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Συγγραφή και επιµέλεια υλικού: 
Λήδα Χριστοδούλου, Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου, Σεπτέµβριος 2015.



1. Εισαγωγή
Το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου, ως ο ανώτατος 
συντονιστικός φορέας για τα θέµατα της 
ουσιοεξάρτησης, µέσα από την 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 ευαισθητοποιήσει την 
κοινωνία σχετικά µε τους κινδύνους που τέτοια χρήση 
εγκυµονεί για την υγεία, αλλά και τις ευρύτερες 
συνεπακόλουθες επιπτώσεις.

Οι κατευθυντήριες γραµµές για υπεύθυνη πώληση και 
διάθεση του αλκοόλ ετοιµάστηκαν από το 
Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου µέσα στα πλαίσια 
των αρµοδιοτήτων του για προώθηση καλών 
πρακτικών για αντιµετώπιση της επιβλαβούς 
κατανάλωσης αλκοόλ. Οι κατευθυντήριες γραµµές 
µπορούν να αποτελέσουν οδηγό για άτοµα ή οµάδα 
ατόµων που σχεδιάζουν και εφαρµόζουν εκπαιδευτικά 
προγράµµατα υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης 
αλκοόλ, έτσι ώστε να παρέχουν µια ολοκληρωµένη 
εκπαίδευση που θα προσφέρει στους 
επιχειρηµατίες/προσωπικό την κατάλληλη ενηµέρωση 
και κατάρτιση και κατ΄επέκταση να συµβάλει στη 
µείωση των κινδύνων που σχετίζονται µε τη χρήση 
αλκοόλ, όπως είναι η  µείωση των οδικών 
ατυχηµάτων, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ 
και άλλων κοινωνικών προβληµάτων. 

2. Γενικός Στόχος 
Γενικός στόχος της ανάπτυξης των κατευθυντήριων γραµµών είναι η διασφάλιση της παροχής 
αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων Υπεύθυνης Πώλησης και ∆ιάθεσης για το Αλκοόλ (ΥΠ∆Α) 
στους επιχειρηµατίες και στο προσωπικό υποστατικών που πωλούν ή και σερβίρουν αλκοόλ. 
Μια αποτελεσµατική εκπαίδευση αναµένεται να συµβάλει στην απόκτηση γνώσης για τους κινδύνους που 
σχετίζονται µε την επιβλαβή κατανάλωση του, 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.  Μέσα από αυτή τη διαδικασία 
οι υπεύθυνοι πώλησης και διάθεσης αλκοόλ θα µπορέσουν να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τον σηµαντικό 
ρόλο που έχουν να διαδραµατίσουν σε ότι αφορά τη µείωση της υπερβολικής χρήσης του αλκοόλ και των 
συνδεόµενων µε αυτό αρνητικών συνεπειών.  
Η εκπαίδευση ΥΠ∆Α  αναµένεται επίσης να οδηγήσει στην ενίσχυση της αντίληψης των 
επιχειρηµατιών/πωλητών για το νοµικό υπόβαθρο του Περί Πώλησης Οινοπνευµατωδών Νόµου  και της 
σηµασίας συµµόρφωσης τους µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, όπως επίσης και των  κινδύνων που σχετίζονται µε 
την υπερβολική επεισοδιακή κατανάλωση του αλκοόλ και την οδήγηση υπό την επήρεια. 

2.1 Εκπαίδευση στην  Υπεύθυνη Πώληση και ∆ιάθεση Αλκοόλ (ΥΠ∆Α) και 
Αποτελεσµατικότητα

