
 

 

 

 

 

 

 

              

              

 

  

 

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

   Οκτώβριος    2015 ΤΕΥΧΟΣ: 44 

Τύπου 
3

Η
  ΕΒΔΟΜΑΔΑ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΑΛΚΟΟΛ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σε αυτό το τεύχος: 

 

- 3
η
 Εβδομάδα 

Ευαισθητοποίησης για 

το Αλκοόλ  

-Συνέντευξη Τύπου 

- Ευρωπαϊκή Νύκτα 

χωρίς οδικές 

συγκρούσεις 
- Εκστρατεία 

Αστυνομίας για την 

αντιμετώπιση της 

οδήγησης υπό την 

επήρεια αλκοόλης και 

της πώλησης, διάθεσης, 

χορήγησης, λήψης 

ή/και κατανάλωσης 

οινοπνευματωδών 

ποτών από ανήλικους 

- Πιλοτικό Πρόγραμμα 

«Διαθέτω Υπεύθυνα-17-

Ζητώ Ταυτότητα» 

- Κατευθυντήριες 

Γραμμές Εκπαίδευσης 

Υπεύθυνης πώλησης και 

Διάθεσης Αλκοόλ 

 

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  

Μέσα στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης 
από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ, το ΑΣΚ από το 2013 
έχει καθιερώσει εβδομάδα ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ. Έτσι και φέτος, το 
ΑΣΚ διοργανώνει την 3η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί μεταξύ 12-18 Οκτωβρίου του 2015. Στόχος της φετινής 
εκστρατείας είναι η προώθηση μέτρων μείωσης των κινδύνων που σχετίζονται με 
την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ. Η φετινή εκστρατεία θα εστιάσει κυρίως 
στην προώθηση καλών πρακτικών όπως οι δοκιμαστικές αγορές και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης αλκοόλ. Οι καλές 
αυτές πρακτικές στοχεύουν στην μείωση των κινδύνων συμπεριλαμβανομένης  
της μείωσης της πρόσβασης στο αλκοόλ από ανήλικα άτομα και της μείωσης των 
επικίνδυνων συμπεριφορών, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στην 
πρωτοβουλία αυτή του ΑΣΚ, που θα διαρκέσει από τις 12-18 Οκτωβρίου, 
συνδράμουν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και κυβερνητικοί και μη 
οργανισμοί Παγκύπρια, οι οποίοι θα πραγματοποιούν δραστηριότητες με στόχο 
την ενθάρρυνση της κοινωνίας για ενεργή συμμετοχή σε σχέση με την αποτροπή 
της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και την εξάλειψη του στίγματος για 
τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της εξάρτησης τους στο αλκοόλ.   

 

Σ Υ N Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η 

Τ Υ Π Ο Υ 

Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η 
Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ 
θα ολοκληρωθεί με τις δραστηριότητες της 
Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Δυστυχήματα στις 
17 Οκτωβρίου του 2015, την οποία συντονίζει 
ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός REACTION. 
Μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νύχτας 
Χωρίς Οδικές Συγκρούσεις ο οργανισμός 
REACTION σε συνεργασία με την Αστυνομία 
Κύπρου και με τη συμβολή πολλών εθελοντών 
από κυβερνητικές και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις θα προωθούν τον «Οδηγό της 
παρέας» και θα διενεργούν φιλικά αλκοτέστ. 

Το ΑΣΚ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ στις 12 Οκτωβρίου 2015, ώρα 
09:30-11:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στα 
πλαίσια της Συνέντευξης Τύπου θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που θα 
πραγματοποιηθούν από διάφορους φορείς μέσα στα πλαίσια της «Εβδομάδας 
Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ» και θα διανεμηθεί σχετικό έντυπο υλικό» >> 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΥΧΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

Η Αστυνομία Κύπρου, μεταξύ 12 - 18 Οκτωβρίου, θα 
πραγματοποιήσει παγκύπρια εκστρατεία Αστυνόμευσης για 
αντιμετώπιση του φαινομένου της οδήγησης υπό την 
επήρεια αλκοόλης μέσω εντατικοποίησης ελέγχων αλκοτέστ 
από το Τμήμα Τροχαίας και τη διενέργεια συστηματικών 
ελέγχων στα υποστατικά που πωλούν αλκοόλ για εφαρμογή 
της νομοθεσίας περί πώλησης αλκοολούχων ποτών (τήρηση 
ορίου ηλικίας για πώληση και διάθεση αλκοόλ άνω των 17 

