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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ   Α Σ Κ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Σε αυτό το τεύχος: 

 

- Εφαρμογή  πιλοτικού 

προγράμματος  

έγκαιρης παρέμβασης 

για ανήλικους/νεαρούς 

παραβάτες και τις 

οικογένειες τους στην 

επαρχία Λευκωσίας 

- Παροχή εκπαίδευσης 

στην υπεύθυνη πώληση 

και σερβίρισμα αλκοόλ 

στις επαρχίες 

Λευκωσίας, Λάρνακας, 

Λεμεσού, Αγίας Νάπας 

και Πάφου 

- Εφαρμογή 

προληπτικού 

προγράμματος έγκαιρης 

παρέμβασης και 

στήριξης σε παιδιά 

ηλικιών 8-15 που 

ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες 

 

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  

 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ανακοινώνει την πρόσκληση για 

υποβολή προτάσεων για τα πιο κάτω προληπτικά προγράμματα: 1) Πιλοτικό 

πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης για ανήλικους / νεαρούς παραβάτες και τις 

οικογένειες τους στην επαρχία Λευκωσίας, 2) Πρόγραμμα παροχής 

εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα  αλκοόλ  στις επαρχίες 

Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αγίας Νάπας και Πάφου και 3) Πρόγραμμα 

έγκαιρης παρέμβασης και στήριξης σε παιδιά ηλικιών 8-15 που ανήκουν σε 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ/ΝΕΑΡΟΥΣ 

ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 

 

ευάλωτες ομάδες σε τρεις επαρχίες. Διαβάστε στη συνέχεια του Δελτίου περισσότερες πληροφορίες 

για τις προσκλήσεις για τα τρία προληπτικά προγράμματα. Σημειώνεται ότι οι προσκλήσεις 

υποβολής προτάσεων προληπτικών προγραμμάτων έχουν δημοσιευτεί και στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ www.ask.org.cy 

Το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας απασχολεί την κυπριακή κοινωνία όπως και όλες 

σχεδόν τις σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Η παρατηρούμενη αύξηση της 

νεανικής παραβατικότητας ανηλίκων συνιστά δείκτη κοινωνικών προβλημάτων που απαιτεί την 

επανεξέταση των μέτρων κοινωνικού ελέγχου και στήριξης, αλλά και την παροχή αρωγής και 

στήριξης  των ανηλίκων και των δικτύων που τους περιβάλλουν. Επιπλέον επιβάλλεται η αξιολόγηση 

του ρόλου των θεσμών και των νομικών μέτρων που λαμβάνονται πριν και μετά την καταγγελία 

εναντίον ενός ανήλικου, καθώς επίσης και των μέτρων για την ομαλή κοινωνική επανένταξη των 

ανηλίκων παραβατών, με σκοπό την αποτροπή της εγκληματικής δραστηριότητας στο μέλλον.  

Το ΑΣΚ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προβαίνει σε πρόσκληση για υποβολή πρότασης που 

στοχεύει στην παροχή παρεμβάσεων που να απευθύνονται στους ανήλικους/νεαρούς παραβάτες, 

αφού διαπιστώνεται ότι εκτός από τα μέτρα εντός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, 

παρουσιάζεται σημαντικό κενό σε ότι αφορά τη λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών για τους 

ανήλικους και νεαρούς παραβάτες και τις οικογένειες τους. Το ΑΣΚ, δέχεται προτάσεις με στόχο την 

εφαρμογή  πιλοτικού προγράμματος έγκαιρης παρέμβασης για ανήλικους/νεαρούς παραβάτες και 

τις οικογένειες τους στην επαρχία Λευκωσίας. Το διαθέσιμο ποσό είναι 8.000 Ευρώ. Ημερομηνία 

έναρξης του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται τον Νοέμβριο του 2015 και η εφαρμογή του δεν 

πρέπει να ξεπερνά τους 6 μήνες. Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής πρότασης η 30
η
 Σεπτεµβρίου 2015 

στις 12.00. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

 

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.asknow.org.cy/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/ePTWMf9RcdTGpdeP_+CepQ==/


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Επικοινωνία στο  

τηλ. 22 44 29 67 ή στην ηλ. 

Διεύθυνση: 
n.fotsiou@ask.org.cy  

ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ  ΑΛΚΟΟΛ  ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ, 

ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΦΟΥ 

Το ΑΣΚ, μέσα από τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες 

ουσίες και την Επιβλαβή χρήση αλκοόλ, 2013-2020 στοχεύει να φέρει στο προσκήνιο τις 

αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται με την επιβλαβή κατανάλωση του αλκοόλ, και να 

ενθαρρύνει την κοινωνία να αναγνωρίζει τους κινδύνους που τέτοια χρήση εγκυμονεί για την 

υγεία, αλλά και τις συνεπακόλουθες ευρύτερες επιπτώσεις. Η προσβασιμότητα διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά το πόσο νωρίς μπορούν να αρχίσουν να καταναλώνουν έφηβοι 

αλκοόλ και πόσο υπερβολική ή όχι μπορεί να είναι μια τέτοια  κατανάλωση αλκοόλ. Ενώ πολλές 

χώρες ρυθμίζουν νομοθετικά το όριο ηλικίας για την κατανάλωση αλκοόλ, η εφαρμογή του 

ορίου ηλικίας φαίνεται να είναι προβληματική. Συγκεκριμένα, με βάση τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία της έρευνας μαθητικού πληθυσμού ESPAD (2011) στην Κύπρο, προκύπτει ότι η 

