
Μέσα στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από 
Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ, το ΑΣΚ από το 2013 έχει καθιερώσει 
εβδομάδα ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ. Έτσι και φέτος, το ΑΣΚ διοργανώνει την 4η 
Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί 24-30 Οκτωβρίου 
του 2016. Στόχος της φετινής εκστρατείας είναι η προώθηση μέτρων μείωσης των κινδύνων που 
σχετίζονται με την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα σε παιδιά και νέους. Η φετινή 
εκστρατεία θα εστιάσει κυρίως στην προώθηση καλών πρακτικών για μείωση της 
προσβασιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα σε ανήλικα παιδιά αλλά και στην μείωση της 
υπέρμετρης κατανάλωσης ανάμεσα στους νέους ηλικίας 18-25 ετών μέσα από παρεμβάσεις 
ασφαλούς νυχτερινής διασκέδασης στα πλαίσια φεστιβάλ, εκδηλώσεων και πάρτι νέων όπως 
επίσης και πρακτικών υπεύθυνης πώλησης και σερβιρίσματος αλκοόλ. Οι καλές αυτές 
πρακτικές στοχεύουν στην μείωση των κινδύνων συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
πρόσβασης στο αλκοόλ από ανήλικα άτομα και της μείωσης των επικίνδυνων συμπεριφορών, 

όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ TO ΑΛΚΟΟΛ 2014 - 2016 

Η Ευρωπαϊκή κοινή δράση για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με αλκοόλ 

(Reducing Alcohol Related Harm/RARHA, 2014 - 2016) είναι μια κοινή πρωτοβουλία των κρατών 

μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Το πρόγραμμα RARHA ασχολήθηκε  

σε τρεις συγκεκριμένους τομείς: (1) Την παρακολούθηση των προτύπων κατανάλωσης αλκοόλ 

και των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με το αλκοόλ, (2) Την ανάπτυξη κατευθυντήριων 

γραμμών για την κατανάλωση αλκοόλ με στόχο τη μείωση της βλάβης και (3) Την εύρεση 

παραδειγμάτων καλής πρακτικής και την ανάπτυξη εργαλειοθήκης για τη μείωση της βλάβης σε 

σχέση με το αλκοόλ. Ο στόχος του τρίτου πακέτου εργασίας του προγράμματος RARHA ήταν να 

συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για να στηρίξει τα κράτη μέλη στη μείωση της 

βλάβης σε σχέση με το αλκοόλ, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα παραδείγματα προσεγγίσεων 

καλής πρακτικής που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Οι προσεγγίσεις αυτές αποτελούν μια 

σημαντική βάση στοιχείων για τις αποφάσεις πολιτικής και δράσεων στους τομείς της 

πρόληψης, της θεραπείας και της μείωσης της βλάβης του αλκοόλ ανάμεσα στα κράτη μέλη. Για 

την εργαλειοθήκη επιλέχθηκαν οι εξής τρεις τύποι παρεμβάσεων πρόληψης για τη μείωση της 

επιβλαβούς κατανάλωσης του αλκοόλ: έγκαιρες παρεμβάσεις, παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης 

του κοινού και παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον. Η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη στη 

