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Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος
υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και υγείας για το προσωπικό, τους φοιτητές και τους επισκέπτες. Σύμφωνα
με την εν λόγω δέσμευση, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζει το δικαίωμα όλου του
προσωπικού και των φοιτητών να εργάζονται και να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον χωρίς καπνό και έχει
εφαρμόσει «Πολιτική απαγόρευσης καπνίσματος» σε όλους τους εργασιακούς και δημόσιας χρήσης
χώρους, συμπεριλαμβανομένων αιθουσών διδασκαλίας, αμφιθεάτρων, αιθουσών συνεδριάσεων, γραφείων,
χώρων υποδοχής, εργαστηρίων, κλιμακοστασίων, καθώς και όλων των άλλων κλειστών χώρων.
Ο περί προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του καπνίσματος) νόμος Ν.75(Ι) / 2002, αναφέρει ότι το κάπνισμα
θεωρείται παράνομο σε ορισμένους, εξ ολοκλήρου ή σχεδόν κλειστούς, κοινόχρηστους χώρους και ότι το
κάπνισμα θεωρείται αδίκημα σε χώρους που απαγορεύεται. Tο ηλεκτρονικό τσιγάρο* δεν εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος ως πράξη καπνίσματος που απαιτεί
την καύση ουσίας, εντούτοις το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θέτει σε ισχύ εσωτερικό κανονισμό που
απαγορεύει σε προσωπικό, φοιτητές και επισκέπτες να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο ή / και να
καπνίζουν καπνό, ή παρόμοια προϊόντα στο χώρο εργασίας. Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου και το
κάπνισμα απαγορεύονται επίσης στις εισόδους των κτιρίων του Πανεπιστημίου και επιτρέπονται μόνο σε
λογική απόσταση από το κτίριο (ιδανικά 5m) για να διασφαλιστεί ότι ο καπνός δεν θα εισέλθει εντός των
θυρών, ή των παραθύρων. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το κάπνισμα καπνού δεν επιτρέπονται
μέσα σε οχήματα που ανήκουν, ή χρησιμοποιούνται από το Πανεπιστήμιο (ομάδα συντήρησης και
κλητήρες).
Σημάνσεις απαγόρευσης του καπνίσματος έχουν τοποθετηθεί όπως απαιτείται.
Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την πολιτική του Πανεπιστημίου πρέπει να γίνεται σε τοπικό επίπεδο.
Οι υπεύθυνοι για καθορισμένες περιοχές και ομάδες καλούνται να συνεργαστούν με την εφαρμογή της
πολιτικής στην περιοχή για την οποία έχουν την ευθύνη και να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό, οι
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φοιτητές, οι επισκέπτες και οι διοριζόμενοι υπεργολάβοι, έχουν πλήρη επίγνωση αυτής της πολιτικής και
ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της. Οποιοσδήποτε υπεργολάβος αρνείται να συμμορφωθεί με τις
απαιτήσεις της πολιτικής αυτής, υποχρεούται να αποχωρήσει από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου.
Τέλος, το Πανεπιστήμιο θα παρέχει πληροφορίες για να βοηθήσει οποιονδήποτε επιθυμεί να
απεξαρτητοποιηθεί από το κάπνισμα.
Με εκτίμηση

Λουκία Πολυγερινού - Τζύρκα
Διευθύντρια
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Σημείωση:
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο και όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα χορήγησης νικοτίνης είναι συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία,
μιμούνται το κάπνισμα και χρησιμοποιούνται συχνά ως υποκατάστατο του παραδοσιακού τσιγάρου. Παράγουν ένα ατμό, που
περιλαμβάνει διάφορες αρωματικές γεύσεις με, ή χωρίς νικοτίνη.
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