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Ό περί Προστασίας της Υ γείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος
τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον ε φημε ρίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 31 του 1980
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΕΩΣ ΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΣ ΠΕΡ1ΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΚΑ ΠΝΙΣΜΑ ΤΟΣ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:

'.

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Προστασίας της zuwomuKoq
Υγείας ("Ελεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 1980.
τίτλος,
2. Εις τον παρόντα Νόμον, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Έρμηινείο:.
διάφορος έννοια—
«άδεια πωλήσεως καπνού» σημαίνει άδειαν εμπορίας ή πωλή
σεως βιομηχανοποιημένου καπνού1 έκδοθεΐσαν δυνάμει των διατά
ξεων του Μέρους VI των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώ f ^ T 0 ? ] ^ 7
57 τοϋ1969
σεως Νόμων του 1967 £ως 1977'

4 του 1971
45τοϋ1973
12 τοϋ 1977.

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπον ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ

ετών

«δημόσιος χώρος» σημαίνει χώρον, εις τόν όποιον τό κοινόν
έχει δικαίωμα ή άδειαν είοόδου, είτε άνευ δρων είτε έπί τω δρω
ιπληίρωμής, καθοριζάμενον ύ'πό Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει
του παρόντος Νόμου"
«Επιτροπή» σημαίνει τήν ύπό του άρθρου 4 καθιδρυομένην Επι
τροπή ν 'Ελέγχου Διαφημίσεως Καπνού"
«καπνός» περιλαμβάνει βιομηχανοποιημένο ν και μή βιομηχανο
ποιημένον καπνόν, παντός χαρακτηρισμού, πάσης φύσεως και
οιασδήποτε μορφής συσκευασίας"
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύ πουργόν Υγείας.
3.— (1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε έτερου Νόμου,
ό προμηθεύων εις άνήλι.κον καπνόν εΐναι ένοχος αδικήματος και
υπόκειται έν περιπτώσει πρώτης καταδίκης εις πρόστιμον μή ύπερβαΐνον τάς εκατόν λίρας και έν περιπτώσει οιασδήποτε ετέρας
μεταγενέστερος καταδίκης εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας και τό έκδικάζον τήν ύπόθ'εσιν Δικαστήριον μετά τήν
τετάρτην τοιαύτην καταδίκην κέκτηται έξουσίαν δπως διάταξη τήν
άκύρωσιν οιασδήποτε άδειας πωλήσεως καπνού ύπό του καταδικασθέντος και δπως οδτος διά περίοδον μή ύπερβαίνουσοα/ τά πέντε
ετη άπό της τοιαύτης ακυρώσεως μή απόκτηση οιανδήποτε νέαν
τοιαύτην άδειαν.

·Απαν6 EUDl
προμηθείας1
καπνοΟείς
<*νήλιΐκον. .
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(2) Ουδείς θά θεωρήται ως ένοχος αδικήματος δυνάμει του εδα
φίου (1) έάν ήθελεν αποδείξει δτι έπρομήθευε τόν καπνόν ουχί δια
την χρήσιν αυτού ύπό του ανηλίκου ή ύπό έτερου ανηλίκου.
ΚοοθΙδρυσις
'Βπιίτρσπης
'Ελέγχου
Διαφημίσεων
Κ σπίνου.

