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Χαιρετισμός του Προέδρου Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου,                

Δρ. Χρύσανθου Γεωργίου, στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την                 

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ,                                                     

στις 5 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 11.30 π.μ. 

Έντιμοι προσκεκλημένοι 

Αγαπητοί συνεργάτες, φίλοι και φίλες 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω όλους στη δημοσιογραφική διάσκεψη που 

διοργανώνει η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στο πλαίσιο της 6ης 

Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ, που πραγματοποιείται αυτή την 

εβδομάδα,03-09 Δεκεμβρίου 2018.  

Με βάση τα στοιχεία του 2018 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η Ευρώπη 

συνεχίζει να έχει τα υψηλότερα επίπεδα χρήσης αλκοόλ στον κόσμο και το 

μεγαλύτερο μερίδιο όλων των θανάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση 

αλκοόλ. 800 περίπου άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα λόγω του αλκοόλ 

στην Ευρώπη. Το 2016, το 5.5% (291.000 άτομα) όλων των θανάτων που 

καταγράφηκαν στην Ευρώπη+ προκλήθηκε από το αλκοόλ. Παρόλο που έχει 

σημειωθεί μείωση των θανάτων από το αλκοόλ από το 2010, το 23% όλων των 

θανάτων από τραυματισμούς και το 42% θανάτων από τροχαία ατυχήματα 

οφείλεται στο αλκοόλ. Στην Κύπρο το 2017, 290 άτομα επισκέφθηκαν τα 

θεραπευτικά προγράμματα. Η Χρήση αλκοόλ κατά τον τελευταίο μήνα (15-34 

ετών στο γενικό πληθυσμό) 63.6%-  με Μικρή μείωση από το 2012 (=70%)  

συγκριτικά με την ΕΕ 11.3% - 86.7%. Η Χρήση αλκοόλ κατά τον τελευταίο μήνα 

(15-16 ετών) 68%= Σταθερή τάση (2011=70%) συγκριτικά με 48% Στην ΕΕ. 

Μέθη τον τελευταίο μήνα (15-16 ετών) 14%=Σταθερή τάση (2011=14%) 

συγκριτικά με 13% στην ΕΕ. 

Τα επίπεδα κατανάλωσης στην ηλικιακή ομάδα των 15-19 ετών παραμένουν 

ανησυχητικά υψηλά. Στην Κύπρο το Αλκοόλ είναι η πιο δημοφιλή ουσία 

ανάμεσα στους νέους ηλικίας 16 ετών. Ιδιαίτερη ανησυχία, προκαλεί το 

δεδομένο ότι στην πλέον πρόσφατη σχολική έρευνα ESPAD του 2015, εκ των 
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35 συμμετεχουσών Ευρωπαικών χωρών τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης 

αλκοόλ από παιδιά εντοπίστηκαν στην Γεωργία (72%), στην Τσεχία (68%) και 

στην Κύπρο (66%). Μελανό σημείο για την χώρα μας αποτελεί και η 

προσβασιμότητα η οποία φτάνει το 88% και υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο  (78%).  

 
Δεδομένου του ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα 

προσβασιμότητας αλλά και επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ ανάμεσα στα ανήλικα 

παιδιά αυτό προϋποθέτει την λήψη σειράς ειδικών μέτρων και καλών 

πρακτικών για αντιμετώπιση του φαινομένου και αντιστροφή της αυξητικής 

τάσης που παρατηρείτε.  