πρόσβαση σε οινοπνευματώδη ποτά από τους ανήλικους είναι πολύ μεγάλη, αφού σχεδόν το              

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ  

ΗΛΙΚΙΩΝ 8-15 ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Με βάση τη Στρατηγική της ΕΕ για τις ουσίες εξάρτησης 2013-2020, έχει διαπιστωθεί η 

ανάγκη για στοχευμένα προγράμματα τα οποία θα έχουν ως ομάδα στόχου παιδιά 

εξαρτημένων ατόμων, παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, αδέλφια εξαρτημένων ατόμων, 

παιδιά φυλακισμένων γονιών, τα οποία όπως καταδεικνύεται δεν λαμβάνουν τη δέουσα 

στήριξη έτσι ώστε να αποτραπούν περαιτέρω αρνητικές συνέπειες που υφίστανται λόγω 

της κατάστασης που βιώνουν, με αποτέλεσμα τον κοινωνικό τους αποκλεισμό αλλά και 

αυξημένο ρίσκο εμπλοκής. Οι ευάλωτες ομάδες συνάδουν τόσο με την Εθνική 

Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ, όσο και με τις διεθνείς προδιαγραφές σε σχέση με την 

πρόληψη της ουσιοεξάρτησης, όπως αυτές καταγράφονται από τα Ηνωμένα Έθνη και το 

EMCDDA. Ο Τομέας Πρόληψης της Εθνικής Στρατηγικής δίνει προτεραιότητα στη στήριξη 

ευάλωτων ομάδων ως προς την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά και 

την παροχή προγραμμάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και στην ανάπτυξη 

δράσεων με στόχο τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση.  

 

 

  

50% των μαθητών είχαν αγοράσει κάποιο αλκοολούχο ποτό από κατάστημα για δική τους χρήση (τον τελευταίο μήνα), 

ξεπερνώντας αρκετά τον μέσο όρο της έρευνας που ανερχόταν στο 37%. Η συμμόρφωση των πωλητών στο όριο ηλικίας 

εξαρτάται από την γνώση τους όσον αφορά στην σχετική νομοθεσία, την ικανότητα αλλά προπαντός την προθυμία τους να 

ακολουθήσουν τη νομοθεσία. Επομένως, αν οι νέοι κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας έχουν πρόσβαση σε αλκοολούχα 

ποτά αυτό εξαρτάται όχι μόνο από την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και από το κατά πόσο οι ιδιοκτήτες υποστατικών που 

πωλούν αλκοόλ εφαρμόζουν τη νομοθεσία στις καθημερινές πρακτικές τους. Περαιτέρω τα άτομα που βρίσκονται σε 

κατάσταση μέθης αποτελούν συχνά τον κύριο παράγοντα πρόκλησης βλάβης γύρω ή και εντός των χώρων που πωλούν ή και 

σερβίρουν αλκοόλ. Δεδομένου ότι τα άτομα που διασκεδάζουν τείνουν να εγκαταλείπουν τον χώρο αναψυχής την ώρα που 

κλείνει το υποστατικό, η συνεχής εξυπηρέτηση των ατόμων που ήδη είναι σε κατάσταση μέθης, μπορεί να οδηγήσει σε βίαια 

περιστατικά στο χώρο ή και σε οδικά ατυχήματα. Συνεπώς, η παροχή εκπαίδευσης στα άτομα που σερβίρουν ή και πωλούν 

αλκοόλ, όπως επίσης και στο προσωπικό ασφαλείας των χώρων αναψυχής, στο υπεύθυνο σερβίρισμα μπορεί να οδηγήσει 

στην αύξηση συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες νομοθεσίες, στην καλύτερη διαχείριση ατόμων που είναι σε κατάσταση 

μέθης, τη μείωση προκλητικών συμπεριφορών αλλά και τη πιθανότητα να οδηγήσει το άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ και 

συνακόλουθα την αποφυγή ατυχημάτων. Το ΑΣΚ, δέχεται προτάσεις με στόχο την παροχή εκπαίδευσης στην υπεύθυνη 

πώληση και σερβίρισμα αλκοόλ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αγίας Νάπας και Πάφου. Το διαθέσιμο ποσό 

είναι 10.000 ευρώ. Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής, η 30
η
 Σεπτεµβρίου 2015 στις 12.00. Για περισσότερες πληροφορίες 

ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

Η Στρατηγική της ΕΕ για τα Ναρκωτικά 2013-2020 αναφέρει ότι τα μέτρα πρόληψης θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν την προώθηση υγιών τρόπων ζωής, σημειώνοντας παράλληλα και τη 

σημασία στοχοθετημένων μέτρων πρόληψης που θα απευθύνονται σε οικογένειες και 

κοινότητες. Το ΑΣΚ, δέχεται προτάσεις με στόχο την εφαρμογή προληπτικού προγράμματος 

έγκαιρης παρέμβασης και στήριξης σε παιδιά ηλικιών 8-15 που ανήκουν στις πιο πάνω 

ομάδες.Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει τουλάχιστον 3 επαρχίες με βάση τα διαθέσιμα 

στοιχεία τα οποία καλείται ο φορέας που αιτείται, να υποβάλει μαζί με την πρόταση καθώς 

και τις βεβαιώσεις συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς. Το διαθέσιμο ποσό είναι 24.800 

ευρώ. Η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται τον Νοέμβριο του 2015, και η 

εφαρμογή του δεν πρέπει να ξεπερνά τους οκτώ μήνες. Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής, η 

30
η
 Οκτωβρίου 2015 στις 12.00. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο >>    

 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/l+atjeN4KgrGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/3oXk4su8qtLGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe

