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O οδηγός αυτός συντάχθηκε από ομάδα εργασίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών 

Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ), του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιο Κύπρου, για λογαριασμό του 

Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος εκπαίδευσης 

για υπεύθυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ για το έτος 2015.  

   

Ομάδα συγγραφής: 

Βασίλης Σ. Βασιλείου, M.S. 

Μιχάλης Μιχαηλίδης, Ph.D. 

Άντρια Νικολάου, M.A. 

Λήδα Χριστοδούλου, M.Sc. 

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον οδηγό αυτό έχουν διορθωθεί κατά την διάρκεια 

της συγγραφής του οδηγού. Πηγές και βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ετοιμασία του (π.χ. στατιστικά στοιχεία, δοκιμασμένες πρακτικές, εισηγήσεις κτλ.) είναι 

διαθέσιμες στο τέλος του οδηγού. Ωστόσο, τυχόν νέες πληροφορίες από τις νομοθεσίες, 

νομοθετικές ρυθμίσεις, κώδικες καλή πρακτικής, μπορεί να αλλάξουν μετά την έκδοση του.  
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Δομή του οδηγού 

Κάθε κεφάλαιο του παρόντα οδηγού αποτελείται από τα παρακάτω κομμάτια: 

 Τίτλος κεφαλαίου: Ο τίτλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται με μπλε χρώμα και έχει ως 

στόχο να προετοιμάσει τον ενδιαφερόμενο για το περιεχόμενο που θα συζητηθεί:  

3.5.  Καλές πρακτικές υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης αλκοόλ  

 Υπότιτλος : Ο υπότιτλος αναφέρεται σε συγκεκριμένα κομμάτια που θα σχολιαστούν με 

σκοπό την καλύτερη κατανόηση του ενδιαφερόμενου. Ο υπότιτλος φέρει τους αρχικούς 

αριθμούς του κεφαλαίου ακολουθούμενους με τον αντίστοιχο υπο-αριθμό (π.χ. 4.1.1, 

4.1.2 κλπ). Παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα: 

3.5.1. Άρνηση να παρέχεις αλκοόλ 

 Εισαγωγικό κείμενο με πληροφοριακό υλικό: Το εισαγωγικό κείμενο αναφέρει 

σημαντικά στοιχεία για το υπό συζήτηση θέμα. Παρουσιάζεται με το παρακάτω 

εικονίδιο: 

  

 

 Ήξερες ότι:  Ενσωματώνεται σε διάφορα σημεία των κεφαλαίων μέσα σε πλαίσιο και  

παρέχει σημαντικό πληροφοριακό υλικό. Το πλαίσιο με τις πληροφορίες παρουσιάζεται 

σε μπλε χρώμα με τον διακριτικό τίτλο «Ήξερες ότι…» :  

 

 

 

 

 

 Εφαρμόζοντας στη πράξη: Αποτελεί υλικό με πρακτικές συμβουλές και εισηγήσεις που 

προωθούν δράσεις υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης αλκοόλ. Το πλαίσιο με τις 

πληροφορίες, όπως φαίνεται παρακάτω, παρουσιάζεται σε ροζ χρώμα με το διακριτικό 

τίτλο «Εφαρμόζοντας στη πράξη» :  

 

 Ήξερες ότι…. 

Από την στιγμή που θα πιεί κάποιος την πρώτη γουλιά,  το 
αλκοόλ φτάνει στον εγκέφαλο μέσα σε 5 λεπτά ενώ έχει την 

πλήρη δράση του μέσα σε 35-40 λεπτά. 

Εφαρμόζοντας στη πράξη….. Αναγνωρίζοντας πως αλλάζει η 

συμπεριφορά ενός ατόμου καθώς πίνει.  

 Οι άνθρωποι καθώς πίνουν γίνονται πιο θορυβόδεις και αισθάνονται ότι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

επειδή χάνουν τον αυτό-έλεγχο τους 
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Πρόλογος 

 

Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι η αναγνώριση των στοιχείων αναφορικά με την υπεύθυνη 

πώληση αλκοόλ από επαγγελματίες υποστατικών διάθεσης αλκοόλ σε όλη την Κύπρο 

συμπεριλαμβανομένων των καφετεριών, νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, μπαρ, pubs, 

περιπτέρων και mini markets.   

Ο οδηγός παρέχει χρήσιμες και εμπειρικά τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση 

της βλάβης από την χρήση αλκοόλ και απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος φορέων, 

ανθρώπων και κοινοτήτων εμπλεκόμενων με την πώληση του. Επίσης, αναμένεται να 

ενημερώσει και κατευθύνει τόσο τις τοπικές κοινότητες στη Κύπρο, όσο και 

ενδιαφερόμενους χάραξης εθνικών στρατηγικών για την σωστή πώληση αλκοόλ ή άλλους 

ερευνητικούς φορείς ασχολούμενους με την μελέτη αυτού.  

Το πρόγραμμα ασφαλούς υπεύθυνης κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ, υλοποιείται από το 

ΠΑΚΕΠΕ με χρηματοδότηση από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (Α.Σ.Κ.).  

Γενικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Υπεύθυνη πώληση και διάθεση  αλκοόλ» 
είναι η ενίσχυση της αντίληψης των επιχειρηματιών και 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 αλκοόλ και την οδήγηση υπό την επήρεια.  Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα απευθύνεται σε προσωπικό υποστατικών που πωλούν ή και σερβίρουν αλκοόλ.  
 
  
       Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: 
  

 Η αποδοχή και κατανόηση των υπευθυνοτήτων των πωλητών σε σχέση με το αλκοόλ. 

 Η απόκτηση γνώσεων και ενίσχυση της συνείδησης των πωλητών σχετικά με τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ. 

 Η ενίσχυση της αντίληψης των πωλητών για το νομικό υπόβαθρο και τη σημασία 
συμμόρφωσης τους με την υφιστάμενη νομοθεσία, πριν και μετά την εκπαίδευση 
υπεύθυνης πώλησης/σερβιρίσματος αλκοολούχων ποτών. 

 Η κατανόηση των νομοθεσιών, των ευθυνών τους και των ποινών που μπορούν να τους 
επιδοθούν σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. 

 Η εκμάθηση πρακτικών ασφαλούς σερβιρίσματος από μέρους των πωλητών, όπως η 
προώθηση του οδηγού της παρέας, η αντιμετώπιση μέθης και έκτακτων περιστατικών, η 
εφαρμογή του ορίου ηλικίας για πώληση αλκοολούχων ποτών με την επιβεβαίωση 
ηλικίας μέσω ταυτότητας και η άρνηση πώλησης και σερβιρίσματος αλκοόλ σε άτομα 
κάτω των 17 χρονών. 

 Η υιοθέτηση των πολιτικών υπεύθυνου σερβιρίσματος από τους χώρους αναψυχής. 
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Επομένως, ο παρόν πληροφοριακός οδηγός, παρέχει χρήσιμο υλικό που μπορεί να βοηθήσει 

τους ενδιαφερόμενους στην εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών ασφαλούς πώλησης 

αλκοόλ. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται μια ασφαλέστερη πώληση αλκοολούχων ποτών 

στις τοπικές κοινωνίες, ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και καλύτερη φιλοξενία αυτών 

στους χώρους των υποστατικών.  Επίσης, ο οδηγός στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των 

ευθυνών και υποχρεώσεων όλων εκείνων που εμπλέκονται στην πώληση αλκοόλ. Έτσι, η 

εφαρμογή των εισηγήσεων από τον οδηγό, αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα 

αναφορικά με την μείωση της πιθανότητας βλάβης σε πελάτες και να αναβαθμίσει το 

υποστατικό ως ένα χώρο ασφαλούς διάθεσης ή κατανάλωσης αλκοόλ και διασκέδασης.  

Σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες που παρουσιάζονται στον οδηγό λήφθηκαν από 

δημοσιευμένα άρθρα, έγγραφα πολιτικής και συστάσεις εθνικών και διεθνών οργανισμών 

που αναφέρονται στη βιβλιογραφία αυτής της έκδοσης.  
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1.1. Στατιστικά στοιχεία για το αλκοόλ στη Κύπρο 

Η κατανάλωση αλκοόλ είναι διαδεδομένη ανά το παγκόσμιο, ωστόσο η υπερβολική 

κατανάλωση του επιφέρει αρνητικές συνέπειες τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο και για την 

δημόσια υγεία. Στη Κύπρο, σύμφωνα με την Έκθεση για την χρήση αλκοόλ του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου (ΕΚΤΕΝΠ, 2013), 

παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση, ιδιαίτερα στους εφήβους. 

 

1.1.1. Η κατανάλωση αλκοόλ στη Κύπρο 

 1 στους 5 νέους ηλικίας 15-24 να αναφέρει ότι μέθυσε κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ 

όπως φαίνεται, η τάση για πρώτη μέθη είναι εντονότερη στις ηλικίες 15-22. 

 1 στους 5 Κύπριους κατανάλωσε 6 ή περισσότερα ποτά σε μία μόνο περίσταση, ενώ 

ανάμεσα στους νέους 15-24 ετών, η συχνότητα αυτή είναι 1 στους 4. Επίσης, σχεδόν 

οι μισοί μαθητές (44%) 15-16 ετών, ανέφεραν ότι κατανάλωσαν 5 ή περισσότερα 

αλκοολούχα ποτά σε μια περίσταση κατά τον τελευταίο μήνα. 

 1 στους 2 μαθητές στην Κύπρο (15-16 ετών) ανέφεραν πως κατά το τελευταίο μήνα, 

αγόρασαν αλκοολούχα ποτά για δική τους κατανάλωση, ενώ παράλληλα, στην Κύπρο, 

η πρόσβαση των εφήβων στο αλκοόλ, υπερβαίνει το μέσο όρο των άλλων 

Ευρωπαϊκών χωρών. 

 Κατά το 2012, από τα άτομα που οδήγησαν αφού προηγουμένως είχαν πιει 3-6 

ποτήρια, οι περισσότεροι, βρέθηκαν στην ηλικιακή κατηγορία των 25-34 ετών (1 

στους 3). 

 Ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών που δεν 

θεωρούν μεγάλο ρίσκο την οδήγηση μετά από κατανάλωση 2 ή περισσότερων ποτών 

είναι η Κύπρος. 

 Εκτιμήθηκε ότι περίπου τουλάχιστον το 3% του πληθυσμού στην Κύπρο, είναι 

εξαρτημένο στο αλκοόλ. 

 Κατά το 2011 αιτήθηκαν θεραπείας λόγω κατάχρησης αλκοόλ 213 άτομα. Τα 

περισσότερα άτομα, βρέθηκαν να ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των χρηστών 

μέσης και τρίτης ηλικίας. 

 Η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά εσωτερικής 

νοσηλείας λόγω αλκοολικής ηπατοπάθειας και αλκοολικής παγκρεατίτιδας. 

 Συνολικά, για τα έτη 2004-2010, έχουν καταγραφεί στην Κύπρο τουλάχιστον 526 

θάνατοι οφειλόμενοι στην κατάχρηση αλκοόλ, που αντιστοιχεί περίπου στο 2% όλων 

των θανάτων στην Κύπρο. Πιο απλά, 2 στους 100 θανάτους που συμβαίνουν στην 

Κύπρο, οφείλονται στο αλκοόλ. 
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1.1.2.  Στοιχεία για την πρόσβαση ανήλικων σε αλκοόλ στη Κύπρο 

Κατά το 2015 το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου διενήργησε έρευνα 

δοκιμαστικών αγορών σε υποστατικά με άδεια πώλησης/ διάθεσης αλκοόλ σε δήμους των 

επαρχιών  Λεμεσού και Λευκωσίας.  Έγιναν συνολικά 200 μυστικές επισκέψεις σε υποστατικά 

(περίπτερα, μίνι μάρκετ, υπεραγορές, καφετέριες, εστιατόρια, μπυραρίες-μπαρ, κέντρα 

νυχτερινής διασκέδασης-club) που επιλέγηκαν τυχαία, ή μετά από μικροέρευνα προτιμήσεων 

σε νέους. Οι 160 επισκέψεις ήταν μοναδικές και σε 40 υποστατικά πραγματοποιήθηκε 

δεύτερη επαναληπτική επίσκεψη. Οι μυστικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε 

διαφορετικές ημέρες και ώρες λαμβάνοντας υπόψη και τον τύπο του υποστατικού.  