ετών). 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΛΗΨΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 

 

 

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/HFbY6pvfgOPGpdeP_+CepQ==/


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 67 ή στην 
ηλ. Διεύθυνση: n.fotsiou@ask.org.cy  

Πιλοτικό πρόγραμμα “Διαθέτω Υπεύθυνα-17-Ζητώ Ταυτότητα” 

Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) διεξήγαγε έρευνα 
δοκιμαστικών αγορών στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού στα πλαίσια του 
πιλοτικού προγράμματος διερεύνησης του επιπέδου συμμόρφωσης πωλητών 
αλκοολούχων ποτών του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου. Οι μυστικές 
επισκέψεις διεξήχθησαν από τις 7-25 Απριλίου του 2015. Εννέα (έξι γυναίκες, τρεις 
άνδρες) μυστικοί επισκέπτες επιλέγηκαν ανάμεσα σε 25 πρωτοετείς φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Κύπρου που υπέβαλαν αίτηση με φωτογραφία. Τριμελής επιτροπή 
αξιολόγησε τις αιτήσεις και επέλεξαν τα άτομα που πληρούσαν τα κριτήρια 
εμφάνισης (νεαρότεροι από την ηλικία τους) χαρακτήρα/ακεραιότητας και 
ικανοτήτων. Τρεις μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές επιλέγηκαν ως επόπτες, για 
συνοδεία και παροχή υποστήριξης στους μυστικούς επισκέπτες κατά τις επισκέψεις 
τους. Οι μυστικοί επισκέπτες και οι επόπτες συμμετείχαν σε εκπαιδευτική 
συνάντηση που διοργάνωσε το ΠΑΚΕΠΕ στις 6 Απριλίου. Στόχος της εκπαιδευτικής 
συνάντησης ήταν η παροχή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με το 
έντυπο καταγραφής/συλλογής πληροφοριών και με το πρωτόκολλο αγοράς. Έγιναν 
συνολικά 200 μυστικές επισκέψεις, 100 ανά επαρχία Λευκωσίας και Λεμεσού. Οι 
160 από το σύνολο των 200 επισκέψεων ήταν μοναδικές επισκέψεις. Σε 40 
υποστατικά (20 ανά επαρχία) πραγματοποιήθηκε δεύτερη, επαναληπτική επίσκεψη. 
Οι μυστικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές ημέρες και ώρες 
λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του υποστατικού. Χρονικές ώρες καθορίστηκαν ως 
πρωινή, απογευματινή, βραδινή και νυχτερινή ζώνη. Οι τύποι των υποστατικών 
διαχωρίστηκαν σε χώρους κατανάλωσης/πώλησης φαγητού, νυχτερινά κέντρα 
(clubs), καφετέριες, μίνι μάρκετ/περίπτερα, μπαρ και υπεραγορές. Η επιλογή των 
μίνι μάρκετ και υπεραγορές ήταν τυχαία. Για τις κατηγορίες χώροι 
κατανάλωσης/πώλησης φαγητού, μπαρ, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και 
καφετέριες, η επιλογή έγινε βάσει αποτελεσµάτων μικρο-έρευνας που διεξήγαγε το 
ΠΑΚΕΠΕ αναφορικά με τους χώρους προτίμησης των πρωτοετών φοιτητών σε σχέση 
με τα υποστατικά αυτά, στα οποία σύχναζαν ως μαθητές  στις επαρχίες Λευκωσίας 
και Λεμεσού.  

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ  ΓΡΑΜΜΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΠΩΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ 