Η αποτελεσµατικότητα  σε ότι αφορά την  παροχή εκπαίδευσης ΥΠ∆Α και η υιοθέτηση πρακτικών µείωσης της 
βλάβης από χώρους αναψυχής και υποστατικά που πωλούν αλκοόλ,  τόσο σε σχέση µε  την αλλαγή στάσης όσο 
και  σε σχέση µε  τις γνώσεις του προσωπικού, έχει τεκµηριωθεί επιστηµονικά (Jones et.al., 2010; Toomey et. al., 
2006; Nusbaumer & Reiling, 2003). Όπως προκύπτει από τις σχετικές έρευνες, η απόκτηση γνώσης και 
δεξιοτήτων πρακτικών µείωσης της βλάβης και εφαρµογής της νοµοθεσίας από µόνη της δεν µπορεί να επιφέρει 
την επιθυµητή αλλαγή στην συµπεριφορά. Η επιδιωκόµενη, θετική αλλαγή, προκύπτει από ένα συνδυασµό 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και συστηµατικών ελέγχων της Αστυνοµίας ή/ και  των αρχών επιθεώρησης 
αδειών των υποστατικών. Επιπλέον, η αποτελεσµατικότητα φαίνεται να αυξάνεται ακόµη περισσότερο όταν το 
προσωπικό τυγχάνει στήριξης µέσα από την επίσηµη υιοθέτηση πολιτικών ΥΠ∆Α από τη ∆ιεύθυνση του 
υποστατικού (Jones et. al., 2010; Wagenaar et. al., 2005; Stockwell, 2001; Lang et. al., 1998).  
Θετικά αποτελέσµατα επίσης φαίνεται να έχουν και οι εκπαιδεύσεις µέσω διαδικτύου (Danaher et al., 2012). 
Στην αναφορά αυτή, σηµειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είχαν 
πολύχρονη πείρα στον τοµέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η 
εκπαίδευση µέσω διαδικτύου συνείσφερε στη βελτίωση των γνώσεων σε πρακτικές ΥΠ∆Α, των στάσεων αλλά και 
της ικανότητας εφαρµογής των πρακτικών. Οι ερευνητές επεσήµαναν  ότι οι αλλαγές στις γνώσεις και στάσεις θα 
ήταν ακόµη µεγαλύτερες, αν η εκπαίδευση προσφερόταν σε αρχάριους επαγγελµατίες, λόγω του ότι η οµάδα 
αυτή δεν θα έχει προηγούµενη σχετική γνώση ή εµπειρία. Περαιτέρω, στην εν λόγω έρευνα, γίνεται εισήγηση 
όπως διερευνηθεί η προστιθεµένη αξία εφαρµογής της διαδικτυακής εκπαίδευσης  σε συνδυασµό µε οµαδική 
εκπαίδευση ΥΠ∆Α.
Συµπερασµατικά, η καθιέρωση µιας ευρύτερα υποστηρικτικής πολιτικής και κοινωνικού περιβάλλοντος, µέσα 
από στρατηγικές και µέτρα που ενισχύουν τα κίνητρα των επιχειρηµατιών, των Αρχών Επιβολής του νόµου και 
του κοινού µπορούν να επιφέρουν την αλλαγή και την µείωση των επικίνδυνων και εγκληµατικών 
συµπεριφορών που σχετίζονται µε το αλκοόλ και του κοινωνικού κόστους που σχετίζεται µε την επιβλαβή 
κατανάλωση του (Patra et al. 2011; Hawkins et. al., 2009).
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2.1 Εκπαίδευση στην  Υπεύθυνη Πώληση και ∆ιάθεση Αλκοόλ (ΥΠ∆Α) και 
Αποτελεσµατικότητα

Η αποτελεσµατικότητα  σε ότι αφορά την  παροχή εκπαίδευσης ΥΠ∆Α και η υιοθέτηση πρακτικών µείωσης της 
βλάβης από χώρους αναψυχής και υποστατικά που πωλούν αλκοόλ,  τόσο σε σχέση µε  την αλλαγή στάσης όσο 
και  σε σχέση µε  τις γνώσεις του προσωπικού, έχει τεκµηριωθεί επιστηµονικά (Jones et.al., 2010; Toomey et. al., 
2006; Nusbaumer & Reiling, 2003). Όπως προκύπτει από τις σχετικές έρευνες, η απόκτηση γνώσης και 
δεξιοτήτων πρακτικών µείωσης της βλάβης και εφαρµογής της νοµοθεσίας από µόνη της δεν µπορεί να επιφέρει 
την επιθυµητή αλλαγή στην συµπεριφορά. Η επιδιωκόµενη, θετική αλλαγή, προκύπτει από ένα συνδυασµό 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και συστηµατικών ελέγχων της Αστυνοµίας ή/ και  των αρχών επιθεώρησης 
αδειών των υποστατικών. Επιπλέον, η αποτελεσµατικότητα φαίνεται να αυξάνεται ακόµη περισσότερο όταν το 
προσωπικό τυγχάνει στήριξης µέσα από την επίσηµη υιοθέτηση πολιτικών ΥΠ∆Α από τη ∆ιεύθυνση του 
υποστατικού (Jones et. al., 2010; Wagenaar et. al., 2005; Stockwell, 2001; Lang et. al., 1998).  
Θετικά αποτελέσµατα επίσης φαίνεται να έχουν και οι εκπαιδεύσεις µέσω διαδικτύου (Danaher et al., 2012). 
Στην αναφορά αυτή, σηµειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είχαν 
πολύχρονη πείρα στον τοµέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η 
εκπαίδευση µέσω διαδικτύου συνείσφερε στη βελτίωση των γνώσεων σε πρακτικές ΥΠ∆Α, των στάσεων αλλά και 
της ικανότητας εφαρµογής των πρακτικών. Οι ερευνητές επεσήµαναν  ότι οι αλλαγές στις γνώσεις και στάσεις θα 
ήταν ακόµη µεγαλύτερες, αν η εκπαίδευση προσφερόταν σε αρχάριους επαγγελµατίες, λόγω του ότι η οµάδα 
αυτή δεν θα έχει προηγούµενη σχετική γνώση ή εµπειρία. Περαιτέρω, στην εν λόγω έρευνα, γίνεται εισήγηση 
όπως διερευνηθεί η προστιθεµένη αξία εφαρµογής της διαδικτυακής εκπαίδευσης  σε συνδυασµό µε οµαδική 
εκπαίδευση ΥΠ∆Α.
Συµπερασµατικά, η καθιέρωση µιας ευρύτερα υποστηρικτικής πολιτικής και κοινωνικού περιβάλλοντος, µέσα 
από στρατηγικές και µέτρα που ενισχύουν τα κίνητρα των επιχειρηµατιών, των Αρχών Επιβολής του νόµου και 
του κοινού µπορούν να επιφέρουν την αλλαγή και την µείωση των επικίνδυνων και εγκληµατικών 
συµπεριφορών που σχετίζονται µε το αλκοόλ και του κοινωνικού κόστους που σχετίζεται µε την επιβλαβή 
κατανάλωση του (Patra et al. 2011; Hawkins et. al., 2009).

