
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 

ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ  

---------------------------------- 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

72(Ι) του 2002 

40(Ι) του 2003 

37(Ι) του 2004 

14(Ι) του 2008. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Υγείας 

(Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 

Καπνίσματος) Νόμους του 2002 μέχρι 2008 (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 μέχρι 2009. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου  2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του ορισμού του όρου «χώρος απαγόρευσης 

καπνίσματος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

  

 «‛χώρος απαγόρευσης καπνίσματος’ σημαίνει δημόσιο κτίριο, χώρο 

κρατικών ή 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, 
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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.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

3. Tο άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

  

  «(1) Απαγορεύεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε πρόσωπο 

σε χώρο απαγόρευσης καπνίσματος, εξαιρουμένων των 

ανοιχτών εξωτερικών ή εσωτερικών του χώρων.». και 

   
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

  

  «(3) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) 

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες 

ευρώ.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

4. Tο άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο:  
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 «Πινακίδες  

σε  

χώρους 

απαγόρευσης 

καπνίσματος. 

13.–(1) Οποιοσδήποτε έχει υπό τον έλεγχο ή την 

κατοχή του οποιοδήποτε χώρο απαγόρευσης 

καπνίσματος οφείλει να τοποθετεί σε περίοπτη 

θέση πινακίδα στο χώρο αυτό, στην οποία να 

αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι 

απαγορεύεται το κάπνισμα. 

   

        (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.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

5. Tο άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων 

«Κάθε εργοδότης» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Άνευ 

επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 10, κάθε εργοδότης». 

και 

  

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων «Οι 

διατάξεις» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Άνευ επηρεασμού 

των διατάξεων του άρθρου 10, οι διατάξεις». 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

6.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010. 

 
Αρ. Φακ.: 23.02.049.043-2008 
ΔΠ/ΚΜ 
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