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Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής 
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής  
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 

Θέμα: Πολιτική του ΥΠΑΝ για το κάπνισμα 

 

Η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους σχολικούς χώρους αποτελεί το 

ουσιαστικότερο μέτρο πρόληψης του καπνίσματος στον χώρο του σχολείου. Με την 

ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιά επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 

1. 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» (Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 

καπνίσματος) Νόμος του 2017, άρθρο 11 (1β)).  

 

2. Η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος τόσο σε κλειστούς όσο και σε 

ανοικτούς εξωτερικούς χώρους αφορά στο διδακτικό προσωπικό, στους 

μαθητές και στις μαθήτριες, στο υπόλοιπο προσωπικό, καθώς και στους 

επισκέπτες της σχολικής μονάδας. 

 
3. Απαγορεύεται η χρήση καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού, φυτικών 

προϊόντων για κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου (άρθρο 11, 1),  

καθώς και ηλεκτρονικού τσιγάρου που δεν περιέχει νικοτίνη (άρθρο 11, 5). 

 
4. Ο/Η εκπαιδευτικός που καπνίζει σε ανοικτό ή κλειστό χώρο του σχολείου έχει την 

ευθύνη που του/της υποβάλλει το άρθρο 11(1) και τις ποινές του άρθρου 11(6), 

δηλαδή χρηματικό πρόστιμο μέχρι €2,000 σε περίπτωση καταδίκης ή διοικητικό 

πρόστιμο μέχρι €850 από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών (άρθρο(22) 

ή €85 εξώδικο, σύμφωνα με τον περί εξωδίκου ρυθμίσεως τροποποιητικό Νόμο 

του 2017.  

 



5. Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί όπως ορίζονται στη νομοθεσία (π.χ. Αστυνομία, 

Υγειονομικοί Λειτουργοί Υπουργείου Υγείας ή Δήμου) μπορούν να εκδώσουν 

εξώδικο, να εισηγηθούν τη λήψη δικαστικών μέτρων ή να εισηγηθούν την 

επιβολή διοικητικού προστίμου.  

 
6. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου, ως το πρόσωπο που έχει υπό την 

ευθύνη του/της τον χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος, και στον οποίο 

διαπιστώνεται παράβαση των υπό αναφορά διατάξεων θεωρείται υπεύθυνο για 

την παράβαση αυτή και φέρει την ευθύνη που του/της υποβάλλουν τα άρθρα 

11(4) 13, και 14 και τις ίδιες πιο πάνω ποινές, εκτός αν αποδείξει ότι έλαβε όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή του καπνίσματος στον χώρο. Νοείται ότι 

η ειδοποίηση των διωκτικών αρχών από μέρους του/της Διευθυντή/Διευθύντριας 

θεωρείται ως ικανοποιητική απόδειξη λήψης των απαιτούμενων μέτρων (άρθρο 

11 (4). 

 

 
Εφιστούμε την προσοχή σας στην αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για 

απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους σχολικούς χώρους και σας καλούμε να 

προβείτε σε σχετικές ενέργειες που επιτάσσει ο σχετικός νόμος:  

α) Μέριμνα για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους 

σχολικούς χώρους (ανοικτούς και κλειστούς) (άρθρο 11(4), 13). 

β) Ενημέρωση για το περιεχόμενο της εγκυκλίου σε όλους τους εμπλεκόμενους 

(εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες, υπόλοιπο προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, 

επισκέπτες σχολείου).  

γ) Κοινοποίηση του περιεχομένου του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του 

καπνίσματος) Νόμου του 2017, που επισυνάπτεται.   

 
                                                                                      

Για καταγγελίες-αναφορά σε περιστατικά παραβίασης της νομοθεσίας για το 
κάπνισμα εντός σχολικών χώρων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμμή του 
Πολίτη, (Αστυνομία Κύπρου) στο τηλέφωνο 1460. 
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