2.2 Στοιχεία και δεδοµένα 
2.2.1 Επιβλαβής χρήση αλκοόλ στην Ευρώπη 

Η επιβλαβής χρήση αλκοόλ στην Ευρώπη, τεκµηριώνεται ευρέως, ενώ η 
µεγάλη κατανάλωση αλκοόλ επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη δηµόσια 

υγεία και κατ΄επέκταση στην οικονοµία της Ευρώπης (Anderson et al, 
2013). Οι  Ευρωπαίοι πολίτες ηλικίας 15 και άνω καταναλώνουν 27 

γραµµάρια αλκοόλ (σχεδόν τρία ποτά) ηµερησίως, δηλαδή,  δύο φορές 
περισσότερο  από τον παγκόσµιο µέσο όρο και περισσότερο  αλκοόλ  ανά 
κεφαλή σε σύγκριση µε οποιαδήποτε περιοχή στον κόσµο, ενώ το 8% µε 
10% των ασθενειών και ατυχηµάτων που καταγράφονται σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο σχετίζονται µε το αλκοόλ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). 
Επιπρόσθετα, στην ∆υτική Ευρώπη, ένα  σηµαντικό ποσοστό περιπτώσεων 

καρκίνου (10% στους άνδρες και 3% στις γυναίκες), οφείλονται στην 
κατανάλωση αλκοόλ (Schutze et al., 2011).  Παρά  το γεγονός ότι το 

αλκοόλ επιφέρει τεράστιο κόστος στην δηµόσια υγεία στην ευρωπαϊκή 
κοινότητα, η έκταση του κοινωνικού κόστους φαίνεται να είναι 

υποτιµηµένη, αφού συχνά δεν λαµβάνονται υπόψη τα κόστη που επιφέρει 
στον περίγυρο των ατόµων που κάνουν χρήση αλκοόλ, στα παιδιά και 
στους συντρόφους τους, ή και στους συνεργάτες τους  στο εργασιακό 

περιβάλλον (Anderson et al, 2012). 

2.2.2 Προσβασιµότητα αλκοόλ από 
ανήλικα άτοµα 
Η προσβασιµότητα στο αλκοόλ αποτελεί σηµαντικό 
παράγοντα  σε ότι αφορά  στην ηλικία έναρξης 
κατανάλωσης του από τους έφηβους και την υπερβολική 
του  κατανάλωση. Πολλές χώρες ρυθµίζουν νοµοθετικά 
το όριο ηλικίας για την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά η 
εφαρµογή του ορίου ηλικίας φαίνεται να είναι 
προβληµατική (European Commission, 2013). 
Συγκεκριµένα, µε βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της 
έρευνας µαθητικού πληθυσµού ESPAD (2011), προκύπτει 
ότι η πρόσβαση σε οινοπνευµατώδη ποτά από τους 
ανήλικους στην Κύπρο είναι πολύ µεγάλη, αφού σχεδόν 
το 50% των µαθητών αναφέρεται να  είχαν αγοράσει 
κάποιο αλκοολούχο ποτό από κατάστηµα για δική τους 
χρήση (τον τελευταίο µήνα) – δηλ. για να το 
καταναλώσουν οι ίδιοι, γεγονός που ξεπερνά  αρκετά τον 
µέσο όρο της έρευνας (στην οποία συµµετείχαν 36 χώρες) 
που ανερχόταν στο 37%. 

2.2.3 Αλκοόλ, µέθη και οδήγηση υπό την 
επήρεια στην Κύπρο
Σύµφωνα µε την Παγκύπρια Επιδηµιολογική  Έρευνα Γενικού 
Πληθυσµού (ΑΣΚ, 2012), η τάση για πρώτη µέθη είναι 
εντονότερη στις ηλικίες 15-22. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένας 
στους πέντε Κύπριους  κατανάλωσε έξι ή περισσότερα ποτά σε 
µία µόνο περίσταση, ενώ ανάµεσα στους νέους 15-24 ετών, η 
συχνότητα αυτή είναι ένας στους τέσσερις. Επιπλέον, το 44% 
των µαθητών (15-16 ετών) ανέφεραν ότι κατανάλωσαν πέντε 
ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά σε µια περίσταση κατά τον 
τελευταίο µήνα. Όσον αφορά στην οδική συµπεριφορά, η 
Κύπρος είναι ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες µε τα 
υψηλότερα ποσοστά πολιτών που δεν θεωρούν µεγάλο ρίσκο 
την οδήγηση µετά από κατανάλωση δύο ή περισσότερων 
ποτών. Επιπρόσθετα, κατά το 2014 καταγράφηκαν 44 θάνατοι 
από οδικές συγκρούσεις,  οι οποίοι αποδίδονται κυρίως 
(33,59%) στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης 
(Αστυνοµία Κύπρου, 2015). 

2.3  Πλεονεκτήµατα από την υιοθέτηση πολιτικής υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης αλκοόλ
Εκτός από τα οφέλη για την δηµόσια υγεία και τη µείωση των κινδύνων σε σχέση µε την επιβλαβή κατανάλωση του αλκοόλ 
στο άτοµο, η υιοθέτηση πολιτικών υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης του αλκοόλ από τα υποστατικά επιφέρει οφέλη για 
τους ίδιους τους χώρους και το προσωπικό τους. Τα πλεονεκτήµατα περιλαµβάνουν  τη διατήρηση της καλής φήµης του 
υποστατικού, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, τη µείωση καταστροφών στο υποστατικό, την αποφυγή των 
πιθανών νοµικών υποθέσεων εις βάρος των ιδιοκτητών των υποστατικών, λιγότερη αστυνόµευση και αύξηση του ηθικού 
ανάµεσα στο προσωπικό και συνεπώς την ενίσχυση της παραγωγικότητας και µείωση της συχνής αντικατάστασης του 
προσωπικού (Murphy, 2014).
 

3. Κατευθυντήριες Γραµµές για τους πωλητές και τους σερβιτόρους αλκοολούχων ποτών 
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 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 αλκοόλ, µπορεί να συµβάλει 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. 

Οι θεµατικές ενότητες που θα πρέπει να καλύπτονται σε µια εκπαίδευση υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης αλκοόλ 
περιγράφονται πιο κάτω.
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3.1.1 Νοµοθεσίες
Οι πιο σηµαντικές νοµοθεσίες που αφορούν στην καθηµερινή λειτουργία υποστατικών που πωλούν ή και 
σερβίρουν αλκοόλ είναι οι πιο κάτω:
• Ο περί Πώλησης Οινοπνευµατωδών Ποτών Νόµος (Κεφ. 144)
Ο Νόµος αυτός, περιέχει µεταξύ άλλων πρόνοιες για το όριο ηλικίας κατανάλωσης και διάθεσης αλκοόλ, για τη 
διάθεση αλκοόλ σε άτοµα που βρίσκονται σε κατάσταση µέθης, τη διαδικασία αδειοδότησης για πώληση αλκοόλ, 
τα ωράρια λειτουργίας υποστατικών που πωλούν αλκοόλ. 
Σύµφωνα µε το Νόµο, «…Η πώληση, η διάθεση ή η χορήγηση αλκοολούχων ποτών σε πρόσωπα κάτω των 17 
χρόνων και σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση µέθης είναι παράνοµη. Οποιοσδήποτε επιχειρηµατίας ή 
διευθυντής µαγαζιού πωλεί, διαθέτει ή χορηγεί αλκοόλ σε άτοµα κάτω των 17 ή σε µεθυσµένα άτοµα, θεωρείται 
ένοχος αδικήµατος και η ποινή µπορεί να περιλαµβάνει πρόστιµο ή φυλάκιση, ακόµα και κατάσχεση των ποτών 
κατόπιν απόφαση ∆ικαστηρίου. Το ∆ικαστήριο µπορεί επίσης επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει 
για την κατάσχεση και ακύρωση της άδειας του προσώπου». 
• Ο περί Κέντρων Αναψυχής Νόµος του 1985 µέχρι το 2007 (Ν.29/1985)
Ο Νόµος αυτός, µεταξύ άλλων, περιέχει πρόνοιες σε σχέση µε  το όριο ηλικίας για την είσοδο σε κέντρα 
αναψυχής.
Σύµφωνα µε το Νόµο, «…Η είσοδος ατόµων κάτω των 17 ετών σε νυχτερινό κλαµπ είναι παράνοµη. 
Οποιοσδήποτε επιχειρηµατίας, διευθυντής ή άλλο πρόσωπο επιτρέπει την είσοδο στο κέντρο ατόµου κάτω των 17 
ετών, θεωρείται ένοχος αδικήµατος, εκτός σε περιπτώσεις που το άτοµο συνοδεύεται από τους γονείς ή τον 
κηδεµόνα του. Σε περίπτωση καταδίκης του ατόµου που παραβαίνει τις διατάξεις του νόµου, τιµωρείται µε 
φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις δύο αυτές ποινές».
• Οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόµοι του 1986 και του 2000 (174/1986) 
Οι Νόµος αυτός, περιέχει  µεταξύ άλλων, πρόνοιες για το όριο αλκοόλης κατά την οδήγηση.
Σύµφωνα µε το Νόµο, «…Κάθε πρόσωπο που οδηγεί ή αποπειράται να οδηγήσει οποιοδήποτε όχηµα σε 
οποιοδήποτε δρόµο ή άλλο δηµόσιο χώρο και η ποσότητα του αλκοόλ στο αίµα ξεπερνά τα 50mg ανά 100ml και 
στην εκπνοή τα 22mg ανά 100ml είναι ένοχο αδικήµατος». Για πρόσωπα που ανήκουν στις εξής οµάδες: αρχάριοι 
οδηγοί (µέχρι 3 χρόνια από την απόκτηση άδειας οδήγησης), µαθητευόµενοι οδηγοί, οδηγοί φορτηγών, οδηγοί 
λεωφορείων, οδηγοί ταξί, οδηγοί που µεταφέρουν επικίνδυνα φορτία και οδηγοί µοτοσυκλέτας και 
µοτοποδηλάτων, το όριο συγκέντρωσης στο αίµα δεν πρέπει να  υπερβαίνει τα 20mg ανά 100ml  και στην εκπνοή 
τα 9mg ανά 100ml.
Σε περίπτωση που το άτοµο ξεπεράσει το νοµικό όριο ποσότητας του αλκοόλ στο αίµα και στην αναπνοή  κατά την 
οδήγηση,  η ποινή µπορεί να περιλαµβάνει πρόστιµο ή/και πρόσθεση βαθµών στην άδεια οδήγησης ή και 
αφαίρεση της άδειας οδήγησης σε περίπτωση συστηµατικής παράβασης του νόµου.
Η παράβαση της εν λόγω νοµοθεσίας ενώ δεν επιβαρύνει ποινικά τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό του 
υποστατικού, καταδεικνύει τον σηµαντικό τους ρόλο στην πρόληψη πιθανών ατυχηµάτων που µπορούν να 
προκληθούν από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ενώ η νοµική ευθύνη των πωλητών/σερβιτόρων 
περιορίζεται στην άρνηση πώλησης ποσότητας αλκοόλ σε µεθυσµένο άτοµο, νοείται ότι µέσα από σύστηµα 
αντιµετώπισης της µέθης ανάµεσα στους θαµώνες (βλέπε σηµείο 2.2.3.) οι οδικές συγκρούσεις που οφείλονται 
στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ µπορούν να µειωθούν σηµαντικά. 