Το κύριο εύρημα της έρευνας αφορούσε στο πολύ μικρό ποσοστό επισκέψεων που 

κατέγραψαν την ενδεδειγμένη αντίδραση πωλητών όταν πελάτες που φαίνονται ως ανήλικοι 

ζητούν να αγοράσουν αλκοολούχο ποτό. Μόνο σε 1.5% των περιπτώσεων ζητήθηκε επίδειξη 

ταυτότητας. Σε ένα άλλο 4% των επισκέψεων οι πωλητές διερωτήθηκαν για την ηλικία των 

αγοραστών, αλλά προχώρησαν σε πώληση αλκοόλ. 
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2.1.  Οι νομοθεσίες για το αλκοόλ στη Κύπρο 

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 των ιδιοκτητών, αλλά και των 

πωλητών. Συνεπώς, τόσο οι ιδιοκτήτες αδειούχων υποστατικών πώλησης αλκοόλ, όσο και το 

προσωπικό που πωλεί ή και σερβίρει αλκοόλ, οφείλουν να γνωρίζουν τις σχετικές 

νομοθεσίες. 

 

2.1.1.  Σχετικές νομοθεσίες  

Οι πιο σημαντικές νομοθεσίες που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία 

υποστατικών που πωλούν ή και σερβίρουν αλκοόλ είναι οι πιο κάτω: 

 

 Ο περί Πωλήσεως 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 απόφασης Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο 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 στις 

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». 
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 Οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι του 1986 και του 2000 (174/1986) 

Οι Νόμοι αυτοί, περιέχουν μεταξύ άλλων, πρόνοιες για το όριο αλκοόλης κατά την 

οδήγηση.  

 

Σύμφωνα με το Νόμο, «…Κάθε πρόσωπο που οδηγεί ή αποπειράται να οδηγήσει 

οποιαδήποτε 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 

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. 
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3.1.  Γιατί είναι σημαντική η υπεύθυνη πώληση αλκοόλ;  

Η εκπαίδευση στην υπεύθυνη πώληση αλκοόλ, εν αντιθέσει με πολλές χώρες, δεν 

αποτελεί ακόμα νομική απαίτηση στην Κύπρο. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντική για 

την εργασία σου καθώς σε βοηθάει να μάθεις να χειρίζεσαι δύσκολες καταστάσεις μέθης, να 

αναγνωρίζεις τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σου ως επαγγελματίας και να παρέχεις την 

μέγιστη δυνατή ευχαρίστηση στους πελάτες σου.  

Να θυμάσαι ότι η δική σου υπευθυνότητα μπορεί να έχει τόσο θετική όσο και αρνητική 

επίδραση στους πελάτες. Έτσι, ανεξάρτητα του εάν είσαι υπεύθυνός/η μιας καφετέριας στην 

Λευκωσία, μπάρμαν στη Λάρνακα, σερβιτόρος/α σε ένα νυχτερινό club της Αγίας Νάπας ή 

υπάλληλος σε ένα περίπτερο της Πάφου, ο στόχος πάντα είναι ένας: να είσαι σίγουρος ότι 

όλοι οι πελάτες που εξυπηρετείς παραμένουν ασφαλείς, τόσο κατά την διάρκεια που 

βρίσκονται στο υποστατικό που εργάζεσαι, όσο και 

όταν φεύγουν από αυτό.  

Η  υπεύθυνη πώληση αλκοόλ, απαιτεί πολλές 

δεξιότητες και καλή γνώση του περί πώλησης 

οινοπνευματωδών ποτών νόμου (Κεφάλαιο 144). 

Αυτό σημαίνει ότι ως επαγγελματίας είναι 

σημαντικό να γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις στην 

δουλειά σου και πότε πρέπει να συμμορφώνεσαι 

με τους νόμους. Επίσης, είναι σημαντικό να 

γνωρίζεις ότι η δουλειά σου έχει ένα  βαθμό 

κοινωνικής υπευθυνότητας. Αυτό σημαίνει ότι ως 

επαγγελματίας, χρειάζεται να γνωρίζεις σε ποιον  

πουλάς αλκοόλ, σε τι ποσότητα και για ποιο λόγο. 

Η εφαρμογή των εισηγήσεων αυτών αναμένεται 

να έχει θετική επίδραση  τόσο στο υποστατικό που 

εργάζεσαι όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. Να 

θυμάσαι ότι οι εισηγήσεις  του οδηγού αυτού αυξάνουν τις πιθανότητες οι πελάτες να 

μπορούν να σε εμπιστευτούν για να αγοράσουν τα ποτά τους ή να διασκεδάσουν.  

 Ήξερες ότι…. 

Το πρόσωπο που  πουλά 
οινοπνευματώδη ποτά θα πρέπει να 

είναι καλού χαρακτήρα και να κατέχει 
άδεια για πώληση οινοπνευματωδών 

ποτών σε λιανική αγορά 

Ο περί πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών Νόμος, Κεφάλαιο 144, Μέρος ΙΙ, 

Άρθρο 5α. 

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες 
για την νομοθεσία στη Κύπρο θα βρεις 

στο κεφάλαιο 2 αυτού του οδηγού. 

Εφαρμόζοντας στην πράξη….. την υπεύθυνη πώληση αλκοόλ  

     Στην πράξη η υπεύθυνη πώληση αλκοόλ σημαίνει να πουλάς αλκοόλ με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιήσεις την πιθανότητα βλάβης. Αυτό πρακτικά απαιτεί:  

 Να είσαι ενήμερος της νομοθεσίας και των καλών πρακτικών  πώλησης αλκοόλ, διασφαλίζοντας ότι ούτε εσύ, 

ούτε άλλοι που εργάζονται υπό την ευθύνη σου, δεν πράττουν πράγματα έναντι αυτής ή των καλών πρακτικών  

 Να γνωρίζεις τα προϊόντα σου και μέχρι ποιο βαθμό  η κατανάλωση τους δεν βλάπτει 

 Να είσαι καλός οικοδεσπότης προωθώντας μια φιλική ατμόσφαιρα στο υποστατικό που εργάζεσαι 

 Να νοιάζεσαι για τους πελάτες μειώνοντας οποιοδήποτε ρίσκο μπορεί να απειλήσει την υγεία τους. 
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3.1.1. Τι σημαίνει για εμένα υπεύθυνη πώληση αλκοόλ;  

Πριν προχωρήσουμε να δούμε τι σημαίνει για εσένα ατομικά η υπεύθυνη πώληση, είναι 

σημαντικό να ορίσουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος 

πώλησης και διάθεσης αλκοόλ.  

Ο υπεύθυνος  πώλησης και διάθεσης αλκοόλ 

θεωρείται εκείνο το άτομο που εργάζεται σε 

υποστατικό λιανικής  πώλησης οινοπνευματωδών 

«ποτών» οποιασδήποτε περιγραφής τα οποία είναι 

κατάλληλα για πώληση και περιλαμβάνουν 

οινοπνεύματα όπως οίνους, ελαφρό ξανθό ζύθο 

(μπύρα), ζύθο, ισχυρό μαύρο ζύθο, μελαψό ζύθο και 

μηλίτην (γλυκό) οίνο.  

Ο περί πώλησης οινοπνευματωδών ποτών Νόμος, Κεφ. 112.  2(α) του 69/1977, 40 του 1969, 52 του 
1970, 17 του 1973, 34 του 1974, Μέρος Ι 

Ο υπεύθυνος πώλησης αλκοόλ είναι οποιασδήποτε προσφέρει, διαθέτει ή πουλά αλκοόλ σε 
υποστατικό, όπως περίπτερα, mini markets, σουπερ μάρκετ, εστιατόρια, clubs, μπαρς, pubs, 
καφετέριες ή σε χώρους συναυλιών και γεγονότων.  Βάσει των παραπάνω λοιπόν, ο οδηγός 
απευθύνεται σε: ιδιοκτήτες υποστατικών, σερβιτόρους, μπάρμαν, υπαλλήλους περιπτέρων 
και convenient stores, υπαιθρίους πωλητές αλκοόλ σε παραλίες και συναυλιακούς χώρους, 
προσωπικό ασφάλειας εισόδου σε clubs και άλλα νυχτερινά μαγαζιά και σε οποιονδήποτε 
εμπλέκεται με την υπεύθυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ.  

Πέρα από τις νομικές ευθύνες που βαραίνουν τον υπεύθυνο πώλησης αλκοόλ του 

υποστατικού, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούν να σε κάνουν να ακολουθείς τις 

προτάσεις για υπεύθυνη παροχή αλκοόλ. Μερικοί από αυτούς είναι: 

 Μειώνει την προσωπική σου ποινική ευθύνη- ή του υπεύθυνου του υποστατικού που εργάζεσαι- 

αφού η γνώση της νομοθεσίας και των καλών πρακτικών  θα μειώσει τις πιθανότητες να κάνεις κάτι 

χωρίς να το γνωρίζεις (π.χ. ότι αποτελεί παράπτωμα η προσφορά αλκοόλ σε έναν που βρίσκεται σε 

κατάσταση μέθης). 

 Μειώνει την πιθανότητα να λάβεις κάποιο πρόστιμο, κατάσχεση ή ακύρωση άδειας εξ αιτίας 

έλλειψης γνώσης για την νομοθεσία και την υπεύθυνη πώληση αλκοόλ. 

 Βελτιώνει τις συνθήκες που εργάζεσαι και διατηρεί το προσωπικό του υποστατικού ασφαλές, 

παραγωγικό και ευχάριστο.  

 Μειώνει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την γειτονιά (π.χ. φασαρία, διατάραξη κοινής ησυχίας, 

καβγάδες κ.α.). Έτσι, το υποστατικό που προσφέρει αλκοόλ αποκτά καλή φήμη στην περιοχή, 

μόνιμους θαμώνες και αύξηση του τζίρου.  

 Ναι! Η υπεύθυνη πώληση αλκοόλ, αυξάνει την πιθανότητα για κέρδος! Ένα υποστατικό που 

συμμορφώνεται με την νομοθεσία, προσφέρει ένα ασφαλές και  ευχάριστο περιβάλλον για τους 

πελάτες, ενώ έχει πολλαπλά οφέλη: α) θα αυξήσει τα κέρδη του, β) θα προσελκύσει νέους πελάτες 

λόγω καλής φήμης και εμπιστοσύνης των θαμώνων, και γ) θα μειώσει την πιθανότητα οικονομικής 

ζημιάς από ένα περιστατικό που μπορεί να προκύψει από την μη ασφαλή πώληση ή διάθεση 

αλκοόλ.  
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3.2.  Πόσο αλκοόλ είναι πολύ…  

Η κατανάλωση του αλκοόλ έχει τόσο 

άμεσες όσο και μελλοντικές επιδράσεις.  Ωστόσο 

οι άνθρωποι, τείνουν να πιστεύουν ότι η 

ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνουν δεν μπορεί 

να τους προκαλέσει πρόβλημα, παρά την αρνητική 

εμπειρία που δηλώνουν οι περισσότεροι μετά από 

υπερβολική κατανάλωση του. Επειδή υπάρχουν 

ατομικές διαφορές σε πολλά σημεία μεταξύ των 

ανθρώπων (π.χ. ηλικία, φύλο, βάρος, ύψος, 

συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ, προβλήματα 

υγείας, χρήση φαρμάκων κλπ), δεν μπορούμε να 

υπολογίσουμε με ακρίβεια ποιο είναι το ασφαλές 

όριο που μπορεί να πιεί κάποιος και να μην 

μεθύσει. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, μπορεί να θέσει σε 

κίνδυνο όλους όσους καταναλώνουν αλκοόλ. Σήμερα υπάρχουν τρόποι να μειωθεί το ρίσκο 

της βλάβης από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και αυτός είναι ο στόχος του οδηγού.   

