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Για να εξασφαλιστεί η καλή υγεία και ασφάλεια στα περιβάλλοντα ψυχαγωγίας της νύχτας είναι απαραίτητο να
παρέμβουμε στις διαδικασίες που καθορίζουν την εμφάνιση ρίσκων. Επομένως, είναι επιτακτικό να γνωρίζουμε
και να εκτιμούμε αποτελεσματικά τους παράγοντες και τους μηχανισμούς που μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν
τα ρίσκα. Τα αποτελεσματικά μέτρα μπορεί να οδηγήσουν στο να ελαχιστοποιηθούν τα ρίσκα που αφορούν την
υγεία και την ασφάλεια στα στέκια και στο να είναι επιτυχημένη η προώθηση της ευεξίας των πελατών. Εντούτοις,
το να εξασφαλιστεί ότι τα περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης περιλαμβάνουν επαρκή κριτήρια υγείας και
ασφάλειας, προϋποθέτει την εναρμόνιση πολλών ατόμων που θα αναλάβουν δράση και πολλών αναγκών.
Επομένως, ο βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ φορέων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι απαραίτητος.
Το εγχειρίδιο αυτό είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ενός συνόλου κριτηρίων που έχουν προετοιμαστεί από το
Πρόγραμμα του Club Health (συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Προγράμματος
Υγείας 2008-2013) για την εξασφάλιση επαρκούς υγείας και ασφάλειας στα στέκια νυχτερινής διασκέδασης.
Ένα αυξανόμενο πλήθος αποδείξεων δείχνει ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. φτηνά ποτά και προώθηση,
συνωστισμός, υπερθέρμανση και υψηλά επίπεδα ανεκτικότητας) συμβάλλουν σημαντικά σε προβλήματα που
σχετίζονται με το αλκοόλ μέσα και γύρω από στέκια που έχουν άδεια λειτουργίας. Το επίπεδο μέθης των πελατών
έχει, επίσης, παρατηρηθεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η διαχείριση ενός
στεκιού και το προσωπικό μπορούν να συνεισφέρουν σε αλλαγές στη συμπεριφορά μέσα από την εφαρμογή
προληπτικών πρακτικών. Οι προληπτικές πρακτικές μπορεί να περιλαμβάνουν σχέδια όπως: i) την εξασφάλιση των
φυσικών και κοινωνικών συνθηκών των στεκιών; ii) την εξασφάλιση ότι το προσωπικό κατανοεί και εμπλέκεται
σε υπεύθυνες πρακτικές παροχής υπηρεσιών; iii) Την αποφυγή στρατηγικών διαφήμισης που ενθαρρύνουν την
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ; και iv) την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασίας για τη μείωση συμβάντων που
σχετίζονται με το αλκοόλ, όπως, για παράδειγμα, την εδραίωση καλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της
αστυνομίας, των τοπικών αρχών, των φορέων δημόσιας συγκοινωνίας, των υπηρεσιών υγείας και των κοινοτήτων.
Η δουλειά που παρουσιάζεται εδώ προτίθεται να αποτελέσει έναν οδηγό αναφοράς για στέκια που έχουν
άδεια λειτουργίας, διαχειριστές και οργανωτές. Για τη νυχτερινή διασκέδαση οι οικονομικές προτεραιότητες
περιλαμβάνουν: τη μη πώληση αλκοόλ σε όσους είναι κάτω από τη νόμιμη ηλικία; το τέλος ανεύθυνων προωθήσεων
διαφήμισης και πωλήσεων; την εξασφάλιση της ασφάλειας πελατών και προσωπικού; και, με τη βελτίωση της
δημόσιας ασφάλειας, τη μείωση της ενόχλησης που προκαλείται στις κοινότητες. Το εγχειρίδιο αυτό προτίθεται,
επίσης, να αποτελέσει οδηγό αναφοράς για φορείς που είναι υπεύθυνοι για την παροχή αδειών και το σχεδιασμό
πολιτικών. Δεν υπάρχει καμία αναλυτική προσέγγιση που μπορεί να εγγυηθεί ότι κανένα πρόβλημα υγείας και
ασφάλειας δε θα εμφανιστεί μέσα και γύρω από στέκια νυχτερινής διασκέδασης, αλλά υπάρχει ένας αριθμός
βημάτων που μπορεί να γίνουν για να μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων.