4.— (1) Καθιδρύεται Επιτροπή Έλεγχου Διαφημίσεων Καπνού
συνισταμένη έξ ενός προέδρου και εξ έτερων μελών απάντων διο
ριζομένων ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου τη προτάσει του
Υπουργού διά διετή περίοδον.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των
εκδιδομένων δυνάμει τούτου Κανονισμών, ή 'Επιτροπή εξετάζει τάς
ύποβαλλομένας εις αυτήν διαφημίσεις δυνάμει του εδαφίου (2) του
άρθρου 5 και αποφασίζει επί αυτών μετά ή άνευ τροποποιήσεων
τάς οποίας αύτη ήθελε κρίνει σκόπιμον και καθορίζει τους δρους
οί όποιοι κατά τήν κρίσιν αυτής δέον όπως τηρηθούν έν σχέσει
προς οιανδήποτε τοιαύτην διαφήμισιν.
(3) Ή Επιτροπή συμβουλεύει τόν Ύπουργόν επί γενικών θεμά
των αναφερομένων είς τάς διαφημίσεις καπνού.,
(4) Τέσσαρα έκ τών μελών της 'Επιτροπής συνιστούν άπαρτίαν
έν περιπτώσει δέ 'ισοψηφίας ό προεδρεύων τής συνεδρίας κέκτη
ται δεύτερον ή νικώσαν ψή,φον.
. (5) Έ ν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τά
καθήκοντα αύτοΟ έκτελεΐ έτερον μέλος τής Επιτροπής όριζόμενον
προς τούτο ύπό του Υπουργού.
(6) Ή Επιτροπή ρυθμίζει τά τής εσωτερικής λειτουργίας αυτής.

Περιορισμοί
εις τάς δια
φημίσεις
καπνοϋ.;

5.—(1) 'Απαγορεύεται ή από ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως μετά
δοσις διαφημίσεων καπνού.
(2) Μετά πάροΐδον εξ μηνών από τής ημερομηνίας ενάρξεως
ισχύος του παρόντος Νόμου ή διαφήμισις καπνού διά μέσου έφη
μερίΐδων, περιοδικών και έντυπων οιασδήποτε άλλης μορφής κυκλο
φορούντων .'έν Κύ'πρω και άπό τής οθόνης κινηματογράφων επιτρέ
πεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως του τύπου και του περιεχοιμένου
τής διαφη'μίσεως ύπό τής Επιτροπής και ύφ' οϋς δρους αϋτη ήθελεν
ορίσει:'
(Νοείται δτι τό εδάφιον τούτο δέν θά τυγχάνη εφαρμογής εις τήν
περίπτωσιν'διαφημίσεων περιεχομένων ε'ις εισαγόμενα έκ του εξω
τερικού" περιοδικά ή εφημερίδας έάν ταύτα δέν περιέχουν αποκλει
στικώς ή ικατά κύριον λόγον διαφήιμισιν καπνού.
(3) Πας δστις παραβαίνει τάς διατάξεις τών εδαφίων (1) και (2)
του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή είς
φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα, μή υπερβαίνον τους εξ μήνας ή
είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοι
αύτης.

Προϋποθέσεις
διώτηΊν

6.— (Τ) Ουδεμία προτεινομένη, διαφήμισις καπνού δύναται νά
έγ κριθή ύπό τής Επιτροπής έάν αϋτη—
(aJ δύναται λογικώς νά όδηγήση ε'ις τήν δημιουργίαν μεταξύ
τών μελών του κοινού τής. έντυπώσεως δτι τό κάπνισμα
συμβάλλει εις τήν έπαγγελματικήν έπιτυχίαν ή είς,έπιτυ
χίαν είς έτερους τομείς τής ανθρωπινής δραστηριότητος'

Εγκρκην

δυσφημίσεων
καπτνοΟ.

