
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Προτεινόμενες Συνδέσεις: 

 Healthy nightlife toolbox 
 

 Festival care 
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Προώθηση πρακτικών 

ασφαλούς νυχτερινής 

διασκέδασης στα φεστιβάλ 

του καλοκαιριού 

 
 

Το ΑΣΚ φέτος προωθεί την υιοθέτηση και 

εφαρμογή  μέτρων ασφαλούς νυχτερινής 

διασκέδασης σε φεστιβάλ και άλλες 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες.   

Το αλκοόλ, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και ο 

καπνός είναι όλες ουσίες που εμπερικλείουν 

κινδύνους, και οι κίνδυνοι αυξάνονται 

περισσότερο σε χώρους όπου υπάρχει πολυκοσμία 

και σε θερμές θερμοκρασίες.   Για το λόγο αυτό,  

δόθηκαν στους διοργανωτές των 

προαναφερόμενων φεστιβάλ, πρακτικές μείωσης 

της βλάβης για διάχυση τόσο ανάμεσα στους 

εθελοντές των φεστιβάλ, όσο και των νέων που 

προτίθενται να συμμετάσχουν.  

Η δέσμευση των διοργανωτών φεστιβάλ θεωρείται 

ιδιαίτερα πολύτιμη για  τη διασφάλιση μια θετικής 

εμπειρίας για όλους τους συμμετέχοντες στα 

φεστιβάλ μέσα από παροχή παρεμβάσεων και 

πρακτικών για την ασφάλεια και έγκυρη 

ενημέρωση των συμμετεχόντων μέσω μέτρων 

όπως: 

-Προσκόμιση σχετικών αδειών από τις τοπικές 

αρχές, για τη διεξαγωγή των φεστιβάλ 

-Υπεύθυνη Πώληση και Διάθεση Αλκοόλ (π.χ. 

συστηματικός έλεγχος ταυτότητας για αποφυγή 

πώλησης σε ανήλικα άτομα  >17 ετών, πρόληψη 

και αντιμετώπιση μέθης, πώληση ποτών σε 

πλαστικά ποτήρια, προώθηση πώλησης 

 

μη αλκοολούχων ποτών και ποτών χαμηλού 

ποσοστού αλκοόλης) 

-Επικοινωνία μηνυμάτων ασφαλούς 

νυχτερινής διασκέδασης στο φεστιβάλ 
(λογότυπο, ενημερωτικό υλικό, banners με 

κοινά θετικά μηνύματα, μηνύματα 

αυτοελέγχου) μέσω κοινωνικών δικτύων για 

ενημέρωση των συμμετεχόντων πριν από το 

φεστιβάλ (Ηλεκτρονικά μηνύματα, Facebook, 

Twitter, Instagram, Apps)  

- Ζώνη Χωρίς Αλκοόλ (Alcohol free family 

zones, Chill out tents) παροχή πρώτων 

βοηθειών, δωρεάν νερού ή και σνακ για 

μείωση της βλάβης, ενημερωτικού υλικού. 

- Εθελοντές με το ρόλο του παρατηρητή 

για παροχή στήριξης σε άτομα σε 

κατάσταση μέθης, ευάλωτες ομάδες, 

άτομα με αναπηρίες και παροχή 

πληροφοριών/βοήθειας για μετάβαση 

στο σπίτι με ασφάλεια. 

 

 

 

Οι διοργανωτές των φεστιβάλ Afro 

Banana Republic, Φάρμα Project  και 

Φεστιβάλ Νεολαίας Ε.ΔΟ.Ν σε 

συνεργασία με το Αντιναρκωτικό 

Συμβούλιο Κύπρου εφαρμόζουν τέτοιες 

καλές πρακτικές για συνεχή χρονιά.  

