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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2315 της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1988 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 38 του 1988 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1986 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Προστασίας της Υγείας 

(Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα 
αναγινώσκεται ομού μετά των περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος 
του Καπνίσματος) Νόμων του 1980 έως 1986 (εν τοις εφεξής ανα
φερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Προστασίας της Υγείας 
(Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμοι του 1980 έως 1988. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν αυτώ 
προσθήκης, ευθύς αμέσως μετά τον ορισμόν του όρου «καπνός», του 
ακολούθου νέου ορισμού: 

«'όχημα δημοσίας χρήσεως' κέκτηται την εις τον όρον τούτον 
αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ρυθμίσεως της 
Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου του 1982». 

3. Το εδάφιον (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(2) Εις πάσαν εγκρινομένην υπό της Επιτροπής διαφήμισιν δέον 
όπως περιλαμβάνηται ένδειξις, αναφερομένη εις το βλαβερόν του 
καπνίσματος, τοιούτου τύπου και εις τοιαύτην μορφήν ως ήθελε 
καθορισθή.». 

4. Το άρθρον 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά της διαγραφής εκ του εδαφίου (2) αυτού της λέξεως 
«πεντήκοντα» (2α και 3η γραμμαί) και της αντικαταστάσεως 
της διά της λέξεως «πεντακοσίων»· και 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
51 του 1980 
47 του 1984 
196 του 1986. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 
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(β); διώ της εν· αυτώ ενθέσεως, ευθύς μετά; το- εδάφιον (1) αυτού; 
ταυ ̂ ακολούθου νέου .εδαφίου, των υφισταμένων εδαφίων (2) 
καΐ5(3) αναριθμουμενωνως εδάφιαί(3) και(4): 

«(2) ' Ανευ^βΜβης, ή επηρεασμούτης γενικότητος των > 
διατάξεων του εδαφίου (1)ν οι εκδιδόμενοι δυνάμει του 
παρόντος άρθρου Κανονισμοί δύνανται να προβλέψουν 
διάτα ακόλουθαθέματα: 

(ά) τον καθορισμόντων απαγορευτικών ή προειδοποιητι
κών διά? το βλαβίΕρόν του καπνίσματος σημάτων, 
σχεδίων ;καν τύπων · 

(β) τον καθόρισμόν των χώρων εις τους οποίους θα 
τοποθετούνται τα απαγορευτικά ή προειδοποιητικά 
διά. το βλαβερόν του καπνίσματος σήματα, σχέδια 
και τύπον 

(γ) τον καθόρισμόν των χώρων ή. των κατηγοριών 
οχ^μάτωνδήμοσίας χρήσεως όπου θα απαγορεύεται 
τοΓκάπνισμα.»; 