ft
(β) καθ' οιονδήποτε τρόπον συνιστά προτροπή ν προς τους μή
καπνίζοντας νά καπνίζουν.
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(2) Εις πάσαν έγκρινομένην υπό της Επιτροπής διαφήμισιν δέον
δπως περιλαμβάνηται ενδειξις τοιούτου τύπου ώς ήθελε καθορισθή
δτι τό κάπνισμα ενδέχεται νά άποβή βλαβερόν δια τήν ύγείαν των
καπνιζόντων.
7J—(Ί) Πας όστις δεν Ικανοποιείται έξ αποφάσεως της Επιτροπής ·|εραρχική
εκδοθείσης δυνάμει των άρθρων 4 καΐ 5 του παρόντος Νόμου, δύ προσφυγή,
ναται εντός τριάκοντα ήμερων άπό της εις αυτόν κοινοποιήσεως
της αποφάσεως, δι' έγγραφου προσφυγής, εις τόν Ύπουργόν, έν ή
εκτίθενται οι προς ύ'ποστήριξιν ταύτης λόγοι, νά προσβάλη τήν
τοιαύτην άπόφασιν.,
(2) Ό 'Υπουργός εξετάζει τήν εις αυτόν γενομένην προσφυγήν
άνευ υπαιτίου βραίδύτητος, αποφασίζει έπι ταύτης και κοινοποιεί
αμελλητί τήν άπόφασιν αύτου εις τόν προσφεύγοντα:
Νοείται δτι ό Υπουργός, πριν ήι έκιδώση τήν άπόφασιν αύτου,
δύνοίται κατά τήν κρίσιν του νά άκούση ή δώση τήν εύίκαυρίάν εις
τόν προσφεύγοντα δπως ύποστηιρίξη τους λόγους έφ' ών στηρίζεται
ή προσφυγή:
Νοείται περαιτέρω δτι ό Υπουργός δύναται νά άναθέση εις λει
τουργόν ή Έπιτροπήν λειτουργών του 'Υπουργείου του δπως εξέ
ταση ώρισμένα θέματα αναφυόμενα έν τη προσφυγή καΐ ύποβάλη
εις αυτόν τό πόρισμα της τοιαύτης εξετάσεως πρό της ύπό του
Υπουργού έ'κδόσεως της αποφάσεως αυτοί) επί της προσφυγής.
(3) Ό 'μή (Ικανοποιηθείς έκ της αποφάσεως του 'Υπουργού δύ
ναται νά προσφυγή είς τό Δϋκαστήριον, άλλα μέχρι της ύπό του
'Υπουργού εκδόσεως της αποφάσεως αύτου, έν περιπτώσει προστ
φυγής είς αυτόν, ή, έν περιπτώσει μή προσφυγής είς αυτόν, μέχρι
της παρελεύσεως της εις τό εδάφιον (1) προβλεπομένης προθεσμίας
διά τήν καταχώρησιν προσφυγής, ή άπόφασις της Επιτροπής δέν
καθίσταται εκτελεστή.
8.—(ιΐ) 'Επί έικάστου διατιθεμένου προς πώλησιν κυτίου καπνού Ά\αγρακι>ή
δέον δπως άναγράφηιτ,αι ευκρινώς ή Μνοειξις ή προβλεπομένη ύπό προευδοποι
του εδαφίου (2) του άρθρου 6.
ήσεωςπερί
τοΰ βλατ&εροΟ

(2), Παν πρόσωπον .κατ εργαζόμενο ν έν Κύπρω καπνόν και συ TOOKOTOI
σκευάζον αυτόν διά πώλησιν προς τό κοινόν είτε χονδρικώς είτε σ^σ,Τ0ζ·
λιανικώς, και είς τήν περίπτωσιν εισαγομένου καπνού ό είσαγω
γεύς, υποχρεούται νά έξασφαλίζη τήν άναγραφήν έπί έκαστου
κυτίου καπνού της έν τω έδαφίω (1) αναφερομένης ενδείξεως, πρό
τής διαθέσεως του καπνού προς πώλησιν.
(3) Πας δστις παραβαίνει τάς διατάξεις τών εδαφίων (1) κάί (2)
είναι ένοχος άδικημ,ατος και υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερ
βαίνον τάς διακοσίας λίρας.
(4) Παν κυτίον καπνού μή φέρον τήν καθωρισμένην εκάστοτε
ενδειξιν δύναται νά κατασχεθίη ύπό οιουδήποτε μέλους της 'Αστυ
νομικής Δυνάμεως Κύπρου, Λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων,
'Υγειονομικού Επιθεωρητού του Τμήμοττος 'Ιατρικών 'Υπηρεσιών
ή Λειτουργού τής 'Αγορανομικής Υπηρεσίας του . Υπουργείου
'Εμπορίου και Βιομηχανίας, και τό έκδικάζον τήν ύπόθεσιν Δικα
στήριον δύναται νά διάταξη τήν δήμευσιν ή καταστροφή ν τών
κατασχεθέντων δυνάμει του παρόντος εδαφίου κυτίων καπνού.
(5) Α ϊ διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θά Ισχύουν διά περίοδον Εξ μηνών άπό τής ενάρξεως τής 'ισχύος του παρόντος
Νόμου.
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'Απαγόρευα ις
εισαγωγής,
χρήσεως ή
εγκατα
στάσεως
αυτομάτου
μηχανής .
πωλήσεως
καπνοϋ.