Αιτιολογία
Μελέτες για τους παράγοντες ρίσκου και τις διαδικασίες εξασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας στα
στέκια νυχτερινής διασκέδασης έχουν κυρίως διεξαχθεί στην Αυστραλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Ο σκοπός της έρευνάς μας ήταν να διερευνήσουμε εάν τα στοιχεία που έχουν αναγνωριστεί μέσα στην
επιστημονική λογοτεχνία ως στοιχεία-κλειδιά έχουν μετάφραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέρος της μεθοδολογίας
μας ήταν να αποκτήσουμε επιστημονικές εμπειρικές αποδείξεις και να τις παρουσιάσουμε σε εκπροσώπους της
βιομηχανίας νυχτερινής διασκέδασης για να διαπιστώσουν τις γνώμες και τις σκέψεις των πρακτικών. Οι γνώμες
από άλλους ανθρώπους-κλειδιά που εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα, συλλέχτηκαν για σύγκριση. Η έρευνα
σχεδιάστηκε ειδικά για την αναζήτηση ενδεχόμενων πολιτιστικών ευαίσθητων σημείων.
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Συμμετέχοντες
Περισσότεροι από 75 πληροφοριοδότες από 14 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (από μια γκάμα μικρών, μεσαίων
και μεγάλων πόλεων- όλες με έντονη νυχτερινή ζωή) συμμετείχαν στην έρευνα. Από αυτούς, περίπου το 80% ήταν
εκπρόσωποι της βιομηχανίας νυχτερινής διασκέδασης (οι περισσότεροι διαχειριστές και ιδιοκτήτες κλαμπ-αλλά
περιλαμβάνονταν, επίσης και εκπρόσωποι από οργανισμούς – ομπρέλα καθώς και παραγωγοί εκδηλώσεων); Το
υπόλοιπο 20% ήταν άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται άμεσα στον τομέα της νυχτερινής διασκέδασης (π.χ.
εκπρόσωποι δημόσιας υγείας, άτομα που σχεδιάζουν πολιτικές και εκπρόσωποι της αστυνομίας).

Εργαλείο αξιολόγησης
Μία εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα1 που διεξήχθη εστίασε στην αναγνώριση στρατηγικών που μπορούν
να εξασφαλίσουν επαρκή υγεία και ασφάλεια σε περιβάλλοντα ψυχαγωγίας και τις καλύτερες (ή υψηλότερα
υποσχόμενες) πρακτικές. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες ένα σύνολο κριτηρίων προετοιμάστηκε και
οργανώθηκε σε τρεις βασικές κατηγορίες με έναν αριθμό υποσυνόλων (αυτό θα διευκολύνει την αξιολόγηση και
παρακολούθηση επιλεγμένων στοιχείων-κλειδιών):

1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ 
1.2. Μέσα στο στέκι: φυσικό περιβάλλον 
1.3. Μέσα στο στέκι: κοινωνικό περιβάλλον 
1.4. Πολιτική διασκορπισμού