 3.2.1. Επίπεδα «κανονικού» ποτού 

Η ποσότητα του αλκοόλ στα ποτά ποικίλει και αυτό εξαρτάται από το είδος του ποτού και 

εάν αναμιγνύεται με άλλα ποτά, αναψυκτικά ή νερό. Η διεθνής πρακτική αναφέρει ότι 

μπορούμε να μετρήσουμε την ποσότητα του αλκοόλ σε γραμμάριο καθαρής αλκοόλης 

(αιθανόλη). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα «κανονικό» ποτό, θα περιλαμβάνει ορισμένα 

γραμμάρια καθαρού αλκοόλ, ανεξαρτήτου εάν είναι κρασί, μπύρα ή ποτά αποστάξεως όπως 

η ζιβανία και το ούζο. Αν και διαφορετικά ποτά έχουν διαφορετικά επίπεδα αλκοόλ, ένα 

«κανονικό» ποτό περιέχει 10 γρμ. αλκοόλ περίπου. Τι σημαίνει, όμως, αυτό; Ας το δούμε 

στην πράξη.  

 Ήξερες ότι…. 

Το αλκοόλ ανήκει στη κατηγορία των 
ουσιών που έχει κατασταλτική δράση; 
Αυτό δεν σημαίνει ότι πίνοντας αλκοόλ 

θα νιώσεις θλιμμένος, αλλά ότι το 
αλκοόλ εξασθενεί την λειτουργία του 

εγκεφάλου αλλάζοντας την 
συμπεριφορά μας. Εξ αιτίας αυτής της 
ιδιότητας του αλκοόλ, η μη υπεύθυνη 

στάση μπορεί να ενέχει κινδύνους (π.χ. 
τραυματισμούς, φασαρίες, 

μακροπρόθεσμα προβλήματα  
σωματικής & ψυχικής υγείας κλπ) 

Εφαρμόζοντας στην πράξη….. Πόσα κανονικά ποτά είναι οκ;  

Τα  ποτά στην Κύπρο πωλούνται σε διαφορετικά μεγέθη και ποτήρια. Ένα ποτήρι ή συσκευασία αλκοόλ (π.χ. 

κουτάκι) μπορεί να περιέχει περισσότερο από 1 «κανονικό»  ποτό (> 10 γρμ αλκοόλ) που αν καταναλωθεί, θα 

προκαλέσει πρόβλημα. Στην πράξη η εφαρμογή του «κανονικού» ποτού θεωρεί ότι όλοι οι πελάτες ενός 

υποστατικού θα πρέπει να καταναλώνουν ποσότητα που να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα ρίσκου. Αυτό 

σημαίνει ότι ένα «κανονικό ποτό» δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 8 με 14 γρμ αλκοόλ, ανεξαρτήτως του μεγέθους 

του κουτιού ή του τύπου του ποτού.  

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;  
 Για έναν υγιή άντρα και γυναίκα, το να καταναλώσει πάνω από 2 «κανονικά» ποτά σε μία μέρα, αυξάνει την 

πιθανότητα να αναπτύξει κάποιο πρόβλημα υγείας, εξ αιτίας του αλκοόλ, πιο μετά στη ζωή του/της.  

 Για έναν υγιή άντρα και γυναίκα, το να πιεί πάνω από 4 «κανονικά» ποτά σε μια έξοδο, αυξάνει την 

πιθανότητα να αναπτύξει κάποιο πρόβλημα υγείας εξ αιτίας του αλκοόλ, πιο μετά στη ζωή του/της.  

 Πάνω από 6 «κανονικά» ποτά σε μία μέρα για άντρες και 4 για γυναίκες, αυξάνει το ρίσκο για ατύχημα ή 

τραυματισμό αμέσως μετά την κατανάλωση.  
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 Πάνω από 4 «κανονικά»  ποτά αν καταναλώνονται  κάθε μέρα για 28 ημέρες για τους άντρες και 2 «κανονικά» 

ποτά για 15 συνεχιζόμενες μέρες το μήνα για τις γυναίκες, αυξάνουν τον κίνδυνο για νοσήματα σχετιζόμενα 

με το αλκοόλ (π.χ. καρκίνο του ήπατος, καρδιολογικά προβλήματα κλπ).  

Η χρήση της μονάδας των «κανονικών» ποτών για τη μέτρηση της ποσότητας αλκοόλ είναι πιο ακριβής από την 

μέτρηση των ποτηριών που ήπιε κάποιος.  Δες τις ακόλουθες μονάδες για να βοηθηθείς στον υπολογισμό σου. 

Μπύρα Χιλιογρμ.  Κανονικά ποτά στο 

ανώτερο όριο* 

Half pint Μπύρα 

 

236 (περίπου) 1.1 

Pint Μπύρα 

 

425 (περίπου) 1.6 

Μπουκάλι/ κουτάκι 

Μπύρα 

 

375 (περίπου) 1.4 

Ποτήρι κρασί 

 

150 (περίπου) 1.5 

Μπουκάλι κρασί 

 

750  7.7 

Οινοπνευματώδη  

 

30  1.0 

Οινοπνευματώδη  

 

700  22 

(*) Ανώτερο όριο- αν και δεν αντιπροσωπεύει ένα «ασφαλές» ή «ακίνδυνο» όριο ποτού, αναγνωρίζει τα επίπεδα 

στα οποία το ρίσκο για να εμφανίσει κάποιος προβλήματα υγείας είναι χαμηλά, συγκρινόμενα με το να μην πίνει 

κανείς καθόλου.  

 

 

 

 

 

  Ήξερες ότι…. 

Κάθε άτομο απορροφά (βάζει στο σώμα του) και μεταβολίζει (αφαιρεί) το αλκοόλ με διαφορετική 
συχνότητα. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμάσαι καθώς δύο πελάτες μπορούν να πιούν την ίδια 

ποσότητα μέσα σε μία ώρα και να αντιδράσουν με πολύ διαφορετικό τρόπο.  Το πώς θα επηρεάσει 
ένα άτομο το αλκοόλ, εξαρτάται : (α) από την ποσότητα που θα καταναλώσει, (β) το βάρος, το 

σωματότυπο και το φύλο, (γ) το χρόνο που πίνει ένα κανονικό ποτό, (δ) άλλα προβλήματα υγείας 
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3.3. Επίδραση του αλκοόλ στον οργανισμό 

 Το αλκοόλ μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα στο αίμα. Στη 

πραγματικότητα, ένα ποτήρι μπύρας πάει αμέσως στο 

στομάχι από όπου θα αναμιχτεί με το φαγητό και θα απορροφηθεί 

από το αίμα. Ωστόσο, ακόμη και μια μόνο γουλιά ζιβανίας μπορεί 

να απορροφηθεί από τα χείλια και να μπει άμεσα στο αίμα. Σε 

κάθε περίπτωση, το αλκοόλ που έχει καταναλωθεί, θα 

απορροφηθεί από το αίμα και θα ταξιδέψει διαμέσου αυτού σε 

όλο το σώμα επιδρώντας στην λειτουργία του οργανισμού μας.   

3.3.1. Ποιες είναι οι συνέπειες του αλκοόλ στο σώμα;  

Οι άμεσες συνέπειες φαίνονται στη συμπεριφορά του ατόμου. Το 

άτομο ξεκινά να γίνεται πιο χαλαρό, κάνει ήρεμες κινήσεις, χάνει την ισορροπία του και 

αντιδρά πιο αργά από τις κανονικές φορές. Εάν το άτομο συνεχίζει να πίνει, τότε μπορεί να 

λιποθυμήσει, να κάνει εμετό ή να πνιγεί από εμετό καθώς κοιμάται. Η καθημερινή χρήση 

αλκοόλ πάνω από το «κανονικό», όπως το αναφέραμε πιο πάνω, επίπεδο, έχει σχετιστεί με 

μια σειρά από ασθένειες (π.χ. καρδιολογικά προβλήματα, καρκίνο, διαβήτη, έλλειψη 

βιταμινών, αύξηση κιλών) που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της ποιότητας ζωής, χρόνιες 

ασθένειες ή ακόμη και θάνατο.  

Οι εργαζόμενοι ή ιδιοκτήτες υποστατικών που πουλούν αλκοόλ είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζουν τα συμπτώματα μέθης, πολύ νωρίτερα από το σημείο που το άτομο θα έχει 

γίνει εμφανώς μεθυσμένο και να αρνούνται να δώσουν αλκοόλ  Αυτό είναι σημαντικό γιατί 

καθώς το άτομο αυξάνει την κατανάλωση αλκοόλ, σταδιακά χάνει την κρίση του και την 

ικανότητα να αποφασίσει να σταματήσει να πίνει.  Η υπεύθυνη πώληση αλκοόλ, βασίζεται 

στην αναγνώριση της μέθης και την άρνηση παροχής περισσότερων ποτών. 

 

 Ήξερες 
ότι…. 

Από την στιγμή που θα 
πιεί κάποιος την πρώτη 

γουλιά αλκοόλ, αυτό 
φτάνει στον εγκέφαλο 
μέσα σε 5 λεπτά ενώ 
έχει την πλήρη δράση 

του μέσα σε 35-40 
λεπτά. 

Εφαρμόζοντας στη πράξη….. Αναγνωρίζοντας πώς αλλάζει η 

συμπεριφορά ενός ατόμου καθώς πίνει.  

 Οι άνθρωποι καθώς πίνουν γίνονται πιο θορυβώδεις και αισθάνονται ότι έχουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση επειδή χάνουν τον αυτό-έλεγχο τους. 

 Κάποιοι χάνουν τα λόγια τους, την ισορροπία τους και την ικανότητα βαδίσματος 

 Άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται είναι η όραση και η δυνατότητα αξιολόγησης των αποστάσεων  
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Ήξερες ότι….              

  Το αλκοόλ επιδρά σε πολλαπλά σημεία του οργανισμού και μπορεί να προκαλέσει 
τόσο άμεσες, όσο και μακροπρόθεσμες συνέπειες στο σώμα. 

ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ                                                   ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

  

 

 

 

 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 
Μειώνει τη δραστηριότητα 
του σώματος προκαλώντας 

μπερδεμένο λόγο, θολή 
όραση, φτωχό έλεγχο 

κινήσεων, αργή αντίδραση, 
έλλειψη συγκέντρωσης & 

διατάραξη του ύπνου  

 

ΣΤΟΜΑΧΙ 
Το ποτό προκαλεί εμετό και 

διάρροια  

ΣΥΚΩΤΙ  
Το συκώτι ξεκινά να 

αφαιρεί το αλκοόλ από το 
αίμα μετά τα πρώτα 20’ 

κατανάλωσης. Επειδή, το 
συκώτι αφαιρεί το 

περισσότερο αλκοόλ από 
το αίμα, μεγάλες ποσότητες 

αλκοόλ θα επηρεάσουν 
σοβαρά την λειτουργία του. 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 
Δυσκολίες μνήμης.  

Ζημιά στον εγκέφαλο 

ΚΑΡΚΙΝΟ 
Πιθανότητα για καρκίνο 
στοματικής κοιλότητας, 
φάρυγγα & λάρυγγα ή 

οισοφάγου 

ΚΑΡΔΙΑ + ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
Αύξηση της πίεσης,  αρρυθμίες, 
καρδιακή προσβολή. Εγκεφαλικό 

ΠΑΓΚΡΕΑΣ  
Διαταράσσει την χώνεψη, 
προκαλεί πόνο, διαβήτη, 

έλλειψη βασικών βιταμινών, 
παχυσαρκία 

ΣΥΚΩΤΙ 
Ασθένειες όπως ηπατίτιδα και 
κύρωση. Καρκίνο στο συκώτι 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
Άντρες- Ανικανότητα, 

συρρίκνωση των όρχεων, 
προβληματικό ή λιγότερο 

σπέρμα 
Γυναίκες- μεγαλύτερο ρίσκο 

γυναικολογικών προβλημάτων 
και κύκλου. Ζημιά στο έμβρυο 

(σε εγκυμοσύνη) 

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Αίσθηση μυρμηγκιάσματος και 

απώλεια της αίσθησης αφής 

 Ήξερες ότι….   