9. Πας όστις—
(α) έχει ύπό τον έλεγχον ή κατοχήν αύτου οιανδήποτε αυτό;
ματον μηχανήν πωλήσεως καπνού ή επιτρέπει δπως οιαδή
ποτε τοιαύτη μηχανή έγκατασταθή ή χρησιμοποιηθή έφ'
οιουδήποτε ύποστατιικου του οποίου έχει τόν έλεγχον ή τήν
κατοχήν
(β) οπουδήποτε χρησιμοποιεί ή θέτει είς λειτουργίαν οίανδή
πστε αύτόματον μηχανήν πωλήσεως καπνού'
(γ) εισάγει ή κατασκευάζει οιανδήποτε αύτόματον μηχανήν
πωλήσεως καπνοί),
εΐναι ένοχος άδικήίματος και ύπόικειται είς χρηματικήν ποινήν μή
ύπερβαίνουσαν τάς πενταίκοσί'ας λίρας ή είς φυλάκισιν μή ύπερ
βαίνουσαν τους εξ μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας και
το έκδιίκάζον τήν ύπόθεσιν Δυκαστήριον δύναται να διάταξη τήν
δήμευσιν της τοιαύτης μηχανής έν σχέσει προς τήν οποίαν διεπρά
χθη τό άδί'κηιμα.

Άπαιγόρευσις
του καπνί
σματος είς
ορισμένους
χώρους^

Ifo—■(!) 'Απαγορεύεται τό κάπνισμα είς δημοσίους χώρους ώς
οδτοι ήθελον καίθοριοίθή.,
(2) Πας δστις παραβαίνει τάς διατάξεις του εδαφίου (1) είναι
ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς
πεντήκοντα λίρας. Πας δστις έχει τήν εύθύνην διά δημό
σιον χώρον θεωρείται ώς παραβαίνων τάς διατάξεις του εδαφίου
(1)" έκτος έάν απόδειξη δτι έλαβεν άπαντα τά λογικώς απαιτού
μενα μέτρα διά τήν πρόληψιν τοϋ καπνίσματος εντός του δηιμσσίου
χώρου.

Προδια
γραφαιΐ πε
ριιεκτικότητος
KOxravoO είς
δλαιβερά>
συστατικά.

llw—(1) Ή περιεκτιίκότης του διατιθεμένου διά κάπνισμα καπνού
είς νικοτίνην, πίσσαν και άλλα συστατικά, τά όποια ενδέχεται νά
"αποβούν επιβλαβή διά τήν ύγείαν τών καπνιστών, δέον δπως μή
ύπερβαίνη τά καθοριζόμενα ύπό Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει
του παρόντος Νόμου δρια.
(2) Πας δστις κατασκευάζει, συσκευάζει ή εισάγει έκ του εξω
τερικού καπνόν περιέχοντα συστατικά μή συνάδοντα προς τάς καθο
ριζομένας δυνάμει του εδαφίου (1) προδιαγραφάς, εΐναι ένοχος
αδικήματος και υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεν
τακόσιας λίρας τό.δέ έκδικάζον τήν ύπόθεσιν Δικαστήριον δύναται
νά διάταξη τήν δήμευσιν ή καταστροφή ν του τοιούτου καπνού.

