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Τύπου 
Τ Ρ Ε Χ Ο Ν Τ Α   Θ Ε Μ Α Τ Α 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σε αυτό το τεύχος: 

 

Τρέχοντα Θέματα 

Επαναδιορισμός του 

Προέδρου του ΑΣΚ 

Χριστουγεννιάτικες 

Ευχές   

  

Διεθνείς Πρακτικές 

Πρόγραμμα παροχής 

εκπαίδευσης στην 

υπεύθυνη πώληση  και 

σερβίρισμα αλκοόλ  

Ημερολόγιο 

Δεκεμβρίου  

Στήλη Επιστημονικού 

Ενδιαφέροντος  

Παρακολούθηση του 

HIV/AIDS στην Ευρώπη 

2014 

Ανακοινώσεις 

 

Cyfield Tower, 

Λεωφόρος Λεμεσού 

130, City Home 81, 4ος 

Όροφος, 2015 

Στρόβολος, Λευκωσία 

Τηλ.: 22 442 960 

Φαξ: 22 305 190 

-Τμήμα Πολιτικής: 

Email: info@ask.org.cy 

-Τμήμα 

Παρακολούθησης 

Email: 

info@ektepn.org.cy  

Επαναδιορισμός του Προέδρου του ΑΣΚ: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης σε σχετική 

τελετή πράξης διορισμού, επαναδιόρισε τον Δρα. Χρύσανθο Γεωργίου στη θέση του Προέδρου του 

Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για άλλα πέντε χρόνια. Στην Τελετή πράξης διορισμού του Προέδρου, ο 

κος Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αξιολογώντας το μέχρι σήμερα έργο του Δρα Γεωργίου, 

έκρινε ότι υπό την δική του ηγεσία ο Οργανισμός ενίσχυσε το κύρος στην κοινωνία και την επιστημονική 

κοινότητα και συνέβαλε τα μέγιστα στην αντιμετώπιση των διαφόρων ουσιοεξαρτήσεων που ταλανίζουν την 

κοινωνία μας. Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της Τελετής Πράξης του διορισμού του Προέδρου 

του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ!  

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ 
Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται βέλτιστες ή καλές πρακτικές, ενδιαφέροντα διεθνή προγράμματα 

ή/και πολιτικές που εμπίπτουν στα θέματα του ΑΣΚ 

Σε συνέχεια υποβολής προτάσεων για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος Εκπαίδευσης Υπεύθυνης 

Πώλησης και Διάθεσης Αλκοόλ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αγίας Νάπας και Πάφου, οι 

προτάσεις που κατατέθηκαν αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από 

το Συμβούλιο του ΑΣΚ και η πρόταση  του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου  (ΠΑ.ΚΕ.ΠΕ) έχει επιλεγεί 

προς υλοποίηση. Το εν λόγω πρόγραμμα πρόκειται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Μαΐου του 2016.  

Γενικός στόχος της παροχής του εκπαιδευτικού προγράμματος Υπεύθυνης Πώλησης και Σερβιρίσματος για το 

Αλκοόλ στο προσωπικό υποστατικών που πωλούν ή και σερβίρουν αλκοόλ είναι η ενίσχυση της αντίληψης των 

επιχειρηματιών/πωλητών για το νομικό υπόβαθρο του Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Νόμου και της 

σημασίας συμμόρφωσης τους με την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως επίσης και των  κινδύνων που σχετίζονται 

με την υπερβολική επεισοδιακή κατανάλωση του αλκοόλ και την οδήγηση υπό την επήρεια.  