Η ΑΑΕΚ μέσα από την Εθνική Στρατηγική και τα Σχέδια Δράσης 2013-2016 και 

2017-2020 προωθεί στόχους και δράσεις για τη μείωση των αρνητικών 

συνεπειών που σχετίζονται με το αλκοόλ με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας και προστασία των πολιτών σε πλήρη αρμονία με τις ανάλογες 

πολιτικές στην ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους 10 τομείς 

αποτελεσματικά τεκμηριωμένων επιλογών πολιτικής και παρεμβάσεων  όπως 

περιγράφονται στην Διεθνή Στρατηγική για τη μείωση της επιβλαβούς χρήσης 

του αλκοόλ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 2010), η Κύπρος έχει καλύτερα 

αποτελέσματα  σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο στον τομέα της 

Πολιτικής δέσμευσης, συντονισμό και ευαισθητοποίηση  με ποσοστό επιτυχίας 

97%, στον τομέα Κοινοτικές και εργασιακές δράσεις με ποσοστό επιτυχίας 78%, 

στις Πολιτικές και μέτρα για την οδήγηση υπό την επήρεια με ποσοστό επιτυχίας 

85%, στον τομέα της Διαθεσιμότητας με ποσοστό επιτυχίας 78% και στον τομέα 

της παρακολούθησης και της εποπτείας με ποσοστό επιτυχίας 100%. Παρολα 

αυτά, τα θετικά αποτελέσματα στους τομείς που προανέφερα συνεχίζουμε να 

εντοπίζουμε μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στους ακόλουθους τομείς:  Στην 

στήριξη από τις υπηρεσίες υγείας (δεν υπάρχει),  στην Φορολογία και 

τιμολόγηση (Δεν ισχύει κάτι τέτοιο), στην Διαφήμιση-Μάρκετινγκ (12%),  

Μείωση των αρνητικών συνεπειών της χρήσης και της υπερβολικής 
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κατανάλωσης αλκοόλ βρίσκεται στο 0% και Μείωση του αντίκτυπου στη 

δημόσια υγεία του παράνομου και άτυπου αλκοόλ το οποίο ανέρχεται στο 40%.  

Η αποτελεσματική εφαρμογή του ορίου ηλικίας για την πώληση 

αλκοολούχων ποτών που αποτελεί ένα από τα μέτρα  μείωσης της 

προσβασιμότητας αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά, προϋποθέτει μια σειρά 

αυστηρών μέτρων, ελέγχων και ποινών, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν 

κίνητρο συμμόρφωσης από τα άτομα που διαθέτουν ή/και πωλούν αλκοόλ.  

Μελέτες υποστηρίζουν ότι η αύξηση του ορίου ηλικίας κατανάλωσης αλκοόλ 

μειώνει την κατανάλωση αλλά και την υπερβολική ανάμεσα σε ανήλικα άτομα 

καθώς επίσης και την κατανάλωση αλκοόλ στο γενικό πληθυσμό. 

Επιπρόσθετα, η αύξηση του ορίου ηλικίας μπορεί να μειώσει τα τροχαία 

ατυχήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ ανάμεσα στην ηλικιακή ομάδα που 

επηρεάζεται.  

Συνεπώς η  σειρά των μέτρων που προτάθηκαν από την ΑΑΕΚ μέσω του 

προσχεδίου του τροποποιητικού Νόμου ΚΕΦ. 144 περί «Πώλησης 

Οινοπνευματωδών Ποτών», έχουν απώτερο στόχο τη μείωση της 

διαθεσιμότητας αλκοολούχων ποτών σε ανήλικα άτομα συμπεριλαμβανομένου  

της  ενίσχυσης της γνώσης σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις και επιπτώσεις 

στην υγεία από την υπερβολική /βαριά επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ των 

επαγγελματιών φιλοξενίας, και την στήριξη των επαγγελματιών επιβολής του 

νόμου. Ευελπιστούμε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ψηφίσει σύντομα τις 

εν λόγω τροποποιήσεις ώστε να τεθούν σε εφαρμογή. 