ιστοσελίδα του προγράμματος RARHA: https://user-ucadpix.cld.bz/RARHA-ToolKit. Τα 

αποτελέσματα της Κοινής Δράσης θα παρουσιαστούν στο τελικό Συνέδριο που θα 

πραγματοποιηθεί στις 13 - 14 Οκτωβρίου 2016 στη Λισαβόνα. Περισσότερες πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος RARHA στον ακόλουθο σύνδεσμο www.rarha.eu. 
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Η περίοδος εγκυμοσύνης μιας γυναίκας αποτελεί μοναδική ευκαιρία για προώθηση μηνυμάτων 
δημόσιας υγείας (Di Clemente et al., 2000; France et al., 2013; Payne et al., 2014), που 
αποσκοπούν στην αλλαγή συμπεριφοράς και στην υιοθέτηση νέων και υγιέστερων συνηθειών. 
Οι μέλλουσες μητέρες έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της υγείας του παιδιού τους, και συνεπώς 
φαίνεται να είναι πιο δεκτικές σε συμβουλές και πληροφορίες για  την παροχή όσο το δυνατό 
καλύτερων συνθηκών για το παιδί που θα φέρουν στον κόσμο. Περαιτέρω, η O’Keefe και οι 
συνεργάτες της (2013) υποστηρίζουν ότι η παρότρυνση της εγκύου από τους επαγγελματίες 
υγείας για υιοθέτηση θετικών αλλαγών στον τρόπο ζωής της κατά  την περίοδο της 
εγκυμοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την υγεία και την ευημερία της ίδιας και του 
εμβρύου.  
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
Το αλκοόλ αποτελεί τερατογενή ουσία (Riley et al., 2004; Albertsen et al., 2004; Eberhart and 
Harris, 2013) και πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι η μέτρια-βαριά κατανάλωση του κατά 
την εγκυμοσύνη συνδέεται με αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη του εμβρύου 
συμπεριλαμβανομένων της πρόωρης άμβλωσης (αποβολής), της θνησιγένειας, του χαμηλού 
βάρους, της αναπτυξιακής ανεπάρκειας, τον περιορισμό ενδομητριακής ανάπτυξης και του 
πρώρου τοκετού (Albertsen et al., 2004; Henderson et al., 2007; O’Leary et al., 2009; Mullaly et 
al., 2011; Patra et al., 2011; Murphy et al., 2011; Nykjaer et al., 2014). Περαιτέρω, επιστημονικά 
στοιχεία δείχνουν πως το εύρος των αρνητικών συνεπειών για το έμβρυο εξαρτάται από τη 
δοσολογία, τα πρότυπα κατανάλωσης και τη χρονική περίοδο έκθεσης του εμβρύου στο αλκοόλ  
και στο στάδιο ανάπτυξης του εμβρύου (O’Leary, 2012).  
Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει μια σειρά μόνιμων σωματικών και νευρογνωστικών 
ανωμαλιών γνωστών ως ‘φάσμα διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού (FASD)’, 
συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων διαγνώσεων συνδρόμου εμβρυϊκού αλκοολισμού 
(FAS), μερικού FAS και νευροαναπτυξιακής διαταραχής λόγω έκθεσης στο αλκοόλ (Astley, 2011) 
που επηρεάζει περίπου το 2%-5% των γεννήσεων στις ΗΠΑ και Δυτικές χώρες της Ευρώπης 
(May., 2009; France et al., 2013). Η διαταραχή μπορεί να επιφέρει αναπτυξιακή ανεπάρκεια 
προγεννητικά ή/και μεταγεννητικά, να επηρεάσει αρνητικά το κεντρικό νευρικό σύστημα και να 
επιφέρει συγκεκριμένες ανωμαλίες στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ανάμεσα στα παιδιά 
με διάγνωση του εν λόγω συνδρόμου παρατηρούνται συμπεριφορές ή γνωστικές ανωμαλίες 
που δεν συνάδουν με το στάδιο ανάπτυξης τους ή φαίνεται να επηρεάζονται από το 
περιβάλλον στο οποίο ζουν, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στην ισορροπία, καθυστέρηση στην 
ομιλία και στην έκφραση, μαθησιακές δυσκολίες, χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, δυσκολία 
στη γραφή και στη ζωγραφική, υπερκινητικότητα και ελλειμματική προσοχή (Stratton K. et al., 
1996; May et al., 2013; Watkins et al., 2013).  
Παρά τις σοβαρές διανοητικές αναπηρίες που μπορούν να προκληθούν λόγω του συνδρόμου 
FASD, πρόσφατη ανασκόπηση των διαγνωστικών προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπιστούν 
από τους επαγγελματίες (Atkins, 2013) υποστηρίζει ότι η διαταραχή εμβρυϊκού αλκοολισμού 
είναι ανατρέψιμη, με την προϋπόθεση εφαρμογής έγκυρων διαγνωστικών εργαλείων που 
απαιτεί την εμπλοκή πολυθεματικής ομάδας επαγγελματιών συμπεριλαμβανομένων των 
τομέων ιατρικής, ψυχολογίας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Παρ’ όλες τις μελέτες που 
υποστηρίζουν ότι η μέτρια-βαριά κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη συνδέεται με 
σειρά σοβαρών αρνητικών συνεπειών για το έμβρυο, όσον αφορά στη μικρή-μέτρια 
κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη τα στοιχεία παραμένουν μέχρι σήμερα ασαφή 
(Henderson et al., 2007; O’Leary et al., 2011; Lundsberg et al., 2015). 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ EΡΕΥΝΑΣ 

