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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2010  

 
Προοίμιο. 

75(Ι) του 2002 
40(Ι) του 2003 
37(Ι) του 2004 
14(Ι) του 2008 

89(Ι) του 2009. 

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 
Καπνίσματος) Νόμων του 2002 μέχρι 2009,  

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος.   

47(Ι) του 1997 
82(Ι) του 2000 
52(Ι) του 2002 
27(Ι) του 2006 

96(Ι)  του 2010 
127(Ι) του 2010 
90(Ι) του 2012. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμους 
του 1997 έως 2012 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 
1997 έως (Αρ. 2) του 2012.  

  
Τροποποίηση 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος 
αυτού, της τελείας με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου όρου και του 
ορισμού του:  
 
«“Υγειονομικός Επιθεωρητής” σημαίνει τον υγειονομικό επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.». 

  
Τροποποίηση 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 
 

75(Ι) του 2002 
40(Ι) του 2003 
37(Ι) του 2004 
12(Ι) του 2005 
14(I) του 2008 

89(I) του 2009. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
19.3.2004. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού, 
της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε): 
 
«(ε)  Σε Υγειονομικό Επιθεωρητή, για αδικήματα σε σχέση με καθήκοντα που καθορίζονται από τους 
περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμους του 2002 έως 2009, όπως εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτών.». 

  
Τροποποίηση 
άρθρου 7 του 
βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α)   Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, της τελείας με άνω τελεία και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ): 
 

«(στ)   σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Υγειονομικό Επιθεωρητή, η πληρωμή 
γίνεται στο γραφείο του Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού ή του Υπεύθυνου Ιατρικού 
Λειτουργού ή στο Λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.»· και 

  
 (β)  με την ένθεση στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «Κτηνιατρικού Σταθμού» (πέμπτη 

γραμμή), της φράσης «ή ο Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός ή ο Υπεύθυνος Ιατρικός Λειτουργός ή τα 
Επαρχιακά Γραφεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών ή το Λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας». 
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