
 

 

 

 

  

∆ΕΛΤΙΟ 
τύπου 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΤΕΥΧΟΣ: 15 

Το ∆ελτίο Τύπου βρίσκεται στη διάθεση των αναγνωστών του για σκοπούς 
προώθησης ανακοινώσεων σχετικών µε θέµατα που εµπίπτουν στις 
αρµοδιότητες του ΑΣΚ. 

Παρακολούθηση του 
αλκοόλ  

Σύντοµα, θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού, Ετήσια Έκθεση για το Αλκοόλ, µε 
δεδοµένα, τα οποία θα συµπληρώσουν το πάζλ  της κατάστασης της προβληµατικής 
χρήσης αλκοόλ κατά τα τελευταία χρόνια, µέσα από στοιχεία τα οποία, για πρώτη φορά 
θα ενσωµατωθούν σε µια ολοκληρωµένη έκθεση για το αλκοόλ στην Κύπρο.   

Τα 10 κύρια συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την παρακολούθηση του 

φαινομένου της κατάχρησης αλκοόλ από 

το ΕΚΤΕΠΝ, και τα οποία θα αναφερθούν 

εκτενώς στα αντίστοιχα κεφάλαια της 

Ετήσιας Έκθεσης που σύντομα θα 

δημοσιευθεί είναι τα εξής: 

1. 1 στους 5 νέους ηλικίας 15-24 

ανέφερε ότι μέθυσε κατά τον τελευταίο 

χρόνο, ενώ όπως φαίνεται, η τάση για 

πρώτη μέθη είναι εντονότερη στις ηλικίες 

15-22. 

2. 1 στους 5 Κύπριους  κατανάλωσε 6 ή 

περισσότερα ποτά σε μία μόνο 

περίσταση.  

3. Στην Κύπρο, η πρόσβαση των εφήβων 

στο αλκοόλ, υπερβαίνει το μέσο όρο των 

άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.   

4. Κατά το 2012, από τα άτομα που 

οδήγησαν αφού προηγουμένως είχαν πιει 

3-6 ποτήρια, οι περισσότεροι, βρέθηκαν 

στην ηλικιακή κατηγορία των 25-34 ετών (1 

στους 3). 

5. Οι Κύπριοι, δεν θεωρούν μεγάλο ρίσκο 

την οδήγηση μετά από κατανάλωση 2 ή 

περισσότερων ποτών.  

6. Εκτιμήθηκε ότι περίπου τουλάχιστον το 

3% του πληθυσμού στην Κύπρο, είναι 

εξαρτημένο στο αλκοόλ. 

7. Κατά το 2011 αιτήθηκαν θεραπείας 

λόγω κατάχρησης αλκοόλ 213 άτομα, με 

τους περισσότερους να είναι >=40 ετών. 

Τάσεις Ανά Ουσία  
Το ΕΚΤΕΠΝ, διεξήγαγε στατιστικές αναλύσεις, μέσω των οποίων φαίνονται διαχρονικά οι 

τάσεις ανά ουσία βάσει των επιδημιολογικών δεικτών, που παρακολουθούνται.   

Ανάμεσα σε άλλα, μέσα από τις στατιστικές αναλύσεις ενδεχομένως να αναδεικνύεται η 

πρακτική της άμεσης παραπομπής των χρηστών οποιοειδών που συλλαμβάνονται, στο 

δικαστήριο, με τελικό προορισμό τη φυλακή, σε αντίθεση με πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

όπου εφαρμόζεται η εναλλακτική ποινή αντί της φυλάκισης. Για περισσότερα, ακολουθήστε το 

σύνδεσμο.  

8. Η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες 

με τα χαμηλότερα ποσοστά εσωτερικής 

νοσηλείας λόγω αλκοολικής ηπατοπάθειας 

και αλκοολικής παγκρεατίτιδας.  

9. Συνολικά, για τα έτη 2004-2010, έχουν 

καταγραφεί στην Κύπρο τουλάχιστον 526 

θάνατοι οφειλόμενοι στην κατάχρηση 

αλκοόλ, που αντιστοιχεί περίπου στο 2% 

όλων των θανάτων στην Κύπρο. 