3.2 Πληροφορίες για το αλκοόλ: ποτά και περιεκτικότητα
Οι επιχειρηµατίες/προσωπικό µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής τους ευθύνης χρειάζεται µεταξύ άλλων να 
γνωρίζουν την περιεκτικότητα και τη σωστή δοσολογία ανάλογα µε τον τύπο ποτού. Είναι σηµαντικό οι 
δοσολογίες των ποτών να παραµένουν σταθερές και να βασίζονται στην ποσότητα που ορίζεται ως 
«µονάδα ποτού», για σκοπούς µείωσης των κινδύνων που σχετίζονται µε την επιβλαβή κατανάλωση 
αλκοόλ. Στην Κύπρο µια «µονάδα ποτού» θεωρείται: 150ml κρασί άσπρο/κόκκινο, 50ml 
ουίσκι/βότκα/κονιάκ/ούζο, 50ml σφηνάκι, 45ml σφηνάκι ζιβανία και 330ml µπύρα (Γενικό Χηµείο του 
Κράτους, 2007). 
Για σκοπούς εκπαίδευσης και καλύτερης κατανόησης για τις συνέπειες στον οργανισµό, αλλά και  τον 
τρόπο και το χρόνο που χρειάζεται ο οργανισµός για να µεταβολίσει ένα ποτό, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν έντυπα ή και εργαλεία µέτρησης της περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίµα, 
συµπεριλαµβανοµένης και  της εφαρµογής για έξυπνες κινητές συσκευές του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου 
Κύπρου Ask4Alcocheck.   

3.3. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ
Η κατανόηση των κινδύνων  αλλά και της κουλτούρας που σχετίζεται  µε την κατανάλωση αλκοόλ, µπορεί 
να συµβάλει σηµαντικά στην πρόληψη των  αρνητικών επιπτώσεων. Συνεπώς το γνωσιολογικό κοµµάτι 
θεωρείται αρκετά σηµαντικό κεφάλαιο του εκπαιδευτικού εργαλείου το οποίο ενδείκνυται να 
περιλαµβάνει τις πιο κάτω θεµατικές: Αλκοόλ Μύθοι και Αλήθειες, Προσβασιµότητα και κατανάλωση από 
ανήλικα άτοµα , Αλκοόλ και οδήγηση, Αλκοόλ και επικίνδυνες συµπεριφορές (βλέπε παράρτηµα για 
χρήσιµες πληροφορίες και ιστοσελίδες).

