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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Αποτροπή και μείωση της 

προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά»,  

2 Ιουλίου 2019, ΠΟΕΔ, Λευκωσία 

 
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), διοργάνωσε την Τρίτη 2 Ιουλίου 
2019 συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα την «Αποτροπή και μείωση της 
προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά», μέσα στο 
πλαίσιο παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπισης της 
εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020 και το 
Σχέδιο Δράσης 2017-2020. Στη συνάντηση προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «ΕΜΠΟΥΣΑ 
Έφηβοι και Αλκοόλ», της σκηνοθέτη ‘Έλενας Αλωνεύτη, και ακολουθήσε συζήτηση.  
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν στενοί συνεργάτες της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου όπως ο Βουλευτής κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, εκπρόσωποι από το 
Κοινοβουλευτικό Κόμμα ΕΔΕΚ, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, το Υφυπουργείου Τουρισμού, η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του 
παιδιού, το Αρχηγείο Αστυνομίας, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, η Ένωση Δήμων, η 
Ένωση Κοινοτήτων, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων 
Νεότητας, η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπής Μαθητών, της Κυπριακής Παιδοβουλής, 
της Σχολής Γονέων, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης 
Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, της Παιδιατρικής Εταιρείας και της Γυναικολογικής/Μαιευτικής Εταιρείας 
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της ΠΟΕΔ και της ΟΛΕΜΕΚ. Τη συζήτηση 
στρογγυλής τράπεζας συντόνισε και στήριξε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. 
 
Το ντοκιμαντέρ «ΕΜΠΟΥΣΑ» στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της Πολιτείας, αλλά και 
της κοινωνίας έτσι ώστε να αναλάβουν δράση. Μέσα από το κοινωνικο αυτό 
ντοκιμαντέρ, η σκηνοθέτης μεταφέρει με δημιουργικό τρόπο την πραγματικότητα και το 
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μεγάλο πρόβλημα της υπερβολικής κατανάλωσης και εύκολης προσβασιμότητας του 
αλκοόλ από τους ανήλικους στην Κύπρο, βοηθώντας τον τηλεθεατή να αντιληφθεί την 
έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος και να μπει σε μια διαδικασία εγρήγορσης 
και ανάληψης ευθύνης. Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, οι συμβαλλόμενοι φορείς 
έκαναν αναφορά στην κυπριακή πραγματικότητα σχετικά με την εύκολη πρόσβαση στο 
αλκοόλ από τα παιδιά και την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα σε ανήλικους, 
τα μέτρα που έχει λάβει η κοινωνία και η κάθε υπηρεσία/οργάνωση για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου, τα κενά στο συντονισμό και την έλλειψη πολιτικής 
βούλησης για την ουσιαστική αντιμετώπιση της ανησυχητικά αυξητικής τάσης ανάμεσα 
στην προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα του αλκοόλ στα παιδιά.    
 
Συμπερασματικά, οι φορείς και οι οργανώσεις δεσμεύτηκαν στη στήριξη του έργου της 
Αρχής για την αποτροπή και μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του 
αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά μέσω της προώθησης της τροποποιητικής νομοθεσίας για 
την Πώληση Οινοπνευματωδών ποτών Κεφ. 144, και συμφώνησαν για την 
αναγκαιότητα περισσότερου συντονισμού, ενίσχυσης των προληπτικών παρεμβάσεων 
και τρόπους αξιοποίησης του ντοκιμαντέρ «ΕΜΠΟΥΣΑ» ως προληπτικό εργαλείο για την 
εκπαίδευση γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών. Ως εκ τούτου, θα ακολουθήσει σειρά 
συντονιστικών συναντήσεων με όλους τους συνεργάτες για υλοποίηση όλων των 
εισηγήσεων.  
 
Το αλκοόλ παραμένει η πιο διαδεδομένη ουσία χρήσης ανάμεσα στα παιδιά ηλικιών 13-
16 ετών. Δεδομένου ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα προσβασιμότητας 
αλλά και επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά, διαφάνηκε για ακόμη μια 
φορά η επιτακτική ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες για τη λήψη σειράς 
επιστημονικά τεκμηριωμένων αποτελεσματικών  μέτρων και καλών πρακτικών για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου και αντιστροφή της αυξητικής τάσης που έχει 
παρατηρηθεί την τελευταία δεκαετία.  
 
Το δικαίωμα στην υγεία είναι θεμελιώδης δικαίωμα και η Πολιτεία έχει την κύρια 
ευθύνη της προστασίας της υγείας του πληθυσμού και ειδικότερα των παιδιών. Στόχος 
της Αρχής είναι σε συνεργασία με τα οργανωμένα σύνολα να επιτύχει την αλλαγή, την 
σύμπνοια πολιτικής βούλησης για εφαρμογή αποτελεσματικών νομοθεσιών και 
προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων για να κληροδοτήσουμε στην επόμενη 
γενιά μια κοινωνία πιο κοντά σε αληθινούς τρόπους ζωής, μακριά από εξαρτήσεις.   
 
 