10. Οι Κύπριοι βρέθηκαν να είναι έτοιμοι 

να υποστηρίξουν περιοριστικές πολιτικές 

που έχουν να κάνουν με πιο αυστηρά 

μέτρα τροχαίας, ενώ παράλληλα, πολλοί 

είναι έτοιμοι να αποδεχθούν πιο 

φιλελεύθερες πολιτικές που βασίζονται 

στην ελεύθερη πώληση και διαφήμιση του 

αλκοόλ και στην χαλαρή φορολογική 

πολιτική που δεν θα εξαντλεί όλη την 

αυστηρότητά της.  

www.asknow.org.cy
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http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/vic97PbMki3GpdeP_+CepQ==/


 

 

 

 

Το ΑΣΚ φιλοξένησε στις 27-28 

Μαρτίου του 2013, ομάδα 

εμπειρογνωμόνων από την 

Τυνησία. Για περισσότερα, 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

Στήλη 
Επιστηµονικού 
Ενδιαφέροντος  

Η ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 

ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

Ε.Ε ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ 

ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνει, 

βάσει αποτελεσμάτων πρόσφατης 

έρευνας, πως, περισσότεροι νέοι 

αναμένεται να επιδοθούν στην 

πώληση ή την παραγωγή 

ναρκωτικών, ιδίως ιδιωτικά 

καλλιεργούμενης κάνναβης, για να 

αποκομίσουν οικονομικά οφέλη.  

Η οικονομική κρίση, αναμένεται 

επίσης να οδηγήσει σε περικοπές 

των προϋπολογισμών που 

διατίθενται για την πολιτική στον 

τομέα των ναρκωτικών.  

Για περισσότερα, ακολουθήστε το 

σύνδεσμο.  

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  

Το Γραφείο των Ηνωμένων 

Εθνών για τον Έλεγχο των 

Ναρκωτικών και την Πρόληψη 

του εγκλήματος (UNODC), έχει 

πρόσφατα εκδόσει έκθεση, 

όπου επισημαίνονται οι 

προκλήσεις που προκύπτουν 

από τις νέες ψυχοδραστικές 

ουσίες. Οι ουσίες αυτές, 

πολλαπλασιάζονται σε αριθμούς 

και γίνονται ευρέως γνωστές, 

καθιστώντας δύσκολο το έργο 

του ελέγχου και της 

παρακολούθησης.   

 

 

 

Ανακοινώσεις  

 

  
 

Η συγγραφέας, υπήρξε μια από τις πρώτες γυναίκες στην Ελλάδα, που φυλακίστηκε για 

κατοχή και χρήση Ναρκωτικών. Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ 

με επιτυχία, όπου και εργάζεται ως θεραπεύτρια (Γιώτα Μυρτσιώτη, Δημοσιογράφος 

«Καθημερινή»). Στο μυθιστόρημά της, διηγείται την ιστορία μιας νέας κοπέλας, που 

επιλέγει τις ουσίες για να ξεφύγει από τη ματαιότητα της έφηβης ζωής της. Μια αληθινή 

ιστορία, σοκαριστική, ωμή και ελπιδοφόρα. Ένα μήνυμα ζωής, όταν ο θάνατος σου κλείνει 

το μάτι.  

Χαρά Αυγερινού (2011). Πνοή Ζωής με άρωμα θανάτου. Εκδόσεις Post Script, ISBN: 

9789609942256.  

Συνάντηση μεταξύ ΑΣΚ & 

Υπουργού Άμυνας: 

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 

2013, συνάντηση μεταξύ του ΑΣΚ 

υπό τον πρόεδρό του Δρα. Χρ. 

Γεωργίου και του Υπουργού άμυνας  

κ. Φ. Φωτίου. Για περισσότερα, 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

Συνάντηση μεταξύ ΑΣΚ και 

Υπουργού Δικαιοσύνης: 

 Πύλη Βέλτιστων Πρακτικών  

 

 Βιβλιογραφία του µήνα   

Τύπος Προγράμματος: Πρόληψη Ατυχημάτων λόγω 

Αλκοόλ 

Ομάδα Στόχου: Θύματα Τροχαίων Ατυχημάτων  

Γενικός Στόχος: Σύντομες παρεμβάσεις σε άτομα τα 

οποία επισκέφθηκαν τα τμήματα πρώτων βοηθειών 

(ΤΑΕΠ), αναζητώντας βοήθεια, λόγω ατυχήματος 

άμεσα συσχετιζόμενο με το αλκοόλ. 