Επί μέρους στόχοι του προγράμματος είναι: 

- Η αποδοχή και η κατανόηση των υπευθυνοτήτων των πωλητών σε σχέση με το αλκοόλ 

- Η απόκτηση γνώσης για τους κινδύνους που σχετίζονται με την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ  

- Η κατανόηση σχετικών νομοθεσιών (Οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι του 1986 και του 2000 (174/1986), 

Νόμος περί Κέντρων Αναψυχής του 1985 μέχρι το 2007 (Ν.29/1985), Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών 

Ποτών Νόμος (Κεφ. 144) ), ευθυνών και ποινών 

- Η εκμάθηση πρακτικών ασφαλούς σερβιρίσματος όπως η προώθηση του οδηγού της παρέας, η αντιμετώπιση 

μέθης και έκτακτων περιστατικών, η εφαρμογή του ορίου ηλικίας (<17 χρόνων) για πώληση αλκοολούχων 

ποτών με την επιβεβαίωση ηλικίας μέσω ταυτότητας και η άρνηση πώλησης/σερβιρίσματος αλκοόλ σε άτομα 

κάτω των 17 χρόνων 

- Η υιοθέτηση πολιτικών υπεύθυνου σερβιρίσματος από τους χώρους αναψυχής 

 

 

Πρόγραμμα παροχής εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και 

σερβίρισμα αλκοόλ  

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.asknow.org.cy/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/fMbgM+b1LaXGpdeP_+CepQ==/


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Επικοινωνία στο  

τηλ. 22 44 29 67 ή στην ηλ. 

Διεύθυνση: 
n.fotsiou@ask.org.cy  

ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Παρακολούθηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη 2014 

Παρ’ όλο που ο ιός HIV μπορεί να προληφθεί μέσα από την λήψη μέτρων που 

αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, εντούτοις εξακολουθεί 

παρατηρούνται σημαντικά ποσοστά μετάδοσης του ιού. Το 2014, σχεδόν 

30000 άτομα διαγνώστηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της  

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι ο 

ρυθμός αύξησης εμφάνισης του ιού ανέρχεται σε 6.4 περιστατικά για κάθε  

100 000 ανθρώπους.  

Η Έκθεση αυτή, που ετοιμάστηκε από κοινού με το Περιφερειακό Γραφείο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη, παρουσιάζει στοιχεία για τον 

HIV και το AIDS για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, 

συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ και της ΕΕΑ. Οι αναλύσεις που 

παρουσιάζονται αναφέρονται στην περιφέρεια της ΕΕ και της ΕΕΑ και 

διαχωρίζονται γεωγραφικά/επιδημιολογικά στο Περιφερειακό Γραφείο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη. 

Το 2014, 142197 νέα περιστατικά έχουν διαγνωστεί με τον ιό HIV σε 50 από τις 

53 χώρες της περιφέρειας του Ευρωπαϊκού Γραφείου του ΠΟΥ. Από αυτά τα 

περιστατικά, 56 945 έχουν επίσημα καταχωρηθεί στο κοινό σύστημα 

παρακολούθησης του ECDC/WHO και της ΕΕ/EEA, καθώς πληροφορίες για τα 

85252 νέα περιστατικά το 2014 έχουν δημοσιευθεί από το Ρωσικό 

Περιφερειακό Επιστημονικό και Μεθοδολογικό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 

για το AIDS. Στις 50 χώρες, ο ρυθμός διάγνωσης νέων περιστατικών μόλυνσης 

ήταν 16.4 ανά πληθυσμό των  100 000. Για να δείτε ολόκληρη την Έκθεση >> 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ     

Δεκεμβρίου 

 

 

1-2 Δεκεμβρίου 

Οριζόντια Ομάδα για τα 

Ναρκωτικά, Βρυξέλλες   

 

9-11 Δεκεμβρίου 

Συνάντηση CND, Βιέννη 

 

14-16 Δεκεμβρίου 

Συνάντηση MedNet  

 

 

 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ     Α  Σ  Κ 

"Οδηγός Ενημέρωσης & 

Προστασίας από τον HIV" 

Με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα AIDS, η Κίνηση 

Συμπαράστασης για το AIDS 

κυκλοφόρησε τη διαδικτυακή 

(ψηφιακή) έκδοση του "Οδηγού 

Ενημέρωσης & Προστασίας από 

τον HIV". Ο Οδηγός είναι ειδικά 

διαμορφωμένος για άντρες που 

κάνουν σεξ με άντρες (MSM). Οι 

πληροφορίες όμως που 

περιλαμβάνονται στον Οδηγό 

ισχύουν στο 100% τους και για 

όσους έχουν σεξουαλικές 

επαφές με το αντίθετο φύλο. 

Αφορά δηλαδή όλους. Ο οδηγός 

αποτελεί μια πρωτοβουλία της 

Κίνησης και κυκλοφορεί με τη 

στήριξη της Εθνικής Επιτροπής 

για το AIDS και της Accept - LGBT 

Cyprus. Κατεβάστε τον Οδηγό 

εδώ >> 

 

 

Εβδομάδα εξέτασης για τον HIV 

από τις 11 - 16 Δεκεμβρίου 2015 

Η Κίνηση Συμπαράστασης για το 

AIDS, σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος 

Θετική Φωνή και τα κέντρα 

πρόληψης Checkpoint, 

διοργάνωσε εβδομάδα εξέτασης 

για τον HIV από τις 11 

Δεκεμβρίου μέχρι και τις 16 

Δεκεμβρίου. Σκοπός της 

εκστρατείας αυτής ήταν να 

ενθαρρύνει τους ανθρώπους που 

βρίσκονται σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου σε σχέση με τον HIV, 

αλλά και το κοινό γενικότερα, να 

εξεταστούν. Ο απώτερος στόχος 

ήταν να μειωθεί ο αριθμός των 

ανθρώπων που μαθαίνουν ότι 

είναι οροθετικοί σε 

προχωρημένο στάδιο σαν μέσο 

πρόληψης. Παράλληλα γινόταν 

εκστρατεία ενημέρωσης για το 

HIV/AIDS. Δείτε το πρόγραμμα 

των εξετάσεων στον ακόλουθο  

σύνδεσμο >> 

Συνάντηση μεταξύ του 

Αντιναρκωτικού Συμβουλίου 

Κύπρου και του Κέντρου 

Πρόληψης «Checkpoint» του 

Συλλόγου Οροθετικών 

Ελλάδος «Θετική Φωνή» 

Πραγματοποιήθηκε στις 14 

Δεκεμβρίου 2015, συνάντηση 

μεταξύ του ΑΣΚ και του 

Κέντρου Πρόληψης 

«Checkpoint»  του Συλλόγου 

Οροθετικών Ελλάδος «Θετική 

Φωνή», ο οποίος είχε 

καλεστεί στην Κύπρο  με την 

υποστήριξη του Υπουργείου 

Υγείας, από τις 11 έως τις 16 

Δεκεμβρίου 2015, στα 

πλαίσια της συνεργασίας του 

με την Κίνηση 

Συμπαράστασης για το AIDS 

με στόχο την ενημέρωση και 

τη χορήγηση δωρεάν, 

γρήγορου και ανώνυμου τεστ 

για τους ιούς του HIV, 

Ηπατίτιδας Β και     

Ηπατίτιδας Γ. 

 

 

 

 

 

Η Θετική Φωνή είναι μη 

κυβερνητικός οργανισμός που 

ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό 

την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των οροθετικών, 

την αντιμετώπιση της 

εξάπλωσης του HIV/AIDS, 

καθώς και τον περιορισμό των 

κοινωνικών και οικονομικών 

επιπτώσεών του στην Ελλάδα. 

Επίσης, παρέχει δωρεάν 

υπηρεσίες ενημέρωσης για 

ασφαλέστερο σεξ. Για να δείτε  

ολόκληρη την ανακοίνωση 

τύπου >>  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1227185/AIDS-solidarity-movement-Cyprus/HIV-Guide.pdf
http://www.ask.org.cy/el/news/evdomada-eksetasis-iia-ton-iiv-apo-tis-11-16-dekemvrioi2015
http://www.ask.org.cy/el/page/ask-announcements?megamenu=3&page=0
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/hiv-aids-surveillance-in-Europe-2014.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/hiv-aids-surveillance-in-Europe-2014.pdf