Οι κατευθυντήριες γραμμές εκπαίδευσης Υπεύθυνης Πώλησης και Διάθεσης Αλκοόλ (ΥΠΔΑ) 
ετοιμάστηκαν από το ΑΣΚ μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για προώθηση καλών 
πρακτικών για αντιμετώπιση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Η ανάπτυξη και 
εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών για υπεύθυνη πώληση και διάθεση του αλκοόλ αποτελεί 
μεγάλη πρόκληση, αφού προϋποθέτει πάνω απ’ όλα καλή αποτύπωση του φαινομένου και 
των προτύπων χρήσης ανάμεσα στους νέους, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό λόγω των 
περιορισμένων ερευνών που διενεργούνται στον τομέα αυτό. Παρά τις όποιες δυσκολίες 
όμως, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με βίαιες και 
επικίνδυνες συμπεριφορές θέτοντας σε κίνδυνο κάποιες φορές ακόμα και την ίδια τη ζωή του 
ατόμου ή και τρίτων. Συνεπώς, η καθιέρωση ενός γενικού πλαισίου  το οποίο θα περιλαμβάνει 
βασικές γνώσεις και δεξιότητες υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης, μπορεί να συντείνει στη 
καθιέρωση υγιέστερων και ασφαλέστερων χώρων διασκέδασης με τρόπο που να 
προσαρμόζεται πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν βάσει των χαρακτηριστικών 
των ατόμων και του περιβάλλοντος. Γενικός στόχος της ανάπτυξης των κατευθυντήριων 
γραμμών είναι η διασφάλιση της παροχής αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
Υπεύθυνης Πώλησης και Διάθεσης για το Αλκοόλ (ΥΠΔΑ) στους επιχειρηματίες και στο 
προσωπικό υποστατικών που πωλούν ή και σερβίρουν αλκοόλ. Η εκπαίδευση μπορεί να 
συμβάλει στην απόκτηση γνώσης για τους κινδύνους της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ, 
στην κατανόηση σχετικών νομοθεσιών και των συνδεόμενων ευθυνών και ποινών, στην 
εκμάθηση δεξιοτήτων και πρακτικών ασφαλούς πώλησης και διάθεσης και στην υιοθέτηση 

πολιτικών υπεύθυνης διάθεσης αλκοόλ από τους χώρους αναψυχής. 

 

 

Αποτελέσματα: Στη μεγάλη πλειονότητα των 
επισκέψεων δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε 
αντίδραση από τους πωλητές, αλλά υπήρξε 
εκδήλωση πρόθεσης για πώληση αλκοολούχου 
ποτού.  
- Στην επαρχία Λευκωσίας στο σύνολο των 
επισκέψεων, ζητήθηκε μόνο μία φορά η επίδειξη 
ταυτότητας σε καφετερία με άνδρα μυστικό 
επισκέπτη κατά την πρωινή ζώνη. 
- Στη Λεμεσό σημειώθηκαν στο σύνολο 10 
αντιδράσεις. Στις μοναδικές επισκέψεις 7 
υποστατικά ζήτησαν προφορική επιβεβαίωση 
ηλικίας, ενώ σε 2 περιπτώσεις ζητήθηκε η 
επίδειξη ταυτότητας. Στις επαναληπτικές 
επισκέψεις για την επαρχία Λεμεσού σημειώθηκε 
μια αντίδραση με προφορική επιβεβαίωση 
ηλικίας σε νυχτερινό κέντρο. Στη Λεμεσό όπου 
υπήρξαν και οι περισσότερες αντιδράσεις 
πωλητών (10), οι περισσότερες επισκέψεις είχαν 
γίνει από γυναίκες. Εν τούτοις, αντίδραση 
εκδηλώθηκε 6 φορές σε άνδρα «μυστικό 
επισκέπτη». Παρόλα αυτά οι αριθμοί είναι πολύ 
μικροί για να απαντηθεί με ασφάλεια η υπόθεση 
πως είναι πιθανότερο να ζητηθεί ταυτότητα ή 
έστω να ερωτηθεί ηλικία ενός άνδρα παρά μιας  
γυναίκας που φαίνεται κάτω των 17 ετών κατά 
την αγορά αλκοόλ. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος το  ΠΑΚΕΠΕ 
διοργάνωσε Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο 
«Επίπεδο συμμόρφωσης πωλητών Αλκοολούχων 
ποτών και εκπαίδευσης τους σχετικά με την 
αγορά και χρήση αλκοόλ από ανήλικους» στις 25 
Σεπτεμβρίου του 2015. Στην ημερίδα 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας 
μυστικών επισκέψεων που έγιναν σε υποστατικά 
των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού σχετικά με 
το επίπεδο συμμόρφωσης των [πωλητών 
αλκοολούχων ποτών με τη νομοθεσία που 
απαγορεύει την πώληση οινοπνευματωδών 

ποτών για άτομα κάτω των 17 ετών. 

 

http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe