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
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2.1. Προσέγγιση διαχείρισης 
2.2 Προσωπικό που σερβίρει 
2.3 Προσωπικό εισόδου και προσωπικό ασφαλείας
2.4. Προσωπικό διασκέδασης: DJs και Ομιλητές
3. ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
3.1 Τιμή και διαθεσιμότητα
3.2 Ειδικές προωθήσεις
Η πρώτη στήλη του εργαλείου αξιολόγησης ζητούσε από τους συμμετέχοντες να: 1)να ενημερώσουν για το αν το
εργαλείο αυτό ήταν λειτουργικό (π.χ. που εφαρμόζεται στα στέκια τους ανεξάρτητα από το αν είναι υποχρεωτικό ή
όχι); 2) να ενημερώσουν για το αν ήταν ρυθμισμένο από νόμο; και 3) εάν ήταν ρυθμισμένο από το νόμο, εάν ήταν
επιβεβλημένο και από ποιον.
Στη συνέχεια, (στις παρακάτω στήλες) από τους ερωτηθέντες ζητείτο: i) να αξιολογήσουν την ευκολία εφαρμογής;
ii) να αξιολογήσουν το κόστος εφαρμογής και διατήρησης; iii) να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα; iv)
την προσβασιμότητα (π.χ. είναι ευαίσθητο σε τοπικούς πολιτιστικούς κανόνες; Και, τέλος, v) να αξιολογήσουν
την σημαντικότητα ως στοιχείο-κλειδί στην συνολική στρατηγική (χρησιμοποιώντας μία κλίμακα από το 1=το πιο
σημαντικό μέχρι το 5=το λιγότερο σημαντικό).
1 Calafat, A., Juan, M., Duch, M.A. (2009) Preventive interventions in nightlife: a review. Adicciones, 21 (4), 387-414 and Hughes K, Quigg Z, Eckley L,
Bellis M, Jones L, Calafat A, Kosir M, van Hasselt N. (2010) Environmental factors in drinking venues and alcohol-related harm: the evidence base for
European intervention. Addiction, 106, Supplement 1:37-46.

Ένα πρωτόκολλο προετοιμάστηκε, έτσι ώστε όλοι οι ερευνητές να μπορούν να παρουσιάσουν το πρόγραμμα και τα
σχετικά με αυτό εργαλεία σε πιθανούς παροχείς πληροφοριών και να επιτρέψει την επίτευξη των καθορισμένων
δεδομένων. Καθοδήγηση δόθηκε για το πώς να επικοινωνήσουν οι αντιπρόσωποι των οργανισμών- ομπρέλα και
των ιδιοκτητών και διαχειριστών δημοφιλών στεκιών σε κάθε τοποθεσία έτσι, ώστε μια ευρεία άποψη της περιοχής
να μπορεί να εξακριβωθεί; Οι απόψεις άλλων επαγγελματιών του χώρου, όπως αυτοί που σχεδιάζουν πολιτικές και
ειδικοί της δημόσιας υγείας, αναζητήθηκαν για σύγκριση.
Η ποικιλία των ρυθμίσεων και ο αριθμός και η γκάμα των φορέων και/ή των αρχών που εμπλέκονται, ποικίλλει σε
μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη (μερικές φορές ακόμα και μέσα σε διαφορετικές πόλεις/ περιφέρειες της ίδιας χώρας),
όπως και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης; Αυτό κάνει δύσκολη τη σύγκριση της νομοθεσίας και της επιβολής
μέτρων. Επίσης, τόσο η εξοικείωση των παροχέων πληροφοριών με το θέμα όσο και οι όροι που χρησιμοποιούνται
στο ερωτηματολόγιο και το πώς αντιλαμβάνεται κάθε παροχέας πληροφοριών το τι κάθε ορολογία περιλαμβάνει,
προσέθεσε δυσκολίες στη συμπλήρωση και την ανάλυση των ερωτηματολογίων. Σε μερικές περιπτώσεις οι
δυσκολίες αυτές ξεπεράστηκαν με συνεντεύξεις μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιώντας
ποιοτικές αναφορές ετοιμασμένες από τοπικούς ερευνητές.

