
 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 31Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ 

Η διασφάλιση του δικαιώματος της υγείας και της ασφάλειας για κάθε παιδί και 

κάθε εργαζόμενο στο 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 στο χώρο του σχολείου. Η 

απαγόρευση του καπνίσματος δεν αφορά μόνο στο διδακτικό προσωπικό και 

στον μαθητικό πληθυσμό, αλλά και στο υπόλοιπο προσωπικό και στους 

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). 

Το ΥΠΠ με εγκύκλιό του (ypp6277) προς όλους/ες τους/τις 

Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής 

και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επισημαίνει ότι αυτοί/ές, ως τα άτομα που 

έχουν την ευθύνη στον χώρο (απαγόρευσης του καπνίσματος) θεωρούνται -σε 

περίπτωση παράβασης- υπεύθυνοι/ες, εκτός αν αποδείξουν ότι έλαβαν όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή του καπνίσματος στο χώρο αυτό. 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο, ικανοποιητική απόδειξη λήψης όλων των απαιτούμενων 

μέτρων  θεωρούνται τα ακόλουθα: 

- Άμεση ειδοποίηση από το υπεύθυνο άτομο ή από εκπρόσωπό του, των 

διωκτικών αρχών, σε περίπτωση παράβασης. 



- Τοποθέτηση πινακίδας σε περίοπτη θέση στο χώρο αυτό, στην οποία θα 

αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. 

- Συνεργασία με εξουσιοδοτημένους λειτουργούς για την εφαρμογή της 

νομοθεσίας (αστυνομία, υγειονομικό λειτουργό του Υπουργείου Υγείας ή του 

Δήμου). 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει παράβαση και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια δεν έχει 

αποδείξει ότι έλαβε όλα τα πιο πάνω μέτρα, τότε υπόκειται στις πρόνοιες του 

νόμου και θεωρείται ένοχος/η αδικήματος (Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος 

του καπνίσματος) 11 (4), 13 (3) και (15)).  

 

Συντονιστική επιτροπή αγωγής υγείας και πολιτότητας, ΥΠΠ 

Δημοσίευση εκ μέρους Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το 

Κάπνισμα  

Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 


