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Τύπου 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME (ISEC) 

Το ΑΣΚ μέσω του Τμήματος Παρακολούθησης (ΕΚΤΕΠΝ) υπέβαλε 
πρόταση μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ISEC. Η 
πρόταση με θέμα: “New Psychoactive Substances (NPS): Building 
knowledge and evidence based training through research” έτυχε 
έγκρισης και το πρόγραμμα άρχισε να εφαρμόζεται το Νοέμβριο. Το 
Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 18 μήνες και το συντονισμό του θα έχει το 
ΑΣΚ, μέσω του Τμήματος Παρακολούθησης (ΕΚΤΕΠΝ) με εταίρο την 
ΥΚΑΝ.  
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί: 
- Στον εμπλουτισμό των γνώσεων στον τομέα της διάθεσης νέων 
ψυχοδραστικών ουσιών μέσω διαδικτύου  
- Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων: 
Τελωνεία , Ταχυδρομεία και Ιδιωτικές Εταιρείες Ταχυμεταφορών, και  
- Στην παροχή εκπαίδευσης αναφορικά με τους τρόπους εισαγωγής 
δεμάτων, καθώς και μέτρων μείωσης των εισαγωγών νέων 

ψυχοδραστικών ουσιών στη Κύπρο.  
 

Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Οδικές Συγκρούσεις 2014, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του 

Σαββάτου, 18 Οκτωβρίου 2014. Τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης προληπτικής δράσης 

οδικής ασφάλειας που έγινε ποτέ στην Κύπρο φαίνονται πολύ ανησυχητικά. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αυτά, ένας στους δύο νέους στους οποίους έγινε έλεγχος αλκοόλης κατέδειξε 

ότι ήταν πάνω από το επιτρεπτό όριο. Ιδιαίτερη αίσθηση, όμως, προκάλεσε η ένδειξη σε 

οδηγό που ήταν έτοιμος να πιάσει τιμόνι και η οποία έφτανε τα 143μg/100ml, την ώρα που 

το επιτρεπτό όριο αλκοόλης είναι μόνο 22μg/100ml. Σημειώνεται ότι ο οδηγός αυτός μαζί με 

τους φίλους του θα ταξίδευαν πέραν των 35km για να φτάσουν στον προορισμό τους. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του REACTION, στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Οδικές Συγκρούσεις 

συμμετείχαν φέτος 471 άτομα σε Λευκωσία και Λεμεσό. Έγιναν 249 φιλικοί έλεγχοι 

αλκοόλης, με το 44.6% να είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο αλκοόλης. Το 25% των γυναικών 

που συμμετείχαν στους φιλικούς ελέγχους αλκοόλης ήταν πάνω από το επιτρεπτό όριο, την 

ίδια ώρα που το ποσοστό στους άντρες εκτοξεύεται στο 60%. Κατά συνέπεια, 6 στους 10 

άντρες που συμμετείχαν δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους και κατανάλωσαν αλκοόλη. 

Ιδιαίτερα ανησυχητικά, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του REACTION, είναι και τα αποτελέσματα 

ανάμεσα στους νέους κάτω των 25 ετών. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ REACTION – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΥΧΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 2014 

 

 

Ενημερώνεστε ότι, το ΑΣΚ δέχεται νέα σειρά αιτήσεων μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής 
Οικονομικής Βοήθεια για Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης. Η τελευταία ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014. Για οποιεσδήποτε 
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 22442967 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

n.fotsiou@ask.org.cy. Για τους όρους και τα έντυπα του Σχεδίου ακολουθείστε το Σύνδεσμο >> 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Σ Κ 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/6JD4W7_VUZTGpdeP_+CepQ==/


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Ανακοινώσεις 

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 67 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

n.fotsiou@ask.org.cy 

Συνάντηση με Παγκύπρια Σχολή 

Γονέων 

Πραγματοποιήθηκε στις 29 

Οκτωβρίου, συνάντηση μεταξύ του 

ΑΣΚ και εκπροσώπων της 

Παγκύπριας Σχολής Γονέων με 

κύριο στόχο την προώθηση δράσης 

της Εθνικής Στρατηγικής που 

αφορά στην παροχή 

προγραμμάτων ανάπτυξης 

δεξιοτήτων για γονείς σε 

επιλεγμένες ομάδες, καθώς επίσης 

και στην επέκταση της μεταξύ τους 

συνεργασίας. 