3.4 Πρακτικές Ασφαλούς Πώλησης και ∆ιάθεσης Αλκοόλ
Οι εκπαιδεύσεις ΥΠ∆Α µπορούν  να κυµαίνονται από τρεις µέχρι έξι ώρες και να περιλαµβάνουν διάφορους 
µικτούς τρόπους µάθησης, όπως παρουσιάσεις µε παροχή  πληροφοριών, έντυπο ενηµερωτικό υλικό και 
ερωτηµατολόγια,  παιχνίδι ρόλων (role playing) και ανοικτές συζητήσεις. Κίνητρα όπως η χρηµατική 
κάλυψη των ωρών του προσωπικού που εµπλέκεται για σκοπούς της εκπαίδευσης, µπορούν να 
ενισχύσουν τη συµµετοχή των επαγγελµατιών. Επιπλέον κίνητρο µπορεί να αποτελέσει η νοµική πτυχή της 
εκπαίδευσης, σε περίπτωση που αυτή αποτελεί προϋπόθεση για  την αδειοδότηση του υποστατικού για την 
πώληση η και το διάθεση αλκοόλ. 
Είναι καθοριστικό, η διοίκηση των υποστατικών που πωλούν και σερβίρουν αλκοόλ να δίνει σαφείς 
οδηγίες στο προσωπικό για την εφαρµογή των πολιτικών υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης αλκοόλ, 
ενισχύοντας παράλληλα το ρόλο και την ευθύνη του προσωπικού (Murphy, 2014; ICAP & EFRD, 2008). 
Επίσης σηµαντικός παράγοντας είναι η στήριξη του προσωπικού, µέσα από συγκεκριµένη και γραπτή 
πολιτική, συναντήσεις του προσωπικού, καθώς και ένα σύστηµα καταγραφής και αναθεώρησης των 
περιστατικών.  

3.1 Νοµικά Ζητήµατα 
Όπως στις πλείστες χώρες,  έτσι και στην Κύπρο, η πώληση και η διάθεση  αλκοόλ σε ανήλικα άτοµα και σε 
άτοµα που βρίσκονται σε κατάσταση µέθης αποτελούν ποινικό αδίκηµα τιµωρούµενο µε χρηµατικές ποινές ή και 
φυλάκιση τους ιδιοκτήτες, αλλά και τους πωλητές. 
Συνεπώς, τόσο οι ιδιοκτήτες αδειούχων υποστατικών πώλησης αλκοόλ όσο και το προσωπικό που πωλεί ή και 
σερβίρει αλκοόλ, οφείλουν να γνωρίζουν τις σχετικές νοµοθεσίες.
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3.4.1 Αναγνώριση και Αντιµετώπιση µέθης 
Ενώ οι νοµοθεσίες για την πώληση και διάθεση αλκοολούχων ποτών καθορίζουν την πώληση 
αλκοόλ σε άτοµο που βρίσκεται σε κατάσταση µέθης ως ποινικό αδίκηµα, η συµµόρφωση µε τη 
νοµοθεσία φαίνεται να είναι προβληµατική σε πολλές χώρες (European Commission, 2013; 
Nusbaumer & Reiling, 2003; Anderson et al, 2000). Όπως καταδεικνύεται από σχετικές  έρευνες,  οι 
σερβιτόροι ή/και οι πωλητές σπάνια παρεµβαίνουν, είτε λόγω απροθυµίας για συµµόρφωση µε τη 
νοµοθεσία, είτε λόγω έλλειψης δεξιοτήτων σε ότι αφορά στην  αναγνώριση ή/ και αντιµετώπιση της 
µέθης (Burns et al., 2003). Συνεπώς, η ενσωµάτωση δεξιοτήτων όσον αφορά στην αναγνώριση και 
αντιµετώπιση της µέθης κρίνεται ως αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαίδευσης των πωλητών, αφού  η 
απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων και η ενίσχυση της προθυµίας των πωλητών/σερβιτόρων συµβάλουν 
σηµαντικά στη µείωση των κινδύνων που σχετίζονται µε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ 
(Hammersley & Ditton, 2005), όπως είναι  η άσκηση σωµατικής και σεξουαλικής βίας από άτοµα σε 
µέθη, βανδαλισµοί και ατυχήµατα λόγω οδήγησης υπό την επήρεια (Wechsler et al., 2002) κ.α. 
Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συχνότητα των παρεµβάσεων των πωλητών/σερβιτόρων 
µπορεί να επηρεαστεί από άλλους παράγοντες, όπως η προηγούµενη εκπαίδευση υπεύθυνης 
πώλησης και διάθεσης αλκοόλ, τα χρόνια εµπειρίας τους στον τοµέα, το µέγεθος, τον τύπο και την 
τοποθεσία του υποστατικού, καθώς και τον αριθµό των ατόµων που παραγγέλνουν ποτό (Goodsite 
et. al., 2008). 

