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Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2017 

ΜΕΡΟΣ Α     
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ στο μητρώο που τηρείται από τον Προϊστάμενο 
της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΦΥΣΙΚΟΥ ή του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
που παράγει - διακινεί μέσω άλλου Κράτους Μέλους - εισάγει ή διανέμει στην 
Κύπρο, προϊόντα καπνού, νέα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα, φυτικά 
προϊόντα για κάπνισμα ή μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού 

 

Ονοματεπώνυμο Προσώπου ή όνομα Εταιρείας που αντιστοιχεί στον πιο πάνω αριθμό καταχώρησης: 

 

ΜΕΡΟΣ B   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
για τα προϊόντα τα οποία υποβάλλονται για έγκριση: 

Λεωφ./Οδός: Αρ.: 

T.K.: Δήμος/Κοινότητα: Πόλη: 

Αρ.Τηλ. Αρ.Φαξ: E-Mail: 

ΜΕΡΟΣ Γ  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ EUCEG (EU Common Entry Gate) 

Σημειώστε το submitter ID του φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο κατασκευάζει ή εισάγει τα προϊόντα τα 

οποία υποβάλλονται για έγκριση, στην Κοινή Ευρωπαϊκή Πύλη Εισόδου (EU-CEG) παροχής πληροφοριών για τα 

προϊόντα καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης (): 

 

Σημειώστε το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή το όνομα της εταιρείας από την οποία γίνεται η εισαγωγή: 

 

ΜΕΡΟΣ Δ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Συμπληρώστε με   ✓  όπου ισχύει:) 

Τσιγάρο  Πούρο  Πουράκι  Στριφτά Τσιγάρα  Καπνός Πίπας  Καπνός για ναργιλέ  

 Φυτικά Προϊόντα για κάπνισμα  
     (Η εγγραφή στο EUCEG είναι προαιρετική) 

 Καπνός Μάσησης  Νέο Προϊόν Καπνού  

 

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι τα πιο πάνω στοιχεία 
είναι ορθά, πλήρη και αληθή.               
 

 Υπογραφή: __________________________________________________ 
Ονοματεπώνυμο (ολογράφως) Αιτητή/ριας ή Διευθυντή/ριας Εταιρείας:  

_________________________________________ 
 
Ημερομηνία: _____________________ 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : 

  

 

Η αίτηση για να γίνει αποδεκτή πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω memory stick, σε μορφή pdf, (με 
όνομα file: «το όνομα της εταιρείας - Αίτηση για Έγκριση») υπογραμμένη και να συνοδεύεται με τα 
ακόλουθα ηλεκτρονικά έγγραφα:  
 

1. Σε μορφή pdf: Πλήρη κατάλογο των καπνικών προϊόντων που υποβάλλονται για έγκριση ανά ταυτότητα 
προϊόντος στο EUCEG (product id), τελευταία ημερομηνία υποβολής στο EUCEG (last submission date), 
μάρκα (brand name), υπό-μάρκα (sub-brand name) και τύπο (product type). Στο όνομα του κάθε file να 
αναγράφεται: «Κατάλογος Προϊόντων» και το όνομα της προμηθεύτριας εταιρείας.   

2. Σε μορφή pdf, ανάλυση dpi: 300, διαστάσεις A4: Μακέτες της συσκευασίας των καπνικών προϊόντων, που 
υποβάλλονται για έγκριση, στα οποία να φαίνονται όλες οι απαραίτητες προειδοποιήσεις και όλες οι 
διαστάσεις τους λεπτομερώς. Το όνομα του κάθε file να είναι το αντίστοιχο product id. 
 

Διεύθυνση υποβολής αίτησης: 

Γραφείο Προϊστάμενου Υγειονομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, οδός Προδρόμου 1 (ισόγειο), 1449 Λευκωσία 
 

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο έντυπο αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η συλλογή, επεξεργασία και 
η χρησιμοποίηση τους γίνεται βάσει των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Κανονισμού ΕΕ 2016/679. 


