
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 
 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:  
  
 «Οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών  και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά 

με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση 

των προϊόντων καπνού (EE L 194 ημερ.18.7.2001, 

σ.26). 
  
Συνοπτικός  

τίτλος.  

 

 

75(Ι) του 2002 

40(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας της Υγείας 

(Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμους του 2002 και 

2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας της 

Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμοι του 2002 

έως 2004.  
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του βασικού 

νόμου. 

2.  Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 

του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

σε αυτήν μετά τη λέξη «αναχωρούν» (3η γραμμή) 

της φράσης  «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 
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Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου». 
  
Προσθήκη νέων 

άρθρων στο βασικό 

νόμο. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη 

των ακόλουθων νέων άρθρων 15Α και 15Β μετά το 

άρθρο 15 αυτού: 
  
  «15Α. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επί της 

συσκευασίας προϊόντων  καπνού, κειμένων, 

ονομάτων, εμπορικών σημάτων και απεικονίσεων 

ή άλλων σημείων που υποδεικνύουν ότι ένα 

συγκεκριμένο προϊόν καπνού είναι λιγότερο 

επιβλαβές από άλλα.  
  
  15Β.-(1) Κάθε παραγωγός προϊόντων καπνού 

υποβάλλει κάθε χρόνο κατάλογο όλων των 

συστατικών που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγή των προϊόντων ανά μάρκα και τύπο, 

καθώς και των ποσοτήτων των συστατικών 

αυτών. 
  
       (2)  Ο κατάλογος που αναφέρεται στο εδάφιο 

(1) συνοδεύεται από: 
  
  (α)  δήλωση που εκθέτει του λόγους για τους 

οποίους τα συστατικά αυτά 

συμπεριλαμβάνονται στα προϊόντα καπνού 

αναφέροντας τη λειτουργία και την κατηγορία 

τους, 
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  (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. 
  
      (3) Ο κατάλογος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 

καταρτίζεται με  φθίνουσα σειρά βάρους κάθε 

συστατικού που περιλαμβάνει το προϊόν. 
  
      (4) 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. 
  
      (5) Ο κατάλογος των συστατικών για κάθε 

προϊόν ο οποίος αναφέρει την πίσσα, τη νικοτίνη και 

το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) δημοσιοποιείται.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης 

νέας παραγράφου (ε),  μετά την παράγραφο (δ): 
  
  «(ε) τον καθορισμό των λεπτομερειών αναφορικά 

με το περιεχόμενο του καταλόγου που αναφέρεται 

στο άρθρο 15Β.». 
  
Έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

 

5. O παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη 

δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, εξαιρουμένου του άρθρου 4 το οποίο 

τίθεται σε ισχύ από 1.5.2004. 
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