Γενική Περιγραφή: Η παρέμβαση (Brief Intervention 

in alcohol – related traffic causalities (BITA)), 

εφαρμόσθηκε και αξιολογήθηκε στην Ισπανία. Αφού 

έγιναν αξιολογήσεις των ατόμων στα ΤΑΕΠ, βάσει 

του εργαλείου AUDIT (Alcohol Use Disorders  

Πραγματοποιήθηκε στις 11 

Απριλίου 2013, συνάντηση του ΑΣΚ 

υπό τον πρόεδρό του Δρα. Χρ. 

Γεωργίου και του Υπουργού 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης κ. 

Ι. Νικολάου. Για περισσότερα, 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

Πραγματοποιήθηκε, στις 11-12 

Απριλίου 2013, διήμερο 

εκπαιδευτικό εργαστήρι. Για 

περισσότερα, ακολουθήστε το 

σύνδεσμο. 

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι   

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 78 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

maria.s@ektepn.org.cy 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Το πρόβλημα των 

παραποιημένων ναρκωτικών 

ουσιών αλλά και των 

παράνομων διαδικτυακών 

φαρμακείων, προσπαθεί να 

ελέγξει το πρόγραμμα VIPPS, 

όπου, καθορίζει τα 

εγκεκριμένα διαδικτυακά 

φαρμακεία, τα οποία και 

διακρίνονται από τη σφραγίδα 

του προγράμματος. Για 

περισσότερα, ακολουθήστε το 

σύνδεσμο.  

 

 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη 

Επαγγελματιών Προαγωγής 

Υγείας: 

Πραγματοποιήθηκε στις 10 

Απριλίου 2013,  στο ΑΣΚ, επίσκεψη 

επαγγελματιών υγείας από 13  

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 

περισσότερα, ακολουθήστε το 

σύνδεσμο.  

Identification Test – Babor και συν., 2001), στη 

συνέχεια έγιναν σύντομες παρεμβάσεις.  

Ακολούθησαν μετά από 3, 6 και 12 μήνες, 

επαναληπτικές τηλεφωνικές αξιολογήσεις των 

συμμετεχόντων, όπου και βρέθηκε πως: 1) τα άτομα 

μείωσαν τη χρήση αλκοόλ μετά την παρέμβαση, 2) 

κανείς από τους συμμετέχοντες, δεν είχε 

κατηγορηθεί σε τυχαίους ελέγχους άλκοτεστ 12 

μήνες μετά την παρέμβαση, 3) μετά από ένα χρόνο, 

τα τροχαία ατυχήματα ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες, μειώθηκαν κατά 60%.  Το Ισπανικής 

καταγωγής πρόγραμμα, είναι καταχωρημένο στην 

πύλη βέλτιστων πρακτικών του ΕΚΠΝΤ, και έτυχε 

αξιολόγησης του αποτελέσματος. Για περισσότερα, 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

Συνάντηση Αντιπροσωπείας 

από την Τυνησία:: 

Πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 

συνάντηση του ΑΣΚ, με τον 

επιστημονικό συντονιστή του 

Κέντρου «Φάρος», Δρ. Α. Αργυρίου. 

Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, θέματα 

που αφορούν την επέκταση της 

υποκατάστασης στην επαρχία 

Πάφου. Οι επισκέψεις θα 

συνεχιστούν, στα πλαίσια περαιτέρω 

ενίσχυσης της συνεργασίας του ΑΣΚ 

με τις δομές.  

Συνάντηση με «Φάρο» 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-220_el.htm%23PR_metaPressRelease_bottom
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2013/March/new-unodc-report-sheds-light-on-the-phenomenon-of-new-psychoactive-substances-worldwide.html?ref=fs2
http://www.nabp.net/programs/accreditation/vipps/find-a-vipps-online-pharmacy
http://www.phrma.org/counterfeit-drugs
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52035EN.html?project_id=ES_01&tab=overview
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/snnG3ZOqQqbGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/qYIgNaBuK57GpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/zV+zBWqmWZHGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/3sZ02VafqezGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/522xqhIXASnGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe
maria.s@ektepn.org.cy

