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Λευκωσία, 20 Οκτωβρίου 2020 

 
 

ΠΡΟΣ:  Όλους τους κατασκευαστές / εισαγωγείς καπνικών προϊόντων 
 
ΘΕΜΑ:  Καθορισμός τελών που θα επιβάλλονται δυνάμει του περί 

Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου του 
2017 
 

Κυρία/ε, 
 
Με βάση τον «περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου», 
εκδίδονται Κανονισμοί για ρύθμιση ορισμένων θεμάτων συμπεριλαμβανομένου και του 
καθορισμού  τελών που πρέπει να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα 
προϊόντα που ρυθμίζονται με τον Νόμο.  
 
Για το λόγο αυτό,  οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, έχουν κοστολογήσει τις διάφορες 
διαδικασίες που ακολουθούν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Τόσο το 
προσχέδιο των Κανονισμών όσο και τα εγκεκριμένα τέλη επισυνάπτονται. 
 
Όπως αναφέρει η επισυναπτόμενη επιστολή των Υγειονομικών Υπηρεσιών η επιβολή και 
είσπραξη τελών έχει ως σκοπό την ανάκτηση του διοικητικού κόστους το οποίο 
επωμίζεται το κράτος από την εφαρμογή της νομοθεσίας. 
  
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου,  
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ 
 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 26 

 
  Με σκοπό τον καθορισμό τελών που θα επιβάλλονται από την 

Αρμόδια Αρχή για διάφορες διαδικασίες που θα εκτελούνται κατ’ 

εφαρμογή του Νόμου, 

  

 

24(Ι)/2017. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε 

αυτό από το άρθρο 26 του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 

Καπνίσματος) Νόμου του 2017, εκδίδει του ακόλουθους 

Κανονισμούς: 

  

Συνοπτικός τίτλος. 1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Καθορισμού 

Τελών, με βάση τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 

Καπνίσματος) Νόμο, Κανονισμοί του 2020. 

  

Καθορισμός 

τελών. 

Πίνακας. 

2.  Τα τέλη που επιβάλλονται από την Αρμόδια Αρχή για διάφορες 

διαδικασίες που θα εκτελούνται κατ’ εφαρμογή του Νόμου, 

καθορίζονται στον Πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Τέλη με βάση τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο 

του 2017 

 

Α/Α Διαδικασία 
Tέλος 

(€) 

1.  
Τέλος για εξέταση αίτησης για έγκριση των εικονογραφημένων 

προειδοποιήσεων αναφορικά με το βλαβερό του καπνίσματος 
52,00 

2.  
Τέλος για εξέταση αίτησης για την επίβλεψη της καταστροφής 

καπνικών προϊόντων 
39,00 

3.  
Τέλος για εξέταση ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό κατά 

απόφασης του Προϊστάμενου Υγειονομικών Υπηρεσιών  
105,00 

4.  
Τέλος για εξέταση αίτησης των κατασκευαστών και εισαγωγέων 

προϊόντων καπνού για την επαλήθευση των μετρήσεων 
109,00 

5.  

Τέλος για εξέταση αίτησης των κατασκευαστών και εισαγωγέων 

προϊόντων καπνού για την παραλαβή, την αποθήκευση, το χειρισμό, 

την ανάλυση και τη δημοσίευση των πληροφοριών αναφορικά με τα 

συστατικά των καπνικών προϊόντων και των εκπομπών τους 

98,00 

6.  

Τέλος για εξέταση αίτησης των κατασκευαστών και εισαγωγέων 

προϊόντων καπνού για τις αξιολογήσεις από ομότιμους (δεν 

συμπεριλαμβάνεται το κόστος αξιολόγησης από τους ομότιμους) 

350,00 

7.  

Τέλος για εξέταση αίτησης των κατασκευαστών και εισαγωγέων 

προϊόντων καπνού για την εκτίμησή του κατά πόσο ένα προϊόν 

καπνού έχει χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, κατά πόσο 

χρησιμοποιούνται απαγορευμένα πρόσθετα ή αρωματικές ουσίες και 

κατά πόσο ένα προϊόν καπνού περιέχει πρόσθετα σε ποσότητες που 

αυξάνουν σε σημαντικό και μετρήσιμο βαθμό την τοξική ή εθιστική 

επίδραση ή τις ΚΜΤ του σχετικού προϊόντος καπνού 

105,00 

8.  

Τέλος για εξέταση αίτησης των κατασκευαστών και εισαγωγέων 

ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης για την 

παραλαβή, την αποθήκευση, το χειρισμό και την ανάλυση των 

πληροφοριών που κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή 

98,00 
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Α/Α Διαδικασία 
Tέλος 

(€) 

9.  

Τέλος για εξέταση αίτησης των κατασκευαστών και εισαγωγέων νέων 

προϊόντων καπνού για την χρήση συνοδευτικών ενδείξεων για 

μειωμένο κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία σε σύγκριση με τα 

παραδοσιακά προϊόντα καπνού (δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος 

αξιολόγησης που θα διενεργηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή 

που θα συσταθεί από τον Υπουργό Υγείας) 

350,00 

10.  

Τέλος για εξέταση αίτησης των κατασκευαστών και εισαγωγέων 

ηλεκτρονικών τσιγάρων για τη χρήση συνοδευτικών ενδείξεων για 

μειωμένο κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία σε σύγκριση με τα 

παραδοσιακά προϊόντα καπνού (δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος 

αξιολόγησης που θα διενεργηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή 

που θα συσταθεί από τον Υπουργό Υγείας) 

350,00 
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