3.4.1.1 Αναγνώριση της µέθης
Η πιο υποκειµενική έµµεση ένδειξη για το επίπεδο αλκοόλης στο αίµα είναι ο αριθµός αλκοολούχων 
ποτών που πωλούνται/σερβίρονται στο άτοµο. Συχνά, η ένδειξη αυτή όµως µπορεί να µην είναι 
χρήσιµη, αφού σε πολλές περιπτώσεις το άτοµο έχει καταναλώσει αλκοόλ προηγουµένως, γεγονός 
το οποίο ο πωλητής/σερβιτόρος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει (Burns et. al., 2003). Ως εκ τούτου, για 
την αναγνώριση της µέθης η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευόµενους όχι µόνον  µια 
απλή καταγραφή των ζητούµενων ενδείξεων, αλλά και την αξιολόγησή τους όσον αφορά στη 
χρησιµότητα των ενδείξεων αυτών. Σύµφωνα µε τον Burns και συνεργάτες (2003), η δυσκολία στην 
οµιλία έχει αναγνωριστεί ως η κύρια ένδειξη µέθης, ακολουθούµενη  από την αναστάτωση του 
περίγυρου, τον αριθµό των ποτών και την αδέξια κίνηση. Μια άλλη οµάδα ενδείξεων που εντοπίστηκε 
ως λιγότερο σηµαντική περιλαµβάνει  την εναλλαγή της διάθεσης, την αντίδραση των φίλων, την 
απροσεξία σε σχέση  µε τα χρήµατα του υπό µέθη ατόµου, την υπνηλία και τις προσπάθειες του 
ατόµου να κρύψει τη µέθη, ενώ οι εκφράσεις ή η ερυθρότητα του προσώπου δε θεωρήθηκαν ως 
σηµαντικές ενδείξεις. 

3.4.1.2 Αντιµετώπιση της µέθης 
Η πρακτική που ενδείκνυται για αντιµετώπιση των ατόµων που βρίσκονται σε κατάσταση µέθης είναι 
η άρνηση διάθεσης αλκοολούχων ποτών, η οποία πρέπει πάντα να χαρακτηρίζεται από σεβασµό προς 
το άτοµο καθώς και  επαγγελµατισµό και να περνά όσο το δυνατό πιο απαρατήρητη από τους γύρω 
(ICAP & EFRD, 2008). Σε τέτοιες περιπτώσεις, το προσωπικό προσεγγίζει το άτοµο που βρίσκεται σε 
κατάσταση µέθης το συντοµότερο, του επεξηγεί την πολιτική του υποστατικού  βάσει της νοµοθεσίας 
του απολογείται και του αναφέρει ευγενικά ότι είναι ευπρόσδεκτος να επισκεφτεί το χώρο ξανά όταν 
είναι νηφάλιος. 
Παρόλα τα πιο πάνω, η εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο στο πως ο πωλητής/σερβιτόρος 
χρειάζεται να παρέµβει αλλά και στο πότε. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι ευκολότερο να προληφθεί η 
µέθη παρά να γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια παρέµβασης όταν ο θαµώνας ήδη βρίσκεται σε 
κατάσταση µέθης. Μερικοί τρόποι να επιτευχθεί αυτό συµπεριλαµβάνουν  την επιβράδυνση της 
εξυπηρέτησης/διάθεσης ποτών, την προώθηση και παροχή κατάλληλου φαγητού, και την 
συµπερίληψη µη αλκοολούχων ποτών ή ποτών χαµηλής περιεκτικότητας αλκοόλ στο µενού 
(Stockwell, 2001). 
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3.4.2 Αναγνώριση και αντιµετώπιση επικίνδυνων συµπεριφορών και έκτακτων 
περιστατικών
Έρευνες καταδεικνύουν ότι στα υποστατικά όπου πωλείται και διατίθεται αλκοόλ παρατηρούνται συχνά 
περιστατικά επιθετικής και βίαιης συµπεριφοράς. Συνεπώς, για τη διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος τόσο για 
τους θαµώνες του υποστατικού όσο και για το ίδιο προσωπικό, η εκπαίδευση υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης 
αλκοόλ (ΥΠ∆Α) θα πρέπει να συνοδεύεται και από παρεµβάσεις διαχείρισης βίαιων και επικίνδυνων 
συµπεριφορών. Για καλύτερη αντιµετώπιση των προκλητικών αυτών συµπεριφορών η εκπαίδευση δεν πρέπει 
να περιορίζεται στο προσωπικό που πωλεί ή και σερβίρει αλκοόλ, αλλά να παρέχεται και στο προσωπικό 
ασφαλείας το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση ατόµων που εκδηλώνουν επιθετική και βίαιη συµπεριφορά 
(Graham et al., 2005). 