Συχνή αποχή και μείωση του ποτού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για εμφάνιση προβλημάτων υγείας 

εξ αιτίας του αλκοόλ στο μέλλον. 
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3.4. Πως να αναγνωρίζεις τα σημάδια της μέθης  

 Η υπεύθυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ απαιτεί την κατανόηση του όρου «μέθη» 

και «μεθυσμένος».  Τι σημαίνει όμως «μέθη» και πως αναγνωρίζω τα σημάδια που 

κάνουν έναν «μεθυσμένο»;   

Σαν βασική αρχή η «μέθη» είναι μια κατάσταση που περιλαμβάνει το πώς το σώμα αντιδρά 

όταν κάποιος καταναλώσει μια ουσία που περιέχει αλκοόλ (π.χ. πως ο εγκέφαλος αντιδρά 

στο αλκοόλ, πως επηρεάζεται η κρίση το ατόμου, η μνήμη, τα συναισθήματα του και η 

συμπεριφορά του). Η αξιολόγηση της «μέθης» μπορεί να γίνει μια δύσκολη διαδικασία. 

Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα σημάδια που δείχνουν κάτι τέτοιο. Συνήθως αυτά τα σημάδια 

εκφράζονται στη συμπεριφορά, στο πως δρα ή τι κάνει το άτομο. Επομένως, αν εκείνος που 

διαθέτει ή σερβίρει αλκοόλ γνωρίζει αυτά τα σημάδια, θα μπορέσει να παρέμβει προς 

όφελος τόσο του ατόμου που έχει πιεί όσο και του υποστατικού που απασχολείται.  

Εφαρμόζοντας στην πράξη….. Ποιά είναι τα σημάδια που πρέπει να δω;  

Τα σημάδια που μπορούν να ανησυχήσουν κάποιον ότι ένας πελάτης είναι μεθυσμένος περιλαμβάνουν: 
Αδεξιότητα και έλλειψη συντονισμού των κινήσεων του σώματος  

- Ο πελάτης σκοντάφτει σε  έπιπλα ή άλλους ανθρώπους, χάνει την ισορροπία του ή κανει αδέξιες κινήσεις  (π.χ.  
σκοντάφτει στην προσπάθεια του να πιάσει το ποτήρι ή κουτάκι μπύρας, τα κλειδιά ή το κινητό του κλπ). 

 
Διάθεση και συμπεριφορά 

- Η διάθεση του πελάτη αλλάζει. Άλλοτε μπορεί να εμφανίζεται ευδιάθετος/η και στη συνέχεια να φαίνεται θλιμμένος ή το 
αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή στη διάθεση κατά την διάρκεια παραμονής του πελάτη στο υποστατικό, όχι μόνο 
τη στιγμή που θα τον παρατηρήσει κάποιος, είναι ένδειξη μέθης. 

 
Μπερδεμένος, αργός και αυθόρμητος λόγος 

- Ο πελάτης δυσκολεύεται να αρθρώσει λέξεις ή φράσεις ή χρησιμοποιεί λάθος λέξεις ή λέξεις χωρίς νόημα. 

 
Η ποσότητα «κανονικών» ποτών που καταναλώνει 

- Ο αριθμός των «κανονικών» ποτών που ξεπερνάει τα ανώτερα όρια για το αντίστοιχο φύλο (4 για άντρες και 2 για 

γυνάικες), είναι ένας καλός δείκτης για το αν ένας πελάτης έχει «μεθύσει».   

Όλοι όσοι διαθέτουν ή πωλούν αλκοόλ, είναι σημαντικό να κατανοούν και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ποιος έχει «μεθύσει». 

Έτσι, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ξεκάθαρα σημάδια μέθης:  

Ασυνήθιστη συμπεριφορά Η διάθεση αλλάζει, άλλλοτε ο πελάτης φωνάζει και άλλοτε απομακρύνεται από την παρέα του. 
Μπορεί να βρίζει, να είναι ενοχλητικός, να φλυαρεί, να ενοχλεί τους άλλους ή να είναι ιδιαίτερα 
διαχυτικός μαζί τους. 

Κακή κρίση Παραπονιέται για την ποιότητα των ποτών, μπορεί να ξεκινήσει καβγάδες,  να γίνει  
παρορμητικός ξοδεύοντας αρκετά χρήματα και μπορεί να έχει έντονες συνιασθηματικές 
αντιδράσεις. 

Αργή ανταπόκριση Πέφτει ή σκοντάφτει σε πράγματα, έχει διεσταλμένες τις κόρες των ματιών, γιαλιστερά μάτια και 
δυσκολεύεται να εστιάσει την προσοχή του σε κάτι. 

Φτωχός συντονισμός 
κινήσεων 

Αδυνατεί να κινηθεί σε μια ευθεία γραμμή, δυσκολεύεται να χειριστεί τα χρήματα (π.χ. του 
πέφτουν κάτω) και διαταράσσεται ο ύπνος (αν και στην αρχή μπορεί να θέλει να κοιμηθεί, όταν 
τα επίπεδα του αλκοόλ πέσουν, τότε ο ύπνος είναι κακός). 
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3.5.  Καλές πρακτικές υπεύθυνης πώλησης και διάθεσης αλκοόλ  

Οι πρακτικές υπεύθυνης πώλησης και 

διάθεσης αλκοόλ περιλαμβάνουν μια 

σειρά από δράσεις, πέρα από τις γνώσεις -

για την επίδραση του αλκοόλ. Οι δράσεις αυτές 

σχετίζονται τόσο με το τι μπορεί να κάνει το άτομο 

που διαθέτει αλκοόλ προκειμένου να αποτρέψει 

τον κίνδυνο και να διασφαλίσει ποιοτικές 

υπηρεσίες υπέρ του πελάτη, όσο και με το 

περιβάλλον του υποστατικού.  

3.5.1. Άρνηση να παρέχεις αλκοόλ 

Στη Κυπριακή Δημοκρατία η διάθεση ή πώληση 

αλκοόλ σε ένα άτομο που είναι μεθυσμένο, 

αποτελεί νομικό παράπτωμα που έχει κυρώσεις. 

Αυτό είναι κόκκινη γραμμή για τον υπεύθυνο του 

υποστατικού. Πώς όμως μπορείς να αρνηθείς σε 

ένα άτομο που έχει ήδη μεθύσει;  

 Ήξερες ότι…. 

Κάθε κάτοχος άδειας λιανικής πώλησης 
αλκοόλ που επιτρέπει μέθη ή 

οποιαδήποτε βίαια, εριστική ή 
οχλαγωγική συμπεριφορά μέσα στο 

χώρο του υποστατικού ή πωλεί 
οινοπνευματώδη ποτά σε μεθυσμένο 
πρόσωπο υπόκειται σε πρόστιμο περί 

τα 500 ευρώ και το δικαστήριο δύναται 
να κατασχέσει ή ακυρώσει την άδεια 

του υποστατικού. 

Ο περί πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών Νόμος, ΚΕΦ. 144, Άρθρο 9 

 

Εφαρμόζοντας στην πράξη….. Πώς λέω σε κάποιον ότι δεν θα συνεχίσω να τον 

σερβίρω;  

Αρχικά να θυμάσαι τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο δισταγμός σου να πεις όχι σε κάποιον που έχει  πιει. Δεύτερον, σκέψου 

ότι με το να αρνηθείς να προσφέρεις αλκοόλ, γίνεσαι καλός και υπεύθυνος επαγγελματίας. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

αναμενόμενο να  δυσκολεύεσαι να πεις όχι σε ένα πελάτη. Γι αυτό, προσπάθησε να ακολουθήσεις  μερικές από τις παρακάτω 

συμβουλές. 

 

Α- Πες όχι! 3 βήματα: 

 Προσέφερε/ δώσε κάτι διαφορετικό από ποτό (π.χ. νερό, αναψυκτικό ή χυμό). 

 Απολογίσου και αρνήσου να προσφέρεις αλκοόλ. Χρησιμοποίησε το «εμείς», οτι δηλαδή το αφεντικό ή ο  νόμος αναμένουν ότι δεν 

θα διαθέσεις αλκοόλ γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν συνέπειες. Προτίμησε να έχεις κάποιον άλλο δίπλα σου. 

 Ζήτησε ευγενικά από το άτομο-αλλά πες ξεκάθαρα και με συντομία-να φύγει (π.χ. « Ξέρεις, θα ήθελα να σεβαστείς ότι δεν μπορώ 

να σου προσφέρω άλλο ποτό. Αν δεν θέλεις να σου δώσω κάτι άλλο εκτός από ποτό ίσως να σκεφτόσουν ότι κάπου εδώ το αλκοόλ 

τελείωσε για σήμερα. Θα είμαι χαρούμενος να σου προσφέρω αλκοόλ μια άλλη μέρα»). 

 

Β- Προετοίμασε το έδαφος:  

 Ξεκίνα νωρίς:Παρατήρησε την συμπεριφορά πριν αυτή γίνει πιο έντονη (π.χ. παρατήρησε εάν το άτομο περπατά λοξά ή έχει 

δυσκολίες στο να πιάσει κάτι που του έπεσε). Δώσε μερικά προειδοποιητικά μηνύματα στον πελάτη έτσι ώστε να έχει τον 

χρόνο να συμπεριφερθεί καλύτερα. 

 Κάτι διαφορετικό: Προσέφερε μια μπουκαλίτσα νερό, κάτι γλυκό ή μη αλκοολούχο (π.χ. σε μορφή σφηνάκι)  

 Πες ότι ανησυχείς με ευγένεια: Ενημέρωσε ότι  ενδιαφέρεσαι για την ασφάλεια την δική του και των άλλων γύρω του (π.χ. τι 

λες; πάμε να περάσουμε όλοι μαζί καλά απόψε χωρίς να πάθει κανείς τίποτε;)  
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3.5.2. Πως ξεμεθά κανείς;  

Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από τον τρόπο 

που μπορεί να ξεμεθύσει κάποιος. Στην 

πραγματικότητα, όμως, ο μόνος τρόπο για να 

αποφύγει κανείς το «μεθύσι» είναι να πίνει 

πιο αργά το ποτό του έτσι ώστε ο οργανισμός 

να προλαβαίνει να μεταβολίσει το αλκοόλ 

που ήδη έχει. Παρ’όλες τις εισηγήσεις για το 

«φάε καλά πριν πιεις», το γεμάτο στομάχι 

απλώς θα καθυστερήσει το αλκοόλ στο να 

φτάσει στον εγκέφαλο και να προκαλέσει 

χαλάρωση.  

 Χρησιμοποίησε το σώμα σου:  Κράτα μια ανοιχτή στάση προς τον πελάτη (π.χ. όχι κλειστά χέρια που δείχνουν άμυνα). 

Απέφυγε να χαρακτηρίσεις με ειρωνικό ή επιθετικό τόνο τον πελάτη (π.χ.  «τι θα γίνει; Θα συνεχίζεις μέχρι να γίνεις πίττα;» ή 

«κουμπάρε, χαλάρωσε λίγο με το ποτό») 

 Σεβάσου την εμπιστευτικότητα: Μετέφερε το μήνυμα στον πελάτη χαμηλόφωνα αλλά μην προσπαθείς να ξεκινήσεις 

κουβέντα μαζί του. Εξέφρασε την ανησυχία σου αν ο πελάτης θα οδηγήσει υπό την επήρεια και δείξε ότι είσαι διαθέσιμος να 

καλέσεις ένα ταξί ή κάποιον άλλο να τον πάρει.  