Αξιολόγηση στοιχείων
Για να διευκολυνθεί η κατανόηση και να επισημανθεί η σημαντικότητα των διαφορετικών στοιχείων, έχουμε
εφαρμόσει την παρακάτω ταξινόμηση:

Στοιχεία Κλειδιά

Υποδεικνυόμενα Στοιχεία

Κάτω από ειδικές συνθήκες

Τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούνται
από αποδείξεις (επιστημονική
βιβλιογραφία)
και
πρακτική
(εμπειρία των εκπροσώπων της
βιομηχανίας) και επιβεβαιώνονται
από τη γνώμη και των άλλων
ανθρώπων
–
κλειδιά
που
συμβουλεύτηκαν. Τονισμένα στο
εγχειρίδιο με πορτοκαλί χρώμα.

Τα στοιχεία αυτά ήταν χωρίς
επαρκείς
αποδείξεις
για
να
υποστηριχθούν,
αλλά
επιβεβαιώθηκαν από την πρακτική.
Τονισμένα στο εγχειρίδιο με
πράσινο χρώμα.

Τα
στοιχεία
αυτά
δε
σηματοδοτούνταν από αποδείξεις
ή πρακτική (ή με αντιφατικά
ευρήματα) και μπορεί να μην
ισχύουν για όλα τα στέκια, αλλά
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
κάτω από ειδικές περιστάσεις.
Τονισμένα στο εγχειρίδιο με
λευκό χρώμα.

Αποδείξεις από τη βιβλιογραφία έχουν σημειωθεί με μία κλίμακα: ***εάν ήταν συνεπές: μέχρι * εάν ήταν
ανεπαρκές, ή με ένα «?» εάν ήταν αντιφατικό → που δεν υφίσταται. Η Πρακτική από την εμπειρία των εκπροσώπων
της Βιομηχανίας παρουσιάζεται ταξινομημένη (από 1= το πιο σημαντικό μέχρι 5=το λιγότερο σημαντικό).
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Ευρήματα
Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι, σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών είναι
τέλεια ενήμεροι για τα στοιχεία αυτά που αναγνωρίζονται από τη βιβλιογραφία ως κλειδιά και εμφανίζονται να
υπακούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες. Μία από τις ερευνητικές υποθέσεις ήταν ότι θα υπήρχαν
διαφορές στην προσβασιμότητα λόγω των διαφορετικών χωρών και των πολιτιστικών ευαισθησιών; εντούτοις,
καμία σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε όσων αφορά τα στοιχεία-κλειδιά.
Οι περισσότεροι εκπρόσωποι βιομηχανίας έδειξαν υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης σε ένα λειτουργικό επίπεδο, αλλά
εξέφρασαν αμφιβολίες για περαιτέρω ρύθμιση στοιχείων που δεν αποτελούν ακόμα προϋπόθεση για αδειοδότηση
ή που δεν εφαρμόζονται την τρέχουσα περίοδο. Οι εκπρόσωποι βιομηχανιών εξέφρασαν την προτίμησή τους για
«καθοδήγηση» παρά για «επιβολή» όσον αφορά τα στέκια. Επιπλέον, κάποιοι από αυτούς – που δήλωσαν ότι
υπακούν στις διαδικασίες αλλά δεν τις θέλουν να είναι υποχρεωτικές- δήλωσαν, επίσης, ότι χρησιμοποιούσαν τη
συμμόρφωση ως ένα είδος «διαφοροποίησης» για να ξεχωρίσουν από τους πιθανούς ανταγωνιστές. Με άλλα λόγια,
η ποιότητα είναι μία ακόμα αξία που χρησιμοποιείται στη στρατηγική του μάρκετινγκ. Οι εκπρόσωποι βιομηχανιών
φοβήθηκαν περαιτέρω ρυθμίσεις που θα σήμαινε περισσότερα εμπόδια στην καθημερινή διαχείριση –προσθέτοντας
γραφειοκρατία και αυξημένο κόστος. Εντούτοις, ένα σχέδιο εφαρμοσμένης συνεργασίας σε επίπεδο κοινότητας
μεταξύ εμπόρων που έχουν άδειες και άλλων ανθρώπων-κλειδιά, έχει φανεί μια αποτελεσματική μέθοδος της
μείωσης της ενόχλησης και της μείωσης εγκλημάτων, καθώς και της αύξησης κέρδους των επιχειρήσεων, αλλά και
της συνολικής ελκυστικότητας της περιοχής