 

 

 

 

 

http://www.hntinfo.eu/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/pBXuf_PfAlnIVBvktrmPlg==
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/s2enJ_xrDPLIVBvktrmPlg==
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/s2enJ_xrDPLIVBvktrmPlg==


 

 

 

 

 

 

 

Με ποιο τρόπο  επιδρά το αλκοόλ και τα ναρκωτικά στην οδήγηση, 

αλήθειες και μύθοι γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες,  

είναι διαθέσιμες στο νέο  

του Κρατικού Χημείου.  

 

 

 

Στήλη Επιστημονικού 
Ενδιαφέροντος  

 

Ανακοινώσεις 

 Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα  

 

 

 

 

 

 

Συνάντηση Προέδρου ΑΣΚ με 

αντιπροσωπεία κοινοβουλευτικών 

εκπροσώπων του ΑΚΕΛ 

 

 22 442960 / 22 305190  

 Τμήμα Πολιτικής: 

info@ask.org.cy Τμήμα  

Παρακολούθησης: 

info@ektepn.org.cy : 
www.ask.org.cy  Cyfield Tower, 

Λεωφ. Λεμεσού 130, City Home 81, 

4ος όροφος, 2015 Στρόβολος, 

Λευκωσία. 

Ανακοίνωση Τύπου ΑΣΚ για 

Παγκόσμια Ημέρα κατά των 

Ναρκωτικών  «Η  26η Ιουνίου, μια 

μέρα που καθιερώθηκε το 1987 

από τον ΟΗΕ ως  Παγκόσμια μέρα 

κατά των Ναρκωτικών, πρέπει να 

αποτελεί για όλους μέρα 

αναστοχασμού και 

προβληματισμού…» Για την 

ανακοίνωση ακολουθείστε το 

σύνδεσμο. 

 

 

   

Πραγματοποιήθηκε στις 21  Ιουνίου 

2017. Η συνάντηση στόχευε στην 

ενημέρωση για το θέμα της 

ουσιοεξάρτησης στη χώρα μας και 

στην προώθηση της Εθνικής 

Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά και 

την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 

2013-2020 και του νέου σχεδίου 

δράσης 2017-2020. Περισσότερες 

πληροφορίες στον πιο κάτω 

σύνδεσμο.  

 

  

 

Το φετινό μήνυμα του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Ναρκωτικά και την Εγκληματικότητα (UNODC) για 

την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, είναι να 

ακούμε πρώτα #ListenFirst για να εγγυηθούμε και να 

συμβάλουμε όλοι ώστε τα παιδιά και οι νέοι να 

μεγαλώνουν υγιή και ασφαλή. Ακούγοντας με 

ευαισθησία και ενσυναίσθηση, όλοι μπορούμε να 

επιδράσουμε θετικά στη συμπεριφορά των παιδιών. 

Ακολουθείστε το σύνδεσμο για την εκστρατεία. 

 

 

Συνέδριο «Cross – Border Aspects in 

Alcohol Policy – Tackling Harmful Use of 

Alcohol» 

Στις 30- 31 Οκτωβρίου 2017 διοργανώνεται στο Ταλίν 

από την Εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου ΕΕ 

συνέδριο σχετικά με το αλκοόλ με τίτλο “Cross – 

Border Aspects in Alcohol Policy – Tackling Harmful 

Use of Alcohol”. Το συνέδριο θα μεταδίδεται 

ζωντανά στο διαδίκτυο, για όσους ενδιαφέρονται να 

το παρακολουθήσουν. Το ΑΣΚ θα κοινοποιήσει 

σχετικές πληροφορίες όταν αυτές θα είναι 

διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες, 

μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο. 

