χώρους, στις οποίες να 
αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα η γενική προειδοποίηση που καθορίζεται για 
το βλαβερό του καπνίσματος· και 

 

(β) να λειτουργεί στους χώρους για καπνιστές επαρκές σύστημα εξαερισμού.  

(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των πιο πάνω εδαφίων 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. 

 

14.—(1) Κάθε εργοδότης οφείλει, μετά από συνεννόηση με τους εργοδοτουμένους που 
πιθανόν να επηρεαστούν ή με τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων, να καθορίζει 
γραπτώς και να εφαρμόζει πολιτική σχετικά με το κάπνισμα σε κάθε χώρο εργασίας, η οποία 
να βασίζεται στην αρχή ότι οι εργοδοτούμενοι που δεν καπνίζουν ή δεν επιθυμούν να 
καπνίζουν στο χώρο εργασίας τους προστατεύονται από τον καπνό σε τέτοιο χώρο εργασίας. 

Κάπνισμα σε 

χώρους 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. 

 

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζουν τον εργοδότη να επιτρέψει το 
κάπνισμα σε κλειστούς χώρους με επαρκές σύστημα εξαερισμού και στους οποίους 
βρίσκονται αποκλειστικά εργοδοτούμενοι οι οποίοι είναι καπνιστές και εγγράφως ζητούν να 
επιτρέπεται το κάπνισμα σε τέτοιο χώρο. 

 

(4) 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. 
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Προδιαγραφές 

περιεκτικότητας 

καπνού σε βλαβερά 

συστατικά. 

15.—(1) Η περιεκτικότητα των προϊόντων καπνού σε νικοτίνη, πίσσα και άλλα 
συστατικά, τα οποία ενδέχεται να αποβούν επιβλαβή για την υγεία των καπνιστών, πρέπει να 
μην υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του
παρόντος Νόμου. 

 (2) Όποιος κατασκευάζει, συσκευάζει ή εισάγει από το εξωτερικό προϊόν καπνού 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. 

Έλεγχος κτιρίων για 

εξακρίβωση της 

τήρησης των 

διατάξεων του 

παρόντος Νόμου. 

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

 (2) 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. 

 (3) 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. 

Παρακώλυση 

λειτουργών στην 

άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

17. Όποιος παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο 
λειτουργό από του να ασκήσει οποιοδήποτε καθήκον ή εξουσία του ανατίθεται δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου ή αποπειράται να 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. 

Διάπραξη αδικήματος 

από νομικό πρόσωπο. 
18. Όταν διαπράττεται αδίκημα από νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου για 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 τον ιδίου και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό. 

Κανονισμοί. 19.—(1) 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. 

 (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 εκτύπωσής τους· 
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(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. 

 

20. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί Προστασίας 
της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμοι του 1980 έως 1999 καταργούνται. 

Κατάργηση Νόμων. 

51 του 1980 

 47 του 1984  

196 του 1986  

38 του 1988 

98(I) του 1995 

33(I) του 1999. 
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