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Μια προτίμηση για ρύθμιση, αντί για καθοδήγηση, εντοπίστηκε στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Αυτό μπορεί
να οφείλεται (όπως επισημάνθηκε από κάποιους παροχείς πληροφοριών) στην ύπαρξη παράνομων ή λαθραίων
πράξεων που δεν ακολουθούν τους κανόνες και γίνονται αθέμιτα ανταγωνιστικές. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτές
οι πράξεις διεξάγονται σε διαμερίσματα ή κτίρια που δεν έχουν ειδικό σχεδιασμό και υπακούν σε ρυθμίσεις για
την υγεία και την ασφάλεια.
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Η συμμετοχή του προσωπικού και της διαχείρισης είναι βασική για την εξασφάλιση της καλής υγείας και ασφάλειας
σε στέκια νυχτερινής διασκέδασης. Τα ποσοστά για λειτουργικές πρακτικές που εκφράζονται από συμμετέχοντες
της βιομηχανίας ήταν πολύ υψηλά και αξιολόγησαν τις περισσότερες διαδικασίες ως πολύ βασικές. Εντούτοις, τα
αποτελέσματα από τις ερωτήσεις για την εκπαίδευση προσωπικού και τη διαχείριση ποικίλλαν σημαντικά, ανάλογα
με τη χώρα ή ακόμα και με το στέκι του κάθε ατόμου. Αντιφάσεις, και μη συνεπείς αξιολογήσεις, σε περιοχές όπως
η «ρύθμιση και επιβολή», «ευκολία ή δυσκολία εφαρμογής» και «αποτελεσματικότητα και κόστος» φαίνεται ότι
έχουν προσεγγιστεί πολύ διαφορετικά (ανάλογα με τη διαχείριση του στεκιού). Οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών
συμφωνούν ότι η Υπεύθυνη Υπηρεσία Ποτών (RBS) και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι σημαντικές, αλλά
εξέφρασαν την προτίμησή τους να μην είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή άδειας. Το γεγονός ότι σε
μερικές περιπτώσεις γίνεται στο σπίτι (χωρίς κάποια εξωτερική συμβολή/επίβλεψη) και αξιολογήθηκε ως ένα όχι
τόσο σημαντικό στοιχείο, μπορεί να δείχνει ότι η εκπαίδευση περιλαμβάνει (ή μπορεί να κυριαρχείται από) το
σερβίρισμα ποτών και άλλες στρατηγικές μάρκετινγκ, παρά από υπεύθυνες πρακτικές σερβιρίσματος. Η ίδια τάση
εμφανίζεται (π.χ. φτωχή άμεση εκπαίδευση) με το προσωπικό ασφαλείας που εργάζεται στην πόρτα.
Η διαχείριση και το προσωπικό θα πρέπει να ενισχυθεί με δεξιότητες και ικανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης
οποιονδήποτε προβληματικών καταστάσεων μπορεί να προκύψουν. Εκπαίδευση θα έπρεπε να παρέχεται στους
διαχειριστές, ιδιοκτήτες/υπευθύνους προώθησης, προσωπικό σερβιρίσματος (περιλαμβανομένων σερβιτόρων,
ατόμων που μαζεύουν τα γυαλικά και προσωπικό τουαλέτας και γκαρνταρόμπας), εποπτών εισόδου και προσωπικού
ασφαλείας, Djs και προσωπικού διασκέδασης (όπως τα μοντέλα και οι ανιματέρ). Εκπαίδευση κατανοητή για
όλο το προσωπικό μέσα σε ένα στέκι νυχτερινής διασκέδασης θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι όλοι είναι καλά
συντονισμένοι και έτοιμοι πειθαρχήσουν σε ένα καθαρό σχέδιο για να δημιουργήσουν ένα «χαμηλού ρίσκου
περιβάλλον». Το «εγχειρίδιο εκπαίδευσης προσωπικού για νυχτερινά στέκια» έχει δημιουργηθεί ως κομμάτι του
Προγράμματος του Club Health.
Ασυμφωνίες μέσα στα αποτελέσματά μας παρατηρήθηκε συχνά όταν δόθηκαν οι απαντήσεις της αξιολόγησης
των παροχέων πληροφοριών σχετικά με «τις τιμές και τη διαθεσιμότητα» (π.χ. περιορισμοί στις ώρες λειτουργίας).
Ενώ κάποιοι από αυτούς που απάντησαν είναι ενήμεροι ότι «η τιμή και η διαθεσιμότητα» έχουν την ικανότητα να
παίξουν βασικό ρόλο όσον αφορά την πρόληψη ρίσκου, οι παροχείς πληροφοριών απάντησαν στην ερώτηση με
τόσους διαφορετικούς τρόπους που κατέστησαν την ερώτηση ξεπερασμένη. Επομένως, στις απαντήσεις δε μπορεί
να δοθεί μεγάλη βαρύτητα. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις, οι απαντήσεις που αναφέρονταν στην στρατηγική
τιμών των στεκιών έμοιαζε να αναφέρεται στην στρατηγική τιμών και προωθήσεων που ρυθμίζονται εσωτερικά
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας, της αλυσίδας και/ή του βιομήχανου ποτών κι επομένως δεν υποδηλώνει
απαραίτητα την ύπαρξη μια πολιτικής σκόπιμης αύξησης των τιμών των αλκοολούχων ποτών και μείωσης της τιμής
των μη αλκοολούχων ποτών (μια καλή στρατηγική για τη μείωση και πρόληψη προβλημάτων που σχετίζονται με το
αλκοόλ).