 

“Current migration situation in the EU: torture, trauma and 
its possible impact on drug use” FRA, Φεβρουάριος 2017, 
Έκδοση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRA - Fundamental Rights 
Agency) Η Έκθεση παραθέτει στοιχεία για βασανιστήρια και 
ψυχικά τραύματα στους πρόσφυγες, όχι μόνο στη χώρα 
καταγωγής ή προέλευσής τους, αλλά και σε ορισμένα στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ όπου αυτοί φιλοξενούνται. Αναφέρεται 
επίσης στις μεθόδους παροχής βοήθειας σε πρόσφυγες με 
τέτοια προβλήματα. Σχετικά με τη σχέση ψυχικού 
τραύματος και χρήσης ναρκωτικών, η Έκθεση καταλήγει ότι 
τα στοιχεία είναι περιορισμένα. Η χρήση ναρκωτικών 
μεταξύ των αιτούντων άσυλο, η οποία αφορά ιδιαίτερα 
τους εφήβους και τους νεαρούς άνδρες, δεν έχει μέχρι 
τώρα μελετηθεί επαρκώς. Για πρόσβαση στην έκθεση 
ακολουθείστε το σύνδεσμο. 

 

 

 

Συνάντηση Προέδρου ΑΣΚ, με 

Δήμους, για εφαρμογή 

προληπτικού προγράμματος 

Πραγματοποιήθηκε την 1
η
 Ιουνίου 

2017 συνάντηση του Προέδρου 

του ΑΣΚ με τους Δημάρχους 

Λάρνακας, Αραδίππου, Λευκάρων, 

Δρομολαξιάς, Λειβαδιών και 

Αθηένου όπου παρουσιάστηκε η 

κατάσταση του φαινομένου των 

ουσιών εξάρτησης στην Επαρχία 

Λάρνακας και πρόταση για 

εφαρμογή προληπτικού 

προγράμματος σε σύμπραξη 

μεταξύ όλων των Δήμων.  

 

 

Σταθμός Συμβουλευτικής «Αχιλλέας» 

Ο Σταθμός Συμβουλευτικής «Αχιλλέας» λειτουργεί και καλύπτει την επαρχεία της Ελεύθερης Αμμοχώστου. 

Απευθύνεται σε ενήλικες χρηστές νόμιμων και παράνομων ουσιών. Οι υπηρεσίες του προγράμματος 

περιλαμβάνουν συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη μέσα από ατομικές, οικογενειακές συναντήσεις και 

συναντήσεις με γονείς ή ζευγάρια.  

Με την υπογραφή του «Συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου στις αρχές 

του 2017, ο «Αχιλλέας» λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες στήριξης σε πλήρη βάση (πέντε ημέρες την εβδομάδα). 

Με βάση τη συμφωνία αυτή, ο «Αχιλλέας» έχει ενισχυθεί οικονομικά από το ΑΣΚ ώστε να ικανοποιούνται οι 

ανάγκες στελέχωσης και λειτουργίας του προγράμματος και να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση ατόμων στα 

πλαίσια:  

1. Του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που διέπει τη Διαδικασία για Παραπομπή Νεαρών Συλληφθέντων από την 

Αστυνομία Κύπρου – ΥΚΑΝ σε  Θεραπευτικά Κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας 

και σε Μη Κρατικά Θεραπευτικά Κέντρα. 

2. Του Πρωτοκόλλου για την παραπομπή των μαθητών χρηστών ουσιών εξάρτησης σε Θεραπευτικά Κέντρα. 

3. Κάλυψης των αναγκών των ανηλίκων στην Επαρχία Αμμοχώστου.  

                                                                                                                                    Τηλ. Επικοινωνίας 97614447/ 23923232 

 

http://www.ask.org.cy/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/OqiCbxc3qL7IVBvktrmPlg==
https://www.facebook.com/Antinarkotiko
https://twitter.com/?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCjRqAy6tdjONKgRcjn8hrcg
https://www.facebook.com/Antinarkotiko
https://twitter.com/?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCjRqAy6tdjONKgRcjn8hrcg
https://vouli.akel.org.cy/2017/06/21/akel-ask/#.WWchmtR95kh
http://www.un.org/en/events/drugabuseday/
http://www.ask.org.cy/el/news/sinedrio-alcohol-tallinn
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/february-monthly-migration-focus-torture