 Παρέμεινε χαλαρός:Θυμήσου ότι το αλκοόλ επιδρά στον εγκέφαλο και μπορεί να κάνει τους ανθρώπους επιθετικούς ή να 

κάνουν πράγματα που δεν θα έκαναν κανονικά. Παρέμεινε χαλαρός ακόμη κι αν ξέρεις ότι έχεις δίκιο.  

 Ενημέρωσε άλλους: Βεβαιώσου ότι έχουν ενημερωθεί και άλλοι στο υποστατικό που εργάζεσαι (π.χ. ιδιοκτήτης, υπεύθυνος, 

σερβιτόρος κλπ) και απέφυγε την επαφή. Εάν εργάζεσαι σε ένα υποστατικό με άλλους (π.χ. μπάρμαν, πορτιέρης, σερβιτόρος 

κλπ), λειτούργησε ως ομάδα. Ενημέρωσε τους για το ότι υπάρχει μεθυσμένος πελάτης. Φτιάξε ένα πλάνο στο μυαλό σου για 

το τι πρέπει να κάνεις ή γράψτο και βάλτο σε ένα μέρος που μπορείς να το βλέπεις. Να θυμάσαι ότι  με αυτές τις εισηγήσεις, 

προστατεύεις τον εαυτό σου, τον πελάτη που έχει μεθύσει, τους υπόλοιπους πελάτες  και την καλή φήμη του υποστατικού. 

 Ήξερες ότι…. 

Ο μόνος τρόπος για να ξεμεθύσει κανείς 
είναι  να περιμένει από το ήπαρ να 

μεταβολίσει (αποβάλει) το αλκοόλ από τον 
οργανισμό. Το φαγητό,  το ποτό, η άσκηση,  

το ντουζ ή ένας καφές, δεν βοηθούν το 
άτομο  να ξεμεθύσει  πιο γρήγορα. Σε κάθε 

περίπτωση, το ποσοστό του αλκοόλ που 
μπορεί να μεταβολίσει το ήπαρ είναι 8 γρμ. 

ανά 1 ώρα. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα 
μπορεί να αποβάλει μόνο 8 γρμ. αλκοόλης 

ανά 1ώρα. 

 

Εφαρμόζοντας στην πράξη….. Τί δε βοηθάει όταν έχεις μεθύσει, ας τα 
ξεκαθαρίσουμε  

Ο ΚΑΦΕΣ- ο καφές περιέχει καφείνη και το αλκοόλ είναι χαλαρωτικό. Ο συνδυασμός τους μπορεί να έχει  
        επιβλαβείς συνέπειες (π.χ. εμετό) ενώ δεν ξεμεθά.  

ΚΑΝΕ ΕΜΕΤΟ- το μόνο που θα κάνει είναι να διώξει το αλκοόλ που υπάρχει στο στομάχι και δεν έχει απορροφηθεί ακόμη 
από τον οργανισμό. Στη πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν θα βοηθήσει αφού το αλκοόλ περνά στο αίμα μέσα σε 20΄. 

ΝΕΡΟ- Το νερό θα ενυδατώσει το σώμα, που είναι σημαντικό, αλλά δεν θα έχει καμία επίδραση στο αλκοόλ.  

ΦΑΓΗΤΟ- Το φαγητό δεν θα βοηθήσει κάπου, το αντίθετο, μάλιστα. Το φαγητό θα μπερδευτεί με το αλκοόλ και θα  
        καθυστερήσει την αποδέσμευση του από το σώμα.  

Η πιο σοφή κίνηση είναι να σταματήσεις να πίνεις και να περιμένεις! 
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3.5.3. Αναγνωρίζοντας τα όρια ηλικίας     

 Η πώληση ή διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους δεν 

εξαρτάται μόνο από τις νομικές κυρώσεις που 

υπάρχουν από τη μη εφαρμογή του νόμου, αλλά και τη 

διάθεση σου να εφαρμόσεις την νομοθεσία.  Να 

θυμάσαι ότι ακολουθώντας την νομοθεσία διατηρείς 

μια καλή φήμη για το υποστατικό σου και 

προστατεύεις τον πελάτη από τις συνέπειες του 

αλκοόλ. Πληθώρα μελετών δείχνει ότι η διάθεση 

αλκοόλ σε ανήλικους μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την 

ανάπτυξη του εγκεφάλου και να οδηγήσει σε  

προβλήματα υγείας σχετιζόμενα με το αλκοόλ στην 

ενήλικη ζωή. Η πιο ασφαλής επιλογή για παιδιά και 

νέους ανήλικους είναι να μην καταναλώσουν καθόλου 

αλκοόλ. Για τους εφήβους (15-17 ετών),  η 

καθυστέρηση της έναρξης αλκοόλ, θα μειώσει την 

πιθανότητα κινδύνου για ατυχήματα, τραυματισμούς, βίαιες ή αυτό-καταστροφικές συμπεριφορές. 

Επίσης, η καθυστέρηση στην έναρξη χρήσης αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη κατανάλωση 

αλκοόλ ή προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας στην ενήλικη ζωή. Αν και μπορεί να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα δύσκολη η αναγνώριση της ηλικίας σε έναν πελάτη, οι παρακάτω συμβουλές, θα 

μπορέσουν να κάνουν πιο εύκολη αυτή την δουλειά.  

 

 

 

 

 Ήξερες ότι…. 

Στη Κυπριακή Δημοκρατία το όριο 
ηλικίας κατανάλωσης αλκοόλ είναι 

τα 17 χρόνια.  Η άρνηση της 
επαλήθευσης ηλικίας μέσω 
ταυτότητας και η προσφορά 

αλκοόλ σε άτομα που φαίνονται να 
είναι κάτω των 20 ετών επιφέρει 

χρηματική ποινή περί τα 1700 
ευρώ  

Ο περί πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών Νόμος, Κεφάλαιο 144  

Άρθρο 23 

 

Εφαρμόζοντας στην πράξη….. Κατάλληλο αποδεικτικό αναγνώρισης  

Αν και ο νόμος δεν ορίζει ποιο είναι το κατάλληλο αποδεικτικό αναγνώρισης της ηλικίας ενός ατόμου, σε χώρους 

υποστατικών συνηθίζονται να γίνονται αποδεκτά ορισμένα μόνο αποδεικτικά.  Πολλά από αυτά, είναι εύκολο να 

τροποποιηθουν. Μερικά αποδεικτικά ηλικίας είναι τα παρακάτω:  

Αποδεκτές μορφές αποδεικτικών Λιγότερο έγκυρες μορφές αποδεικτικών  

Επίσημη ταυτότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ή άλλου κράτους ή ταυτότητα 
σώματος ασφαλείας (π.χ. Ε.Φ., ΕΛ.ΔΥ.Κ) 

Κάρτες από πανεπιστήμια, σχολεία ή αθλητικούς συλλόγους 
(ακόμη κι αν περιέχουν την ημερομηνία γέννησης) 

Διαβατήριο 
 

Αποδεικτικό που δεν έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή του κράτους 
 

Δίπλωμα οδήγησης  
 

Πιστοποιητικά γεννήσεως ή κάρτες φορολογικού μητρώου/ 
κοινωνικής ασφάλισης  

 
Μερικοί έφηβοι, ωστόσο,μπορούν να γίνουν πολύ εφευρετικοί στο να τροποποιούν επίσημα έγγραφα. Έτσι καλό είναι 
να εξετάζεις με λεπτομέρεια άλλα αποδεικτικά που πιθανών να προβάλλονται. Μερικές εισηγήσεις που μπορείς να 
ακολουθείς για να μειώσεις το ρίσκο είναι:  
 Έλεγχε πάντα την ποιότητα του αποδεικτικού (π.χ.  ελεγχε το πίσω μέρος του, δες για φτωχή ποιότητα εκτύπωσης- 

θολή εικόνα, γράμματα που να δείχνουν ότι το έγγραφο δεν εκδόθηκε σε επίσιμη αρχή).   
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Θυμήσου ότι αν αμφιβάλεις για την εγκυρότητα του 

αποδεικτικού που ο πελάτης εμφανίζει, έχεις κάθε 

δικαίωμα να αρνηθείς να προσφέρεις αλκοόλ. Γι’ αυτό, 

σιγουρέψου ότι τόσο εσύ όσο και άλλοι συνάδελφοι σου 

δεν νιώθουν ντροπή ή φοβούνται να ζητήσουν αποδεικτικό 

ηλικίας και διατήρησε ένα υποστηρικτικό δίκτυο στο 

υποστατικό που εργάζεσαι. Τέλος, σαν γενικός κανόνας, 

αυτοί που φαίνονται κάτω από το όριο ηλικίας και δεν 

έχουν αποδεικτικό, είναι συνήθως κάτω από το όριο.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ήξερες ότι…. 

Μπορείς να υπολογίσεις τη 
«σημαντική ημέρα» όπου από εκεί και 

κάτω οι πελάτες θεωρούνται ότι δεν 
μπορούν να προμηθευτούν αλκοόλ.  

Όσοι γεννήθηκαν μετά από εκείνη τη 
μέρα δεν μπορούν να αγοράσουν 

αλκοόλ. Βάλε την σε ένα σημείο που να 
το βλέπεις εσύ ή άλλοι στο υποστατικό.  

Ψάξε για περίεργες συμπεριφορές όπως 
όταν μόνο ένα άτομο αγοράζει πολλά 

διαφορετικά ποτά σε μια παρέα. Ίσως το 
κάνει για να προμηθεύσει άτομα που 

δεν πληρούν το όριο ηλικίας για αγορά 
αλκοόλ. 

 

 

 Έλεγχε για το πάχος του αποδεικτικού: άνισα κομμένες άκρες ή ανώμαλες επιφάνειες, πιθανών να δείχνουν 
τροποποίηση.  

 Δίνε μεγάλη προσοχή στην ημερομηνία γεννήσεως (είναι οι αριθμοί στο ίδιο μέγεθος, χρώμα και απόσταση 
μεταξύ τους;). Δες αν ο πελάτης είναι πάνω από το όριο ή η κάρτα έχει λήξει.  

 Οι έφηβοι μπορεί να ξύσουν τις περιοχές που φαίνεται η  ημερομηνία γέννησης λέγοντας ότι το πιστοποιητικό 
φθάρθηκε. Οποιαδήποτε τροποποίηση υποδεικνύει ότι η εικόνα έχει αλλαχθεί ή ή κάρτα έχει κοπεί με το χέρι.  

 
Να θυμάσαι ότι στη περίπτωση που υποψιάζεσαι ότι κάποιος θαμώνας ή πελάτης είναι μικρότερος από 17 ετών, ακόμη κι 

αν δεν εξυπηρετείται από εσένα, χρειάζεται να ζητήσεις αποδεικτικό. Μερικές συμβουλές για την αναγνώριση της ηλικίας 

είναι: 

 Έλεγχε το πρόσωπο- ταιριάζει με κάποιον που είναι 17 ετών; Ντύνεται με τα αντίστοιχα ρούχα της ηλικίας του; Ζήτα 

από τον πελάτη να βγάλει τα γιαλιά του ή κάποιο άλλο αξεσουάρ που εμποδίζει τον έλεγχο της φωτογραφίας του 

αποδεικτικού με το πρόσωπο. Εάν όχι, ζήτα αποδεικτικό και αρνήσου την πώληση εάν δεν δείς έγκυρο αποδεικτικό 

ηλικίας. 

 Πώς αντιδρά ένα άτομο όταν ρωτηθεί να παρέχει ένα αποδεικτικό για να δείς την ηλικία του; (π.χ. δίνει δικαιολογίες; 

γελάει;) 

 Διατήρησε μια ρουτίνα στο να ζητάς αποδεικτικό κάθε φορά που αμφιβάλεις για την ηλικία. 

 Μπορείς να έχεις πινακίδα σε εμφανές σημείο που να αναφέρεις ότι μπορεί να ζητηθεί αποδεικτικό για την ηλικία. 