"Ελ,εγχος
κτιρίων δι'
εξακρίβωσαν
της τηιρήσεως
τών διατάξεων
τοΰ παρόντος
Νόμου.

12.—(Ι) Πας Λειτουργός τών Υπηρεσιών τών αναφερομένων είς
τό εδάφιον (4) του άρΙθρου 8 δύναται νά είσέρχηται ελευθέρως
κατά πάντα λογιικόν χρόνον είς οιονδήποτε δημόσιον χώρον ή κτίριον
έν ώ συσκευάζεται, έγκυτιοΟται ή διατίθεται προς πώλησιν καπνός,
έπί τω τέλει έξακρι'βώσεως της τηρήσεως τών διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου και τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών.
(2) "Ανευ βλάβης ή έπηρεασμοΟ της γενικότητος του εδαφίου
(1) πας Λειτουργός εισερχόμενος είς οιονδήποτε κτίριον έν ώ
συσκευάζεται ή έγκυτιοΟται ή διατίθεται προς πώλησιν καπνός δύ
ναται νά λάβη δείγμα καπνού προς τόν σκοπόν δπως άναλυθη καΐ
έξαίκριβωθη έάν ό καπνός συνάδη προς τάς καθοριζομένας προδια
γραφάς.

Παρακώλυσις
Λειτουργών
είς τήν
άσχησιν των
καθηκόντων
των.

13. ίΠας όστις παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί οιονδή
ποτε Λειτουργόν προσηκόντως άσχολούμενον είς τήν ένάοΐκησιν
οιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας ανατιθέμενης είς αυτόν, δυνά
μει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ή αποπειράται νά πράξη τι
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των ανωτέρω, ε ίναι ένοχος αδικήματος και υπόκε ιται ε ις χρημα
τικήν ποινή ν μή ύπε ρβαίνουσαν τάς πε ντακόσιας λίρας ή ε ίς φυλά
κισιν μή ύπε ρβαίνουσαν τους ε ξ μήνας ή ε ίς άμφοτέρας τάς ποινάς
ταύτας.
14.— (1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίΐδη Κανό κανονισμοί
νισμούς δια τήν καλυτέραν έφαρμογήν των διατάξε ων του παρόν
τος Νόμου καί, ε ίδικώτε ρον, διά τήν ρύθμισιν ή καθορισμόν παντός
θέματος αναφε ρομένου ε ις αυτόν δπε ρ χρήζε ι ή ε πιδέχε ται ρυθμί .
σεως ή καθορισμού.
(2) Κανονισμοί ε κδιδόμε νοι δυνάμε ι του παρόντος άρθρου δύ
νανται νά προβλέψωσι πε ρί της ε πιβολής προστίμου μέχρι πε ντή
κοντα λιρών δι' οιανδήποτε παράβασιν τούτων πε ρί ής δέν γίνε ται
πρόβλεψις ε ίς τον παρόντα Νόμον.
(3) Κανονισμοί έκδυδόμε νοι δυνάμε ι τοΰ παρόντος Νόμου .κατα
τίθενται ε ίς τήν Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. Έ ά ν ε ντός τριάκοντα
ημερών από της τοιαύτης καταθέσε ως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώ
πων δι' 'Αποφάσε ως αυτής δε ν τροποποίηση ή άκυρώση τους οΰτω
κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρε ι, τότε ούτοι αμέσως
μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθε σμίας δημοσιε ύονται έν τη
έπισήμω έφημε ρίδι τής Δημοκρατίας καί τίθε νται έν ίσχύϊ από τής
τοιαύτης δημοσιε ύσε ως. Έ ν πε ριπτώσε ι τροποποιήσε ως τούτων έν
δλω ή έν μέρε ι ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων, ούτοι δημο
σιεύονται έν τη έπισήμω έφημε ρίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθε λον
ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής καί τίθε νται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης
δημοσιεύσεως.

