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Θέμα: Πολιτική του ΥΠΠ για το Κάπνισμα.
Ο Περί προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του καπνίσματος) Νόμος του 2017.
Η διασφάλιση του δικαιώματος της υγείας και της ασφάλειας για κάθε παιδί και κάθε
εργαζόμενο στον σχολικό χώρο είναι αδιαπραγμάτευτο αγαθό. Σε αυτό το πλαίσιο, το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προωθεί με συνέπεια την πολιτική των σχολείων
χωρίς καπνό. Η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους σχολικούς
χώρους, ανοικτούς και κλειστούς, αποτελεί το ουσιαστικότερο μέτρο πρόληψης του
καπνίσματος στον χώρο του σχολείου. Η απαγόρευση του καπνίσματος δεν αφορά μόνο
το διδακτικό προσωπικό και τον μαθητικό πληθυσμό μιας σχολικής μονάδας, αλλά και
το λοιπό προσωπικό και τους επισκέπτες της σχολικής μονάδας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του
καπνίσματος) Νόμο του 2017, το κάπνισμα απαγορεύεται και ως εκ τούτου θεωρείται
ποινικό αδίκημα, τόσο σε κλειστούς όσο και σε «ανοικτούς εξωτερικούς χώρους
των ιδιωτικών ή δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Προδημοτικής, Δημοτικής,
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης» άρθρο 11 (1β). Σύμφωνα με τον
Νόμο, ο/η καπνιστής/τρια εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη που του/της υποβάλλει το
άρθρο 11(1) και τις ποινές του άρθρου 11(6), δηλαδή χρηματικό ποσό μέχρι 2,000 ευρώ
πρόστιμο σε περίπτωση καταδίκης ή διοικητικό πρόστιμο μέχρι 850 ευρώ από τον
Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών [(άρθρο(22)] ή 85 ευρώ εξώδικο, σύμφωνα με
τον περί εξωδίκου ρυθμίσεως (τροποποιητικό Νόμο του 2017).
Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, που έχει υπό την ευθύνη του/της χώρο
απαγόρευσης του καπνίσματος, φέρει την ευθύνη που του/της υποβάλλουν τα άρθρα
11(4) 13, και 14 και τις ίδιες πιο πάνω ποινές. Επίσης, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί
όπως ορίζονται στη νομοθεσία (π.χ. Αστυνομία, Υγειονομικοί Λειτουργοί Υπουργείου
Υγείας ή Δήμου), μπορούν να εκδώσουν εξώδικο ή να εισηγηθούν τη λήψη δικαστικών
μέτρων ή να εισηγηθούν την επιβολή διοικητικού προστίμου.
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Ο Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του καπνίσματος) Νόμος του 2017
επισυνάπτεται με την παρούσα εγκύκλιο και οι διευθύνσεις των σχολείων καλούνται να
κοινοποιήσουν το περιεχόμενό του στο διδακτικό και άλλο προσωπικό των σχολείων.
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