Εισήγηση μας είναι επίσης όπως ποσοστό φορολογίας μέχρι 1% των 

υφιστάμενων  εσόδων του κράτους από τη φορολογία των αλκοολούχων 

ποτών να αξιοποιείται για την προώθηση των μέτρων αντιμετώπισης της 

προσβασιμότητας στο αλκοόλ ανάμεσα στους ανήλικους και για την προώθηση 

μέτρων μείωσης της προσβασιμότητας των ανήλικων στο αλκοόλ, όπως:  
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• της  ενίσχυσης του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων, τμημάτων της 

Αστυνομίας υπεύθυνων για την επιβολή του νόμου, με ανθρώπινο 

δυναμικό για εφαρμογή συστηματικού ελέγχου της εφαρμογής της 

νομοθεσίας 

• της ενίσχυσης της γνώσης σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις και 

επιπτώσεις στην υγεία από την υπερβολική /βαριά επεισοδιακή 

κατανάλωση αλκοόλ με την κάλυψη εξόδων και διοργάνωση 

εκπαιδεύσεων τόσο των επαγγελματιών φιλοξενίας όσο και των 

επαγγελματιών επιβολής του νόμου,  εκπαιδεύσεις γονέων και νέων για 

παρεμβάσεις πρόληψης και  ανάπτυξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης 

• της ενίσχυσης παροχής συμβουλευτικής και κατάλληλης φροντίδας για 

τα παιδιά και τις οικογένειες υψηλού κινδύνου ή αυτών που έχουν 

επηρεαστεί από το αλκοόλ και προγράμματα στήριξης ευάλωτων 

ομάδων   

 

Αδιαμφισβήτητα πρέπει να αποφύγουμε τα στερεότυπα και τον στιγματισμό  

των εξαρτημένων από το αλκοόλ. Μέλημα όλων μας πέραν της προστασίας της 

δημόσιας υγείας θα πρέπει να είναι συνάμα και η διασφάλιση της κοινωνικής 

ισότητας και ισότητα της προσβασιμότητας στη θεραπεία. Για να μπορούμε να 

οδηγηθούμε στην επιθυμητή αλλαγή,  θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε το 

είδος της κοινωνίας που θέλουμε να είμαστε, τι κληροδοτούμε στα παιδιά μας 

και την αλλαγή που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από την χάραξη και υλοποίηση 

της στρατηγικής μας που έχει σαν κέντρο τον άνθρωπο μακριά από 

στιγματιστικές πολιτικές και στήριξη των ατόμων από ευάλωτα περιβάλλοντα.  

  

Τέλος, με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 

συναδέλφους και συνεργάτες για την συνεχή στήριξη και ενεργό συμβολή τους 

στην προώθηση καλών πρακτικών  που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας 

και της ευημερίας των πολιτών στο σύνολο της.   
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Αριθμός χρηστών 

αλκοόλ στη θεραπεία 

 213 347 219 263 

 

 

273 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Συνολικός Αριθμός 

θανόντων  

17 14 17 20 13 15 12 19 11 12 10 30 16 

 

Άμεσοι θάνατοι 

14 9 7 12 11 12 9 8 5 3 6 9 6 

 

Έμμεσοι θάνατοι 

3 5 10 8 2 3 3 11 6 9 4 21 10 

Αρ. θανάτων από 

τροχαία δυστυχήματα  

(οδηγοί, συνοδηγοί, 

επιβάτες, πεζοί) με 

κύρια αιτία το αλκοόλ 

     19 26 25 19 9 13 12 8 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ & ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Χρήση καπνού στον 

γενικό πληθυσμό 

(τελευταίο μήνα) 

  34.2%   39.4%   38.3%    36.1% 

Χρήση καπνού στον 

μαθητικό πληθυσμό 

(τελευταίο μήνα) 

   23%    23%    18%  

              

Χρήση κάνναβης στον 

γενικό πληθυσμό 

(καθ’όλη τη ζωή) 

  6.6%   11.6%   9.9%    12% 

Χρήση κάνναβης 

στους μαθητές (15-16 

ετών) (καθ’όλη τη ζωή) 

   7%    10%    7%  

Χρήση κοκαΐνης στον 

γενικό πληθυσμό 

(καθ’όλη τη ζωή) 

  1.2%   3%   1.3%    1.4% 
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