2
ο

 Συνέδριο Συστημικής 

Ψυχοθεραπείας Κύπρου: «Η βία ως 

μορφή σχέσης: Πρόληψη, 

θεραπεία, εναλλακτικές προτάσεις» 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 

στις 29-30 Νοεμβρίου στο 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (αίθουσα 

Unesco) από το Συστημικό 

Ινστιτούτο Κύπρου και το Κέντρο 

Ερευνών και Συστημικών 

Εφαρμογών Κύπρου. Το συνέδριο 

απευθύνεται σε παγγελματίες που 

ασχολούνται ή τους ενδιαφέρει η 

πρόληψη και θεραπεία της βίας. Για 

περισσότερες πληροφορίες >>  

Στις 22 Οκτωβρίου, 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

μεταξύ του ΑΣΚ και του Τομέα 

Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Κύπρου, όπου 

συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας 

μέσα στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων και των δύο πλευρών 

Συνάντηση με Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου 

 

 

 

 

 

 

     

- Σύμφωνα με τα στοιχεία του Google Analytics, την εφαρμογή για το αλκοόλ Ask 4 Alcocheck  
έχουν κατεβάσει περισσότερα από 250 άτομα. Οι χρήστες της εφαρμογής βαθμολόγησαν την 
εφαρμογή με  4.83 από τα 5.  
- Περίπου 2-3 άτομα είναι ενεργά καθημερινά. Ο μέσος όρος χρόνου χρήσης της εφαρμογής 
είναι 5.04 λεπτά και οι χρήστες της εφαρμογής κοιτάζουν σε μέσο όρο 10 screens κάθε φορά.  
- Η προέλευση των χρηστών είναι 81% από Κύπρο, 2.5% από Βραζιλία, 2.5% από Ελλάδα, 2% 
από ΗΠΑ, και τα υπόλοιπα από Ρωσία, Αυστραλία, Βραζιλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, 
Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν και από άλλες χώρες. 
- Το 55% των χρηστών είναι άντρες και 45% είναι γυναίκες. Οι ηλικίες των χρηστών είναι 27.5% 
18-24, 33.5% 25-34, 15.5% 35-44, 12.5% 45-54, 5.5% 55-64, 5.5% 65+. 
- Το πιο διαδεδομένο ποτό που καταχωρείται στον υπολογιστή είναι πρώτα  η μπύρα και μετά 
το κρασί. 
- Βάσει των  καταχωρήσεων  των χρηστών, το χαμηλότερο ποσοστό συγκέντρωσης αλκοόλης 
στο αίμα είναι 0-0.1% και το υψηλότερο 90%, ενώ τα κιλά των χρηστών κυμαίνονται από 49 με 

120 κιλά. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ASK FOR ALCOCHECK 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2014, κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Υγείας και Παιδείας, με καλεσμένους το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) 

και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης, έγινε από το 

ΑΣΚ, αναλυτική παρουσίαση της φιλοσοφίας της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της 

Εξάρτησης από τις Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020 και  των 

δράσεων της σε ότι αφορά την διαχείριση του προβλήματος στη χώρα μας, αφού 

παρουσιάσθηκαν και τα σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία. Παράλληλα, έγινε αναφορά στις 

καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα μελλοντικά σχέδια του ΑΣΚ 

σε σχέση με στοχοθετημένες ενέργειές του για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εύκολης 

προσβασιμότητας των ανηλίκων στο αλκοόλ καθώς και της εφαρμογής νομοθεσιών που 

αφορούν στη διαθεσιμότητα του στην ομάδα αυτή. Στην συνεδρίαση τοποθετήθηκαν  οι 

εκπρόσωποι της Επιτρόπου των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του ΑΣΚ, του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας (ΥΨΥ), της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 

Ομοσπονδιακών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας 

Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιακών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και οι 

δέκα Βουλευτές των Επιτροπών Υγείας και Παιδείας. 

Στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες του ΑΣΚ για 

πρόληψη της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ η Αστυνομία 

Κύπρου στοχεύοντας στην πρόληψη και μείωση των 

τροχαίων δυστυχημάτων και για εμπέδωση της οδικής 

συνείδησης, διενήργησε παγκύπρια εκστρατεία ελέγχου 

οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, η οποία διήρκησε 

από τις 13 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου του 2014.  Σύμφωνα με 

τα στατιστικά στοιχεία, η οδήγηση υπό την επήρεια 

αλκοόλης αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης σοβαρών 

και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων την τελευταία 

πενταετία.  

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου στις 

19 Οκτωβρίου 2014, κατά τη διάρκεια των εκστρατειών 

διενεργηθήκαν έλεγχοι και καταγγελίες σε όλες τις 

επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 

 

http://www.sic.com.cy/el/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-2
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe
n.fotsiou@ask.org.cy