 Αρνήσου να σερβίρεις αλκοόλ σε νεαρά άτομα (κάτω των 17 ετών), ακόμη και με την παρουσία των γονιών τους. 
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3.5.4. Αναγνώριση και διαχείριση 

βίαιων ή επικίνδυνων 

συμπεριφορών  

Η πρόληψη είναι η καλύτερη τακτική! Η 

αναγνώριση πιθανών επικίνδυνων 

συμπεριφορών, όπως μέθη, λεκτικές 

επιθέσεις, τσακωμός ή χρήση ουσιών, βοηθά 

στην πρόληψη ατυχήματος, νομικής ευθύνης 

και κακής φήμης του υποστατικού σου. 

Ανάλογα με τον τύπο του υποστατικού και το 

σημείο που εργάζεσαι (π.χ. πίσω από το μπαρ, 

στην είσοδο, ή στο stand μιας συναυλίας) 

μπορείς να παρατηρείς και να ελέγχεις τον 

χώρο. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να 

αναγνωρίσεις πιο εύκολα την πιθανότητα ενός 

περιστατικού.  

Πέρα από την αναγνώριση ενός πιθανού 

περιστατικού, ο τρόπος που θα χειριστείς τα  

περιστατικά θα καθορίσει και τι αποτέλεσμα θα έχει. Γενικά, οι μελέτες δείχνουν ότι ο 

καλύτερος τρόπος για να χειριστείς τέτοιου είδους περιστατικά είναι το τρίπτυχο: 

αναγνώριση, μείωση της έντασης και έλεγχος της κατάστασης. Οι αποτελεσματικοί 

διαχειριστές τέτοιων περιστατικών είναι αυτοί που αρχικά ρυθμίζουν την δική τους 

συναισθηματική αντίδραση (π.χ. παραμένουν ψύχραιμοι) και στη συνέχεια προσπαθούν να 

μειώσουν την ένταση στον πελάτη με σκοπό να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα στο 

υποστατικό. Αν και είναι αδύνατο να προλάβουμε όλα τα πιθανά περιστατικά βίας, μερικές 

βασικές αρχές για τα πιο κοινά προβλήματα που μπορεί να συναντήσει κανείς δουλεύοντας 

σε υποστατικό με πώληση ή διάθεση αλκοόλ είναι τα παρακάτω: 

 Ήξερες ότι…. 

Η πλειονότητα των πελατών επιλέγουν να 
προμηθευτούν αλκοόλ (είτε έξω είτε σε 
μαγαζί) από υποστατικό που έχει καλή 

φήμη ή που είχε θετική πρότερη εμπειρία 
από το προσωπικό και τις υπηρεσίες του.  

«Τι επιθυμεί ο πελάτης από ένα υποστατικό 
που διαθέτει αλκοόλ;» 

«Πώς θα διασφαλίσω ένα ευχάριστο και 
φιλικό περιβάλλον στο υποστατικό μου που 

θα κάνει τους πελάτες να ξαναέρθουν;» 

Είναι μερικές από τις ερωτήσεις (και τις 
απαντήσεις που θα βρεις σε αυτόν τον 

οδηγό) που μπορείς να κάνεις στον εαυτό 
σου για να υπενθυμίζεις τις καλές 

πρακτικές διάθεσης αλκοόλ 

 

Εφαρμόζοντας στην πράξη….. Παράπονα, καβγάδες, βίαιες συγκρούσεις…                     

Τί κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις  

Παράπονα  

Καθυστέρηση στα ποτά, αγενές προσωπικό, κακή υγιεινή στις τουαλέτες ή τους χώρους αποθήκευσης ποτών (π.χ. ψυγεία), γλιστεροί 

διάδρομοι που μπορεί να κάνουν τους πελάτες να χύσουν ποτά, χαλασμένα μηχανήματα που κρατάνε κέρματα, κακός φωτισμός και 

ανεπαρκής εξαερισμός, είναι μερικά από τα ερεθίσματα που μπορούν να προκαλέσουν εκνευρισμό και παράπονα. Τα παράπονα, με 

την σειρά μπορεί να φέρουν φωνές, απρεπείς χειρονομίες ή καβγάδες. Πέρα από την πρόληψη των περισσότερων από τα παραπάνω 

(δες επόμενο κεφάλαιο), η διαχείριση των παραπόνων απαιτεί μαεστρία. Εάν η αντίδραση από μέρους σου είναι κακή (π.χ. ειρωνία, 

φωνές, επιθετική διάθεση), τότε αυτό θα κάνει τον πελάτη ακόμη περισσότερο απογοητευμένο και είναι πιθανών να μεταφέρει την 

εμπειρία του και σε άλλους, καταλήγοντας σε οικονομική ζημιά για το υποστατικό.  

Βασικά σημεία στην διαχείριση των παραπόνωv:  

 Άκου προσεκτικά, χωρίς να διακόψεις τον πελάτη, τι είναι αυτό που τον απασχολεί.  
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 Πριν βιαστείς να απαντήσεις, πάρε μια βαθεία ανάσα και δείξε ότι κατανοείς 

 Απολογήσου και ευχαρίστησε τον πελάτη για την σημείωση που σου έκανε 

 Μην υψώσεις τον τόνο της φωνής σου ή να προσπαθείς να επιχειρηματολογήσεις. Εξάλλου, θυμήσου ότι                                     

ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, ακόμη κι αν αυτό δεν είναι πραγματικότητα.  

 Όταν νιώσεις ότι εκνευρίζεσαι ακόμη περισσότερο από αυτά που λέει ο πελάτης, τότε, πάρε δύο βαθιές ανάσες,         

εισπνέοντας τον αέρα από την μύτη και εκνέοντας τον από το στόμα. Μετά, απάντησε βάσει των παραπάνω.  

Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ ατόμων 

Πολλές φορές τα περιστατικά βίας δεν έχουν να κάνουν με το υποστατικό, αλλά προέρχονται από υπερβολική ποσότητα αλκοόλ που 

μπορεί να προκαλέσει καβγάδες μεταξύ πελατών. Μελέτες δείχνουν ότι όσο περισσότερο πίνει κανείς, τόσο πιο πολύ χάνεται η κρίση 

του και είναι εύκολο να προσλάβει, σε συγκεκριμένα πλαισια (π.χ. μπαρ, club κλπ) φαινομενικά ουδέτερα γεγονότα (π.χ. μια κουβέντα 

που άκουσε διαφορετικά, ένα μορφασμό από τον απέναντι του) ως απειλητικά για αυτόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης: α) 

μπορεί να εκφραστεί με φωνές, βρισιές ή άσκηση σωματικής βίας και β) να χάσει την ικανότητα του να χρησιμοποιήσει 

αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης της έντασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δική σου παρέμβαση μπορεί να λειτουργήσει 

πυροσβεστικά! Είναι σημαντικό, αρχικά, να αντιληφθείς που «πάει να γίνει φασαρία» και να επέμβεις πριν αυξηθεί η ένταση.  

Πώς μειώνουμε την ένταση  εκεί που «πάει να γίνει φασαρία»:  

 Προσέγγισε το άτομο ή το τραπέζι και ρώτα αν είναι όλα εντάξει. Αυτό το προειδοποιητικό βήμα μπορεί να είναι συχνά αρκετό 

στο να μειώσει την ένταση.  

 Εάν το άτομο ή η παρέα επιμένει, τότε χρειάζεται, για άλλη μια φορά να ρωτήσεις εάν είναι όλα εντάξει. 

 Απολογήσου και ανάφερε ότι αυτός δεν είναι ένας χώρος για καβγάδες/ μπλεξίματα. 

 Ενημέρωσε τους ότι εάν δεν μπορούν να βρούν τις διαφορές, θα τους ζητήσεις να αποχωρήσουν. 

 Παρέμενε, πάντα, σε απόσταση και μην εμπλέκεσαι στον καβγά.  

 Κάνε ξεκάθαρο ότι οι εισηγήσεις σου δεν έχουν να κάνουν με αυτόν αλλά είναι μέρος της δουλειάς σου. 

Βίαιες συγκρούσεις σε παρέες 

Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσεις μια ομάδα ανθρώπων. Για παράδειγμα, το υποστατικό που 

εργάζεσαι μπορεί να έχει μπιλιάρδο, φλιπεράκι, βελάκια, ηλεκτρονικά παιχνίδια, πιλότα, επιτραπέζια ή να δέχεται ειδικές 

περιπτώσεις όπως γενέθλια ή bachelors ή βραδιές γυναικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι εύκολο, υπό την επήρεια του αλκοόλ, να 

δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και φασαρίες. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις, τα ίδια τα παιχνίδια μπορεί να γίνουν επικίνδυνα όπλα 

(π.χ. βελάκια, μπάλες μπιλιάρδου). Πέρα από το να ακολουθήσεις τις παραπάνω εισηγήσεις, άλλοι τρόποι να μειώσεις την πιθανότητα 

κινδύνου είναι: 

 Θέσε κανόνες από την αρχή και παρουσίασε τους στην ομάδα (μπορεί να γίνει και σαν μορφή καλωσορίσματος) 

 Χτίσε από την αρχή μια σχέση με την ομάδα (π.χ. διαμορφώστε μαζί τα όνομα που θα δώσουν στις ομάδες που θα παίξουν, μάθε 
τι γιορτάζει η παρέα κλπ.) 

 Διαμόρφωσε ένα συγκεκριμένοι χώρο του υποστατικού σου για τέτοιου είδους γεγονότα 

 Θέσε ένα μέλος της παρέας ως τον «υπεύθυνο» της συμπεριφοράς των άλλων. Εντόπισε και κάνε υπεύθυνο αυτόν που θα δεις 
να μην είναι τόσο μπλεγμένος στον καβγά ή να είναι ήρεμος και μίλησε μαζί του απευθείας. Η δική του συμπεριφορά, πιθανών 
να επιδράσει και στους άλλους. 

 Παρακολούθησε την ποσότητα που πίνουν.  

 Κάνε ξεκάθαρο ότι εάν ένα άτομο προκαλέσει πρόβλημα, τότε όλη η παρέα θα πρέπει να φύγει. 

 Περιόρισε σωματικά τον πελάτη, μόνο αν το κρίνεις απαραίτητο. Χρησιμοποίησε την «κατά μέτωπο» αντιμετώπιση ή τον 
σωματικό περιορισμό, μόνο ως τελευταία λύση ανάγκης.  
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 Ήξερες ότι…. 

Αν και φαίνονται πολύπλοκα τα βήματα σχετικά με την διαχείριση βίαιων ή επικίνδυνων συμπεριφορών, στην 
πραγματικότητα η εφαρμογή τους βασίζεται στο παρακάτω τρίπτυχο: 

         

 

Έχουμε μιλήσει αρκετά για το πώς αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, δεν έχουμε αναφερθεί όμως, στα υπόλοιπα δύο 
κομμάτια. Στο παρακάτω πίνακα, αναφέρονται μια σειρά από δεξιότητες που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις 
έτσι ώστε να βοηθηθείς στην καλύτερη διαχείριση ενός περιστατικού.  
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 Ήξερες ότι…. 

Ένας από τους χρήσιμους τρόπους για να αναγνωρίσεις την ένταση είναι να δώσεις σημασία στην «γλώσσα 

του σώματος». Το πώς κάθετε ένα άτομο, πώς χρησιμοποιεί τα χέρια του και εκφράζεται κλπ, μπορεί να 

δείξει εάν είναι θυμωμένος ή εκνευρισμένος.  Για παράδειγμα, όταν το άτομο σε κοιτά επίμονα, προεξέχει 

το πιγούνι του, στρέφεται προς τα εσένα, φαίνεται «αναψοκοκκινισμένος», φωνάζει ή κινείται αδέξια και 

παρορμητικά, τότε αυτό υποδηλώνει θυμό. 