Αυτή είναι μια καινοτόμα μελέτη που αντιμετωπίζει τα επιστημονικά ευρήματα με λειτουργική εμπειρία σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε 14 χώρες μέλη διεξήχθη μία αξιολόγηση κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της
ασφάλειας στα περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι
περιβαλλόντων νυχτερινής διασκέδασης είναι συνειδητοποιημένοι για τις προκλήσεις που επισημαίνονται από τη
βιβλιογραφία και είναι προετοιμασμένοι στο να βοηθήσουν να τις προλάβουν. Η τάση αυτή δεν έδειξε σημαντικές
διαφορές μεταξύ των χωρών. Εντούτοις, μόνο λίγες χώρες έχουν ήδη ρυθμίσει τα περισσότερα από τα βασικά
στοιχεία που αναδείχτηκαν από αυτή την έρευνα.
Οι περισσότεροι εκπρόσωποι βιομηχανιών εμφανίζουν υψηλά ποσοστά πειθαρχίας σε ένα λειτουργικό επίπεδο,
αλλά εκφράζουν αμφιβολίες για περαιτέρω ρύθμιση γιατί φοβούνται ότι αυτό θα αύξανε τη γραφειοκρατία και
το κόστος. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι παροχείς πληροφοριών διαχειρίζονται καλοδιατηρημένες καθολικές
δημοφιλείς ρυθμίσεις θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί δε νιώθουν ότι περισσότερες προϋποθέσεις ή αυξημένη
επιβολή επιβάλλονται. Όπως έχει προηγουμένως σχολιαστεί, κάποιοι διαχειριστές χρησιμοποιούν αυτή την
ποιοτική λειτουργία ως μια επιπλέον αξία όταν διαφημίζουν τα στέκια τους, αλλά είναι, επίσης, εμφανές ότι, σε
μερικές περιπτώσεις, «ο αθέμιτος ανταγωνισμός» θα έρθει σε αντίθεση με αυτήν την στρατηγική. Η ερώτηση που
παραμένει είναι το πώς να εγγυηθούμε συνέπεια πάνω στα στοιχεία και τις διαδικασίες μέσα στα στέκια εάν αυτά
είναι ρυθμισμένα μόνο σε ένα λειτουργικό επίπεδο. Οι εμπειρίες στις χώρες που διαθέτουν ρυθμίσεις δείχνουν
ότι για να εξασφαλιστεί καλή ποιότητα κριτηρίων στα στέκια πρέπει να παρέχονται αποδείξεις (π.χ. μαρτυρίες)
εκπαίδευσης και εφαρμοσμένων στρατηγικών προκειμένου να κερδηθεί πιστοποίηση από τις αρχές που δίνουν τις
άδειες.
Τα κριτήρια είναι γενικά αποδεκτά ως αρχές ή κανόνες, μέσα στους οποίους «τοποθετούνται» ειδικές γνώσεις.
Οι αξιολογήσεις μας δείχνουν ότι οι αποδείξεις από επιστημονικές έρευνες και από πρακτικές εμπειρίες στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι σύμφωνες με τα στοιχεία-κλειδιά για καλή καθοδήγηση. Εντούτοις, η βιβλιογραφία
δείχνει, επίσης, ότι οι εθελοντικές πολιτικές, αν δεν είναι υποχρεωτικές ή δε συνδυάζονται με επιβολή, δεν είναι
πολύ αποτελεσματικές. Επομένως, η ρύθμιση και επιβολή μερικών από τα στοιχεία που αναδείχτηκαν τόσο από
τη βιβλιογραφία όσο και από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας νυχτερινής διασκέδασης, θα πρέπει να είναι
προτεραιότητα για να εξασφαλιστεί ομοιογένεια στις πρακτικές που εφαρμόζονται για να πετύχουν καλύτερα
επίπεδα υγείας και ασφάλειας στα στέκια νυχτερινής διασκέδασης.