 

 

11 - 12 Οκτωβρίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

 

13 - 14 Οκτωβρίου: 

RARHA Final 

Conference, Λισαβόνα  

 

 

19 - 20 Οκτωβρίου:  

National Drug 

Coordinators, 

Bratislava  

 

 

26 Οκτωβρίου: 

Συνέντευξη Τύπου για 

την Εβδομάδα 

Ευαισθητοποίησης για 

το Αλκοόλ, Λευκωσία  

 

 

 

 

 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ  

Το ΑΣΚ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ στις 26 Οκτωβρίου 2016, ώρα 11:00-12:30 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου. Στα πλαίσια της Συνέντευξης Τύπου θα παρουσιαστούν όλες οι 

δράσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας, όπως επίσης και οι 

στόχοι και προτεραιότητες για το 2017. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΥΧΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

Όπως και κάθε χρόνο, η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ συμπεριέλαβε την  

Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Οδικές Συγκρούσεις, η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο το 3ο Σάββατο του 

Οκτώβρη σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο η συγκεκριμένη δράση 

πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2016 υπό το συντονισμό του μη κυβερνητικού 

οργανισμού ‘REACTION Youth for the Prevention’, ο οποίος σε συνεργασία με την Αστυνομία 

Κύπρου και μεγάλο αριθμό εθελοντών από κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις 

προώθησαν τον «Οδηγό της Παρέας» και διενήργησαν φιλικά αλκοτέστ. Σκοπός εκείνης της 

βραδιάς ήταν να μην υπάρξει κανένας νεκρός ή σοβαρή οδική σύγκρουση. Ταυτόχρονα ήταν 

και μια ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση των νέων στο θέμα της κατανάλωσης αλκοόλ πριν 

την οδήγηση, αλλά και στην οδική ασφάλεια γενικότερα.  

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ 

ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΛΗΨΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ  

Η Αστυνομία Κύπρου, μεταξύ 24-30 Οκτωβρίου 2016, θα πραγματοποιήσει Παγκύπρια 

εκστρατεία Αστυνόμευσης για αντιμετώπιση του φαινομένου της οδήγησης υπό την επήρεια 

αλκοόλης μέσω εντατικοποίησης των ελέγχων αλκοτέστ από το Τμήμα Τροχαίας και τη 

διενέργεια συστηματικών ελέγχων στα υποστατικά που πωλούν αλκοόλ για εφαρμογή της 

νομοθεσίας περί πώλησης αλκοολούχων ποτών (τήρηση ορίου ηλικίας για πώληση και διάθεση 

αλκοόλ σε άτομα άνω των 17 ετών). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 

Το Κοινωνικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου θα 

πραγματοποιήσει δύο βιωματικά εργαστήρια για τις ομάδες εφήβων του Προγράμματος 

“Street Work” με θέμα τη κατάχρηση Αλκοόλ και τις συνέπειες που επιφέρει, μέσα στα πλαίσια 

της εβδομάδας ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ. Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2016 θα 

πραγματοποιηθούν στα Γυμνάσια Αγίου Βασιλείου και Αγίου Στυλιανού αντίστοιχα διαλέξεις 

ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ στις τρίτες τάξεις. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ESPAD  

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το ΚΕΝΘΕΑ 

σας προσκαλούν σε ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 

έκτης σειράς του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος ΕSPAD, που αφορά στην επικράτηση 

της χρήσης νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών ανάμεσα σε μαθητές ηλικίας 15 -

16 ετών. Για να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/W9FvT9iRfkTGpdeP_+CepQ==/

