
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ  

 

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

75(Ι) του 2002. 

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

(Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και 

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

Καπνίσματος) Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται 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 και 2003. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το τέλος του εδαφίου (1) αυτού της τελείας με 

άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης 

νέας επιφύλαξης: 

 

«Νοείται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου 

αναστέλλεται και δεν τυγχάνει εφαρμογής  σε σχέση με το Ράλλι 

Κύπρος 2003 και καθ’ όσον αφορά τα αγωνιστικά αυτοκίνητα των 

οποίων τα πληρώματα αποτελούνται αποκλειστικά από μη 

Κυπρίους.». 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση της 

διεθνούς οντότητας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας.  

 

 Συγκεκριμένα προτείνεται η τροποποίηση της νομοθεσίας για τον έλεγχο του 

καπνίσματος και προστασίας της υγείας, ώστε να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μέχρι το 2006 

η διαφήμιση καπνικών προϊόντων στα αγωνιστικά αυτοκίνητα που λαμβάνουν μέρος στο 

διεθνές ράλι Κύπρου και έχουν ξένα πληρώματα. 

 

 Με την τροποποίηση αυτή θα υποβοηθηθεί η συμμετοχή των ξένων εργοστασιακών 

ομάδων στο διεθνές ράλι Κύπρου και κατ’ επέκταση η ενίσχυση της προσπάθειας για 

παραμονή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.  Αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό, θα έχει 

σημαντικά πολιτικά, οικονομικά και τουριστικά οφέλη για την Κύπρο. 

 

 Η διάταξη αυτή εναρμονίζεται με τη σχετική συμφωνία μεταξύ της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, με βάση την οποία 

μετά το 2006 θα εφαρμοστεί πλήρως η απαγόρευση της διαφήμισης καπνικών προϊόντων 

από τους αγώνες αυτοκινήτου. 

 

 

 

Μαρίνος Σιζόπουλος 

βουλευτής 

επαρχίας Λεμεσού 

 

 Ζαχαρίας Κουλίας 

βουλευτής  

επαρχίας Αμμοχώστου 
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ΑΠ/ΓΧ 23.02.015.2003 
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