Επειδή, όμως, είναι δύσκολο να ελέγξεις τον πελάτη, μπορείς να ελέγξεις την δική σου συμπεριφορά. 
Θυμήσου το γνωστό « ο πελάτης  έχει πάντα δίκιο»… Αν και αυτό δεν ισχύει πολλές φορές, είναι πιο 
σημαντικό, από το να εμπλακείς σε έναν καβγά, να αποτρέψεις την φασαρία και να διατηρήσεις μια καλή 
φήμη για το υποστατικό που εργάζεσαι.  

Πριν απαντήσεις, στρέψου στον εαυτό σου και δες πως αντιδρά το σώμα σου. Ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήματα, θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις ότι είσαι θυμωμένος και να αντιδράσεις προς τον 

πελάτη με έναν τρόπο που δεν θα βλάψει εσένα ή την φήμη του υποστατικού που εργάζεσαι ή έχεις. Η 

ιδέα για το πώς μπορείς να αντιδράσεις με καλό τρόπο είναι απλή:  «Σταμάτα, παρατήρησε και δράσε…». 

Πάμε να δούμε, όμως, πως αυτό μπορείς να γίνει;  
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3.6. Δημιουργώντας ασφάλεια στο υποστατικό πώλησης και 

διάθεσης αλκοόλ   

Ο χώρος πώλησης και διάθεσης 

αλκοόλ χρειάζεται να είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένος έτσι 

ώστε να προωθεί την ασφάλεια των πελατών 

και του προσωπικού. Είτε κάνουμε λόγο για 

μια ταβέρνα στη Λάρνακα ή ένα κατάστημα 

24ωρης εξυπηρέτησης στον Πρωταρά, ο χώρος 

του υποστατικού χρειάζεται να έχει ένα 

περιβάλλον που να ενθαρρύνει τους πελάτες 

έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με το 

αντίστοιχο στυλ του υποστατικού.  

Το στυλ ενός υποστατικού εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες (π.χ. ιδιοκτήτης, κατηγορία, περιοχή κλπ). Ωστόσο, η υποδοχή των 

πελατών και η διαμόρφωση μιας πολιτικής του υποστατικού, δημιουργεί μια ξεχωριστή 

ταυτότητα που ενισχύει μια καλή φήμη.  

Οι εργαζόμενοι, καλό είναι να υποδέχονται τους πελάτες με έναν ζεστό χαιρετισμό, άμεση 

οπτική επαφή και επικοινωνία. Η οπτική επαφή, πέρα από το καλωσόρισμα, θα πρέπει να 

αξιολογεί και κατά πόσο ο πελάτης είναι πάνω από το όριο ηλικίας (17 ετών). Η επικοινωνία, 

επίσης, είναι σημαντικό, πέρα από μια καλή εξυπηρέτηση, να αξιολογεί την πιθανότητα 

μέθης. Ο ασυντόνιστος λόγος, η αργή ανταπόκριση, τα γυαλιστερά μάτια ή άλλα σημεία 

(όπως αναφέρονται στο 3.4.) θα πρέπει να θορυβούν τον υπεύθυνο του υποστατικού για 

πιθανή μέθη, έτσι ώστε να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον πελάτη.  

Από την άλλη, η χρήση μιας πολιτικής που θα παρουσιάζει τις βασικές δεσμεύσεις του 

υποστατικού για μείωση της βλάβης και υπεύθυνη πώληση/ παροχή αλκοόλ, αυξάνει την  

καλή φήμη του. Έτσι, η δημιουργία μιας πολιτικής ενός υποστατικού  που θα ακολουθείται 

από όλο το προσωπικό, προετοιμάζει τον πελάτη για το ποιες συμπεριφορές είναι 

αποδεκτές. Με αυτό τον τρόπο, αποτρέπονται πιθανοί κίνδυνοι. Πώς, όμως, μοιάζει μια 

πολιτική υποστατικού; 

Εφαρμόζοντας στην πράξη….. Πώς φτιάχνω μια «πολιτική του υποστατικού»  

 Κάνε μια χαλαρή συνάντηση με όλους όσους εργάζονται στο υποστατικό και διαμόρφωσε μερικές ερωτήσεις σε ένα χαρτί 

που να προωθούν την υπεύθυνη πώληση αλκοόλ. Μερικά παραδείγματα που θα μπορούσαν να μπούν είναι: 

- Αναμενόμενη συμπεριφορά από τους πελάτες 

- Λίστα που περιλαμβάνει σε ποιους δεν παρέχεται αλκοόλ (π.χ. κάτω των 17, φανερά μεθυσμένους κλπ) 

- Πίνακας με τις μέρες και ώρες που διατίθεται αλκοόλ στο υποστατικό (οι ώρες βάσει της νομοθεσίας) 

 Κατέγραψε τους πιθανούς κινδύνους που έχεις δει από την εμπειρία σου και βάσει πρηγούμενων περιστατικών. Μετά, 

φτιάξε κανόνες που να προλαμβάνουν αυτούς τους κινδύνους.  

 Διατήρησε ένα αρχείο με προηγούμενα περιστατικά (π.χ. τι έγινε, από ποιους, πότε, γιατί, πώς κατέληξε κλπ). 

 Βάλε την πολιτική αυτή σε εμφανές σημείο έτσι ώστε να μπορούν να την δουν  όλοι οι πελάτες και οι εργαζόμενοι.  

 Ήξερες ότι…. 

Η κατανάλωση αλκοόλ σε ένα υποστατικό 
εξαρτάται από τρεις παράγοντες: α) το 
ποσοστό «κανονικών» ποτών που έχει 

καταναλώσει ένας πελάτης, β) τα 
χαρακτηριστικά του πελάτη και η διάθεση 

του, γ) το περιβάλλον του υποστατικού.  

Από τους παραπάνω 3 παράγοντες, μόνο το 
(α) και (γ) ανήκουν στην επιρροή του 

ατόμου που εργάζεσαι στο υποστατικό.   
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3.6.1. Πολιτική ωρών κλεισίματος 

Οι πελάτες βρίσκονται στο κορύφωμα της διασκέδασης, παραγγέλνουν ποτά και ξαφνικά η 

μουσική κλείνει απότομα και το υποστατικό 

κατεβάζει τα ρολά…  

Εκείνη τη στιγμή, η επίδραση του αλκοόλ, η ευφορία 

της στιγμής ή το αγαπημένο τραγούδι ενός πελάτη 

που διακόπηκε βίαια, μπορούν να προκαλέσουν 

αντιδράσεις.  Χρειάζεται να γνωρίζεις ότι το κλείσιμο 

ενός υποστατικού που προσφέρει αλκοόλ είναι κάτι 

περισσότερο από το κλείσιμο των πορτών και των 

φώτων. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεις ότι στο 

κλείσιμο του υποστατικού που εργάζεσαι (ειδικά σε 

περιπτώσεις μπαρ, νυχτερινών μαγαζιών ή 

συναυλιών κλπ) οι πελάτες θα απομακρυνθούν με 

ηρεμία χωρίς να προκαλούν ενόχληση στη γύρω 

περιοχή.  

 Ήξερες ότι…. 

Ένας φανερά μεθυσμένος πελάτης 
που αποχωρεί από ένα υποστατικό 
αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για 

ατύχημα, βία και παραβίαση κανόνων 
που μπορούν να βλάψουν το σύνολο 

της κοινότητας. Γι’ αυτό, η 
προετοιμασία ενός πελάτη για το 

κλείσιμο του υποστατικού, μπορεί να 
μειώσει την πιθανότητα κινδύνου για 

βλάβη. 

 

Εφαρμόζοντας στην πράξη….. Τί πρέπει να προσέχω στο κλείσιμο του 

υποστατικού;   

 Μείωσε σταδιακά την ένταση της μουσικής, επιλέγοντας ένα χαλαρωτικό κομμάτι (δεν θα ήθελες την 

μεγαλύτερη μουσική επιτυχία της περιόδου να την παίξεις στο τέλος!) και αύξησε σταδιακά τα φώτα.  

 Ενημέρωσε τους πελάτες για τις «τελευταίες παραγγελίες». Άφησε τουλάχιστον 15΄ πριν να  διαθέσεις τα 

τελευταία ποτά προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι όσοι θέλουν ποτό. Σε ειδικές περιπτώσεις ή τα 

σαββατοκύριακα που αυξάνεται η κίνηση στο υποστατικό σου, φρόντισε να δώσεις το μήνυμα για 

τελευταίες παραγγελίες, τουλάχιστον 30’ πριν το κλείσιμο του μπαρ, έτσι ώστε να προλάβεις να 

εξυπηρετήσεις όλους τους πελάτες.  

 Κλείσε τα φώτα στο μπαρ ή κλείδωσε το ψυγείο με το αλκοόλ και απομακρύνσου από το σημείο έτσι ώστε 

οι πελάτες να καταλάβουν ότι δεν διατίθεται άλλο αλκοόλ. 

 Κατέγραψε όλα όσα πρέπει να γίνουν πριν το κλείσιμο έτσι ώστε να ακολουθούνται συνεχώς από το 

προσωπικό του υποστατικού σου. Με αυτό τον τρόπο,  οι θαμώνες (που συνήθως πίνουν περισσότερο) θα 

αναγνωρίζουν πότε κλείνει ο αγαπημένος τους τόπος.  

 Στη περίπτωση που υπάρχει κάποιο άτομο φανερά μεθυσμένο: α) ενημέρωσε την παρέα εάν μπορεί 

κάποιος να τον πάει σπίτι, β) εξέφρασε την ανησυχία σου για τον ίδιο αν θα οδηγήσει και προσέφερε 

εναλλακτικές (π.χ. τηλέφωνο ταξί, βραδινά δρομολόγια λεωφορείων), γ) προσέφερε νερό και δώσε λίγο 

χρόνο στο άτομο να χαλαρώσει.  
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3.6.2. Ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πάρτι, συναυλίες) 

Υπάρχουν περιπτώσεις που οι υπεύθυνοι των υποστατικών καλούνται να υποστηρίξουν ένα 

γεγονός στην κοινότητα (π.χ. μια συναυλία, ένα καρναβάλι, έναν αγώνα ποδοσφαίρου, ένα 

πάρτι εργένηδων, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς ή μιας μεγάλης γιορτής κλπ). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι πελάτες τείνουν να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες αλκοόλ. 

Επομένως, η δική σου συνεισφορά, ακολουθώντας τις εισηγήσεις για υπεύθυνη πώληση και 

διάθεση αλκοόλ, είναι σημαντική. Μην ξεχνάς ότι στη περίπτωση που συμβεί κάτι, η 

ευρύτερη κοινότητα αναμένεται να κατηγορήσει το άτομο ή ιδιοκτήτη ενός υποστατικού που 

πούλησε αλκοόλ, έστω κι αν το περιστατικό, δεν έγινε μέσα στο χώρο του. 

Εφαρμόζοντας στην πράξη….. Διαχείριση ειδικών γεγονότων, τι πρέπει 

να προσέξω… 

Ο χώρος του υποστατικού 

Ο χώρος του υποστατικού, τόσο μέσα όσο και γύρω από αυτόν, μπορεί να αποτελέσει εστία κινδύνου (π.χ. 

κλοπές, καβγάδες, καταστροφές ή φθορές μέσα και έξω από αυτόν, έντονους θορύβους στη γειτονιά). Γι’ αυτό, η 

διαφύλαξη και παρακολούθηση του υποστατικού είναι σημαντικός παράγοντος, τόσο για τους πελάτες, όσο και 

για την προστασία της περιουσίας και φήμης του. Μερικοί παράγοντες που μπορεί να μειώσουν την πιθανότητα 

κινδύνου είναι:  

 Η παρακολούθηση του υποστατικού κατά την διάρκεια ενός γεγονότος (π.χ. μπορείς να ελέγχεις το σύνολο 

του χώρου ή υπάρχουν σκοτεινά σημεία που μπορούν να αποτελέσουν εστία κινδύνου;) 

 Παρακολούθηση σημείων που κάνουν εύκολη την πρόσβαση στο χώρο ατόμων που είναι κάτω των 17 ή 

φανερά μεθυσμένων ατόμων που θέλουν να μπουν στο χώρο του υποστατικού. Δες αν υπάρχουν πίσω 

πόρτες ή παράθυρα και δημιούργησε ένα σύστημα ελέγχου (π.χ. κάμερα σε ψυγείο με μπύρες που δεν 

ελέγχεται με γυμνό μάτι).  

 Σιγουρέψου ότι δεν υπάρχουν έπιπλα, ράφια ή άλλο ντεκόρ που να σε δυσκολεύουν στο να παρακολουθείς 

την κατανάλωση αλκοόλ από τους πελάτες. 

 Κάνε την παρουσία σου αισθητή και μίλα σε οποιανδήποτε περιφέρεται άσκοπα ή δρα  καχύποπτα. 

 Χρησιμοποίησε έντονο φωτισμό έξω και γύρω από το υποστατικό έτσι ώστε να ελέγχεις τον χώρο 

καλύτερα και να μπορείς να αναγνωρίζεις παράνομες ή άλλου είδους επικίνδυνες συμπεριφορές.  

 Όταν το υποστατικό σου δέχεται πολλούς πελάτες (π.χ. Σαββατοκύριακο ή σε βραδιές ζωντανής 

μουσικής), διασφάλισε ότι κατά το κλείσιμο του, αυτοί θα απομακρυνθούν σταδιακά και με ήσυχο 

τρόπο. Δώσε λίγο χρόνο για την αποχώρηση των πελατών.  

 Αφαίρεσε πιθανά τραπέζια, καρέκλες ή παγκάκια έξω από το υποστατικό σου προκειμένου να 

αποφύγεις την άσκοπη συγκέντρωση παρεών που μπορεί να προκαλέσουν φασαρίες, ακαθαρσίες ή 

φθορές. 

 Τοποθέτησε ή φρόντισε να υπάρχουν αυτόματα μηχανήματα μέσα ή έξω από το υποστατικό που να 
πωλούν μπουκαλίτσες νερού, προφυλακτικά και σνακ.  

Prive πάρτι 

Είναι συχνή η  πιθανότητα μια παρέα να έχει κλείσει ένα μέρος του υποστατικού για πάρτι ή να προμηθεύεται 

αλκοόλ από υποστατικό (π.χ. για υπαίθριο πάρτι σε πλατεία, παραλία κλπ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλείσαι 

να διασφαλίσεις όλα όσα σχετίζονται με την υπεύθυνη κατανάλωση και πώληση αλκοόλ. Μερικές συμβουλές 

για να αποτρέψεις την πιθανότητα κινδύνου είναι:  
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 Εάν έχεις την δυνατότητα, μίλα με τον πελάτη που οργανώνει το πάρτι ή αντίστοιχη γιορτή και εξήγησε 

τις δεσμεύσεις του υποστατικού σου ή τις υποχρεώσεις που έχεις απέναντι στον νόμο. Μπορείς επίσης 

να στείλεις την πολιτική του υποστατικού στον πελάτη έτσι ώστε να γνωρίζει από πριν τι αναμένεται. 

Θέσε ένα άτομο υπεύθυνο για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και πρότεινε να είναι αυτός ο οδηγός 

της παρέας που δεν θα πιεί πάνω από το όριο. 

 Περιόρισε τον αριθμό τον μπουκαλιών αλκοόλ σε κάθε τραπέζι και μην αντικαθιστάς νέα μπουκάλια 

μέχρι το προηγούμενο να καταναλωθεί. Παρείχε συνεχώς νερό και παγάκια σε κάθε τραπέζι. 

 Δημιούργησε ψευδώνυμα για πελάτες που παρατηρείς ότι πίνουν πολύ ή προβλέπεις ότι θα κάνουν 

φασαρία. Χρησιμοποίησε τα ψευδώνυμα ως κώδικα επικοινωνίας με το υπόλοιπο προσωπικό για 

παρακολούθηση.  

“Happy hours”, παιχνίδια με αλκοόλ και κεράσματα  

Υπάρχουν υποστατικά που, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις (π.χ. 

φεστιβάλ μπύρας, παιχνίδια με σφηνάκια) ή έχουν προσφορές συγκεκριμένες ώρες της ημέρας (π.χ. 17:00 με 

19:00, κοκτέιλ με ½ τιμή). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύουν οι εισηγήσεις για ασφαλή πώληση και διάθεση 

αλκοόλ, αλλά ο υπεύθυνος του υποστατικού χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός για να προλάβει τυχόν 

δυσάρεστα περιστατικά από την υπερβολική κατανάλωση. Αν και τέτοιες πρακτικές είναι κερδοφόρες για το 

υποστατικό, μπορεί, ωστόσο, να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συμπεριφορές από την πλευρά των πελατών. Όπως 

σε κάθε περίπτωση, και εδώ ισχύουν οι εισηγήσεις για ασφαλή πώληση και διάθεση αλκοόλ. Μερικές πρακτικές 

εισηγήσεις για την καλύτερη προετοιμασία τέτοιων γεγονότων είναι: 

 Διαμόρφωσε μια πολιτική που να προωθεί την ασφαλή κατανάλωση, ιδιαίτερα για το πόσα ποτά 

μπορούν να καταναλωθούν από έναν πελάτη και ποιού είδους,. Μερικά ποτά (ειδικά τα πιο γλυκά που 

μπαίνουν σε σφηνάκι) τυχαίνει να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και να προκαλούν μέθη 

γρήγορα.  

 Πρόσεξε με την προώθηση των «happy hours».  Απέφευγε την πώληση, διάθεση ή προώθηση αλκοόλ με  

τέτοιο τρόπο που να στοχεύει στην υπερβολική κατανάλωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών 

(π.χ. φοιτητές από ανταλλαγή-π.χ. Erasmus, συγκεκριμένες ηλικίες, φύλο- τίθεται και θέμα διάκρισης 

φύλων- ή περίσταση- π.χ. τριήμερο του κατακλυσμού).  

 Απέφευγε την προώθηση διαφημίσεων που να αναπαριστά ένα άτομο που να πίνει ή ντεκόρ με βίαιες 

σκηνές ή αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τραυματίσουν. 

 Απέφευγε την παροχή δώρων ή βραβείων με μορφή αλκοόλ (π.χ. ο καλύτερος στο μπιλιάρδο θα έχει 

δώρο δύο μπουκάλια ουίσκι για κατανάλωση στο υποστατικό). 

 Διατήρησε μια ξεκάθαρη πολιτική για τα κεράσματα στο προσωπικό του υποστατικού σου (π.χ. κερνάτε 

μέχρι 10 σφηνάκια την βραδιά αλλά δεν πίνετε πάνω από 4- τα υπόλοιπα αναφέρετε στον πελάτη ότι 

θα τα πιείτε στο τέλος) 

 Πρακτικές όπως : «ότι πιείς με ΧΧ ευρώ», «δύο στην τιμή του ενός», υποβρύχια ποτά για κέρασμα, ½ 

τιμή σε σφηνάκια, σωλήνες 1 Λίτρου με αλκοόλ ή απουσία ½ pint ποτηριών, αποτελούν τρόπους για να 

κάνουν τους πελάτες  να πιούν περισσότερο και πιο γρήγορα. Στην περίπτωση που τα υιοθετείς στο 

υποστατικό που εργάζεσαι, προσπάθησε να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός προωθώντας την υπεύθυνη 

πώληση.  
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3.6.3. Παράγοντες ασφάλειας και κινδύνου  

Η υπεύθυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ είναι μέρος μια τοπικής κοινότητας (π.χ. δήμων ή 

χωριών) που έχει κοινωνική ευθύνη να διασφαλίσει τη μείωση του κινδύνου στους πολίτες. Η 

στάση «αυτό δεν έχει συμβεί στο μαγαζί μου» ή «δεν με ενδιαφέρει» ή «δεν σχετίζεται με 

αυτά που προσφέρω ως υποστατικό», θέτει σε κίνδυνο τους πελάτες, τους εργαζόμενους και 

τη φήμη του υποστατικού. Αντίστοιχα, μια στάση όπως «δεν πρόκειται να συμβεί τίποτε κακό 

στο μαγαζί μου» ή «ελέγχω καλά την κατάσταση» ή «δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι τώρα κάτι 

από όλα αυτά που μου λες», δεν προλαμβάνει οποιαδήποτε κίνδυνο που μπορεί να συμβεί 

ξαφνικά. Σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση πολιτικής και η άρνηση προσφοράς αλκοόλ σε 

άτομα που φαίνονται «μεθυσμένα», προλαμβάνει μια σειρά από κινδύνους.  

Σε μεγάλη μελέτη που έγινε στη Σκωτία το 2005 για την εύρεση των προστατευτικών και 

επικίνδυνων παραγόντων που σχετίζονται με την χρήση του αλκοόλ, βρέθηκαν εκείνοι οι 

παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα προβλήματος και εκείνοι που την μειώνουν. Αν 

και δεν υπάρχει μια ενιαία συνταγή για τους παράγοντες που θα μηδενίσουν την πιθανότητα 

κινδύνου, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους παράγοντες που περιορίζουν και μειώνουν 

κατά πολύ την πιθανότητα κινδύνου αλλά και εκείνων που την αυξάνουν.  
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3.7. Είσαι έτοιμος να εφαρμόσεις τις εισηγήσεις του οδηγού;  

Η υπεύθυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ αποτελεί μια σοβαρή ενέργεια κάθε 

επαγγελματία που σέβεται την δουλειά του, τους πελάτες και τον χώρο που 

εργάζεται. Πληθώρα μελετών αποδεικνύει ότι το αλκοόλ έχει άμεση δράση στον 

εγκέφαλο και επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου. Επομένως, η υπεύθυνη διάθεση του 

αποτελεί κοινωνική ευθύνη του υποστατικού στην αντίστοιχη επαρχία που ανήκει. Πέρα από 

την αποφυγή προστίμων ή άλλων νομικών κυρώσεων, η υπεύθυνη πώληση και διάθεση 

αλκοόλ, προλαμβάνει μια σειρά από πιθανές αρνητικές συνέπειες μιας στιγμής που οι 

περισσότεροι θεωρούμε ως «διασκέδαση».  

 

Μπορείς να χρησιμοποιείς το αποδεικτικό 

που σου δόθηκε μετά την εκπαίδευση που 

έλαβες για την εύρεση νέας εργασίας ή να 

το αναρτήσεις στο χώρο του υποστατικού 

που εργάζεσαι. 

 

Εφαρμόζοντας στην πράξη….. Πώς εφαρμόζω τις εισηγήσεις του 

οδηγού;  

 Επιβεβαίωσε ότι γνωρίζεις τον περί πώλησης οινοπνευματωδών ποτών Νόμο, Κεφάλαιο 144, 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα άρθρα που σχετίζονται με το υποστατικό που εργάζεσαι ή 

κατέχεις. 

 Ανέπτυξε  και ακολούθησε μια πολιτική υποστατικού που να αναφέρει με ξεκάθαρο τρόπο 

στους πελάτες την δική σου οπτική γύρω από την υπεύθυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ. 

 Υιοθέτησε και ακολούθα, βάσει των εισηγήσεων του οδηγού, μια τυπική διαδικασία άρνησης 

εξυπηρέτησης στις περιπτώσεις που απαιτείται. 

 Μην σερβίρεις ποτέ σε άτομα που φαίνονται φανερά «μεθυσμένα». 

 Μην σερβίρεις ποτέ σε άτομα κάτω των 17 ετών. 

 Δες το επάγγελμα σου έτσι όπως θα ήθελες να το δεις: ένα υπεύθυνο επαγγελματία που χαίρεται 

να προσφέρει υπεύθυνα αλκοόλ και να συνεισφέρει στην διασκέδαση της επαρχίας που ανήκει. 

 Προώθησε την υπεύθυνη και ασφαλή διάθεση αλκοόλ στην κοινότητα και σε άλλα υποστατικά. 

Δημιούργησε ένα δίκτυο με άλλα υποστατικά και λάβε/ παρείχε υποστήριξη.  
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