Πολιτική Απαγόρευσης του Καπνίσματος
1. Εισαγωγή
Η Διεύθυνση του ΡΙΚ αναλογιζόμενη τις σοβαρές και επικίνδυνες επιπτώσεις του
καπνίσματος, αναλαμβάνει την δέσμευση να δημιουργήσει ένα υγιές και ασφαλές
περιβάλλον για όλους τους εργοδοτούμενους και επισκέπτες. Σαν αποτέλεσμα αυτής της
δέσμευσης αναγνωρίζει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε βρίσκεται στα κτίρια του ΡΙΚ να
βρίσκεται σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου. Ως είναι
αποδεδειγμένο ο καπνός του τσιγάρου περιέχει χιλιάδες χημικά εκ των οποίων τουλάχιστον
τα 60 θεωρούνται καρκινογόνα.
2. Εφαρμογή Νομοθεσίας
Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου εναρμονισμένο με την νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον
περί Προστασίας της Υγείας ( Έλεγχος του καπνίσματος ) Νόμο του 2002, εφαρμόζει
πολιτική για την απαγόρευση του καπνίσματος η οποία απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους
τους εσωτερικούς χώρους του ΡΙΚ πλην ειδικά διαμορφωμένου χώρου στην καντίνα.
Η πολιτική αυτή τίθεται σε εφαρμογή από την 1 Αυγούστου 2008.
3. Η Πολιτική απαγόρευσης του καπνίσματος
Η πολιτική αυτή αφορά όλους τους εργαζόμενους στο ΡΙΚ (και γενικά οποιονδήποτε έχει
εργασιακή σχέση με το ΡΙΚ), τους επισκέπτες, όσους παρουσιάζουν ή συμμετέχουν σε
Ραδιοτηλεοπτικά ή άλλα προγράμματα, τους εργολάβους και υπεργολάβους και γενικά όλο
τον κόσμο που εργάζεται ή επισκέπτεται τα κτίρια του ΡΙΚ.
Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά εντός όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΡΙΚ
συμπεριλαμβανομένων γραφείων, διαδρόμων, δωματίων μηχανημάτων, Ραδιοφωνικών και
Τηλεοπτικών θαλάμων, χώρων παραγωγής, επεξεργασίας, μετάδοσης και εκπομπής
Ραδιοφωνικών, Τηλεοπτικών και άλλων προγραμμάτων, κλιμακοστασίων, αποχωρητηρίων,
εργαστηρίων, χώρων αποθήκευσης, και χώρων συνεδριάσεων ή συγκεντρώσεων.
Το κάπνισμα απαγορεύεται επίσης μέσα σε όλα τα μέσα διακίνησης του ΡΙΚ
συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων ενοικίασης αλλά και των μηχανοκίνητων συνεργείων
εξωτερικών μεταδόσεων.
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν κοντά
εγκαταστάσεις υγραερίου, ντεπόζιτα πετρελαίου ή βενζίνης ή άλλα επικίνδυνα για ανάφλεξη
υλικά.
Το κάπνισμα επιτρέπεται σε όλους τους υπόλοιπους εξωτερικούς χώρους.
Σε συνάρτηση με την πολιτική απαγόρευσης του καπνίσματος τα άτομα που καπνίζουν σε
εξωτερικούς χώρους καλούνται να σβήνουν τα αποτσίγαρα τους στα τασάκια που βρίσκονται
τοποθετημένα σε διάφορους χώρους εκτός των κτιρίων και κοντά στις εισόδους και εξόδους

4. Σημάνσεις
Ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες που απαγορεύουν το κάπνισμα θα βρίσκονται
αναρτημένες σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις.
Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος στην καντίνα, όπου το κάπνισμα θα είναι επιτρεπτό, επίσης
θα σηματοδοτείται.
5. Κάπνισμα σε χώρους επίσκεψης
Τα μέλη του προσωπικού του ΡΙΚ που επισκέπτονται, για οποιανδήποτε εργασία του ΡΙΚ,
ιδρύματα, κρατικούς και μη οργανισμούς, κυβερνητικές υπηρεσίες, δημόσιες ή ιδιωτικές
υπηρεσίες θα συμμορφώνονται με την πολιτική καπνίσματος που αφορά τον εκάστοτε χώρο.
Σε περιπτώσεις επίσκεψης σε ιδιωτικούς χώρους, σπίτια θα ζητείται η άδεια του ιδιοκτήτη ή
αυτού που έχει τον έλεγχο του συγκεκριμένου χώρου για κάπνισμα.
6. Παραβίαση της πολιτικής
Οι εργοδοτούμενοι που δεν συμμορφώνονται με την πολιτική αυτή και συνεπώς με την
νομοθεσία θα υπόκεινται σε πειθαρχικές διώξεις και μπορεί να υπάρξει και ποινική δίωξη.
Την ευθύνη για εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα έχουν οι αρμόδιοι Τμηματάρχες,
Διευθυντές και ο Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας σε συνεργασία με τον Διευθυντή
Προσωπικού και Διοίκησης.
7. Επισκέπτες
Οι επισκέπτες στις εγκαταστάσεις του ΡΙΚ σε όλη την Κύπρο θα παρακαλούνται ευγενικά
όπως συμμορφωθούν με την ισχύουσα πολιτική. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα
οδηγούνται εκτός των εγκαταστάσεων. Αν κάποιος επισκέπτης παραβιάζει κατ’
εξακολούθηση τις οδηγίες αυτές θα του απαγορεύεται η είσοδος στο ΡΙΚ.
Όποιος εργολάβος δεν θέλει να σεβαστεί τις αρχές αυτής της πολιτικής θα διακόπτεται η
συνεργασία μαζί του.
8. Ενημέρωση
Η πολιτική για απαγόρευση του καπνίσματος στο ΡΙΚ θα κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό
με ανάρτηση στις πινακίδες καθώς και στο διαδικτυακό χώρο του Ιδρύματος.
Ενημέρωση επίσης θα δίνεται σε όλους τους εργολάβους αλλά και σε άτομα που αιτούνται
εργασίας στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
9. Τηλεοπτικές, Ραδιοφωνικές και άλλες μεταδόσεις
Το ΡΙΚ σε πλήρη συμμόρφωση με τις υπάρχουσες νομοθεσίες δεν μεταδίδει σε τηλεοπτικές,
ραδιοφωνικές ή άλλες μεταδόσεις διαφημίσεις αναφορικά με προϊόντα καπνίσματος.

Επίσης το ΡΙΚ δηλώνει την πρόθεση του να ενημερώνει και να διαφωτίζει, μέσω των
Τηλεοπτικών, Ραδιοφωνικών και άλλων προγραμμάτων αλλά και εκδηλώσεων, σχετικά με
τους κινδύνους του καπνίσματος.
10. Υποστήριξη
Σε όλα τα μέλη του προσωπικού που καπνίζουν θα προσφέρεται αν το επιθυμούν ενημέρωση
σχετικά με το θέμα του καπνίσματος αλλά και τηλέφωνα επικοινωνίας με οργανισμούς που
παρέχουν υποστήριξη αναφορικά με την μείωση και απαλλαγή από το κάπνισμα.
Σε περιπτώσεις που τα μέλη του προσωπικού αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή της
πολιτικής απαγόρευσης του καπνίσματος, θα αντιμετωπίζονται με κατανόηση από τους
αρμόδιους Τμηματάρχες, Διευθυντές οι οποίοι θα τους παρέχουν διαλείμματα (μέσα πάντα
σε λογικά πλαίσια) για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