Η εκπαίδευση µπορεί να καλύπτει τις πιο κάτω έξι περιοχές:
1.Κατανόηση του τρόπου κλιµάκωσης της επιθετικότητας: αναγνώριση των πρώτων ενδείξεων επιθετικότητας 
για σκοπούς έγκαιρης παρέµβασης.
2. Αξιολόγηση της κατάστασης: συνυπολογισµός των δεδοµένων και του αριθµού προσωπικού που θα χρειαστεί 
για να αναχαιτιστεί η κλιµάκωση της κατάστασης, στρατηγικές αποφυγής εµπλοκής άλλων πελατών, λήψη 
επιπλέον µέτρων ασφαλείας, κ.ά.   
3. ∆ιατήρηση ψυχραιµίας: κατανόηση/ αναγνώριση του τύπου συµπεριφορών και καταστάσεων που προκαλούν 
θυµό  και τρόποι οµαδικής λειτουργίας.
4. Κατανόηση και αποτελεσµατική χρήση γλώσσας του σώµατος: τρόποι χρήσης µη λεκτικών τεχνικών για 
εξοµάλυνση αρνητικών καταστάσεων. 
5. Τρόποι αντιµετώπισης θαµώνα µε προκλητική συµπεριφορά.
6. Νοµικά ζητήµατα:  γνώση της νοµοθεσίας και αναγνώριση των ευθυνών τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του 
προσωπικού και της σηµαντικότητας ανάπτυξης και εφαρµογής πολιτικών  και δεξιοτήτων για αποφυγή νοµικών 
προβληµάτων. 

3.4.3 Αναγνώριση και αντιµετώπιση ανήλικων ατόµων για σκοπούς εφαρµογής του 
ορίου ηλικίας
Η συµµόρφωση των πωλητών στο όριο ηλικίας εξαρτάται από την γνώση τους όσον αφορά στη σχετική 
νοµοθεσία, την ικανότητα αλλά προπαντός την προθυµία τους να εφαρµόζουν τη νοµοθεσία (Gosselt et al.; 
2012). 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. 
Η πρακτική που ενδείκνυται για αντιµετώπιση των ανήλικων ατόµων που επιχειρούν να αγοράσουν ή να 
καταναλώσουν αλκοόλ, όπως και στην περίπτωση ατόµων που βρίσκονται σε κατάσταση µέθης,  είναι η άρνηση 
εισόδου στο υποστατικό ή η άρνηση πώλησης ή και διάθεσης, ανάλογα µε τον τύπο του υποστατικού. Νοείται ότι 
το προσωπικό θα πρέπει να ζητά ταυτότητα για επιβεβαίωση της ηλικίας από όλα τα άτοµα που φαίνονται κάτω 
των 20 χρόνων. 
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3.4.4 Προώθηση του «Οδηγού της παρέας» και εναλλακτικών 
µέσων ασφαλούς  µεταφοράς
Στις πολιτικές υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης αλκοόλ ενδείκνυται να 
συµπεριλαµβάνονται και πρακτικές προώθησης επιλογών για ασφαλή µεταφορά των 
πελατών στο σπίτι (Murphy, 2014). Το προσωπικό µπορεί να προσφερθεί να καλέσει 
ταξί για τον θαµώνα ή να τον προτρέψει να τηλεφωνήσει σε οικείο πρόσωπο για 
µεταφορά του στον τελικό του προορισµό, ενώ παράλληλα το υποστατικό µπορεί να 
παρέχει πληροφορίες µε τηλέφωνα ταξί, ή ακόµα και να παρέχει τη δωρεάν µεταφορά 
των πελατών µε µικρά λεωφορεία για συγκεκριµένες εκδηλώσεις. Τέλος, η πολιτική 
του υποστατικού µπορεί να συµπεριλαµβάνει και πρόγραµµα οδηγού της παρέας, 
προωθώντας ειδικές προσφορές χαµηλού κόστους για µη αλκοολούχα ποτά ή και για 
ποτά µε  χαµηλό ποσοστό αλκοόλης µε στόχο την  ενθάρρυνση της συµµετοχής των 
πελατών στο εν λόγω πρόγραµµα. 
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Η εδραίωση µιας κουλτούρας στήριξης για αναγνώριση των κινδύνων της επιβλαβούς χρήσης 
του αλκοόλ και συνακόλουθα ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος όπου τα άτοµα αναγνωρίζουν 
και προβληµατίζονται για τους κινδύνους αυτούς, χρειάζεται στρατηγικές που να συνδυάζουν 
πολλά και διαφορετικά µέτρα.
Οι κατευθυντήριες γραµµές  που καταγράφονται εδώ, αναπτύχθηκαν από το Αντιναρκωτικό 
Συµβούλιο Κύπρου, σε µια προσπάθεια διασφάλισης της οµοιοµορφίας σε ότι αφορά στην 
παροχή  εκπαιδευτικών  προγραµµάτων  υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης αλκοόλ που θα 
παρέχονται από διάφορους επαγγελµατίες, αλλά και της πεποίθησης ότι  όλες οι προσπάθειες 
προώθησης µέτρων  για την µείωση των κινδύνων που σχετίζονται µε τη χρήση αλκοόλ και την 
εντατικοποίηση των ελέγχων από τις Αρχές για την εφαρµογή των σχετικών νοµοθεσιών, θα 
παραµείνουν ανεπαρκείς, αν αυτές δεν συνοδεύονται από την στήριξη και τη θετική στάση  των 
επιχειρηµατιών και των πωλητών, που αποτελούν τους   κύριους αποδέκτες. 
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