Ευχαριστίες:
Πρώτα απ’ όλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους τους εκπροσώπους βιομηχανίας
και άλλους ανθρώπους-κλειδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Τους ευχαριστούμε για το χρόνο τους και
την απαιτούμενη αντοχή τους να συμπληρώσουν ένα μεγάλο και ευρύ ερωτηματολόγιο που κάλυπτε μια
μεγάλη λίστα χαρακτηριστικών προς αξιολόγηση. Χωρίς τη συμβολή τους, η δουλειά αυτή δε θα μπορούσε
να έχει ολοκληρωθεί
Πολλές ειδικές ευχαριστίες στους Karen Hughes και Mark Bellis (LJMU), Johanna Gripenberg Abdon (STAD), Alexander Hirschfield και Andrew Newton (Πανεπιστήμιο του Huddersfield) Luca Fornari (Ala Milano Onlus) και
Giovanni Aresi (Καθολικό Πανεπιστήμιο του Sacro Cuore) για τη συνεισφορά, προτάσεις και την εξειδίκευσή
τους στον τομέα αυτό.
Και τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουνμε την ευγνωμοσύνη μας στον Matej Kosir (UTRIP Institute), συντονιστή
του Προγράμματος, και όλους τους εταίρους του Προγράμματους του Club Health2 που κατέστησαν εφικτή τη
συγκέντρωση των δεδομένων και την προώθηση των κριτηρίων μας μέσα στη βιομηχανία. Χωρίς τη συμβολή
τους η έρευνα αυτή δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

IREFREA
Νοέμβριος 2011

2 UTRIP Institute (Slovenia), LJMU (United Kingdom), IREFREA (Spain and Portugal), CePT (Luxemburg), Hogeschool Gent (Belgium), SANANIM (Czech
Republic), ACC (United Kingdom), Tibiscus (Romania), ISG (Austria), HSE (Ireland), Azienda ULSS (Italy), City of London LDPF (United Kingdom), IDEC
(Greece), Blue Point (Hungary), MEKKA (Hungary), ConRua-A (Portugal) and PROTASI (Greece)
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Ταξινόμηση του στοιχείου

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Αποδείξεις και αξιολόγηση
ατόμου-κλειδί

Στοιχείο-κλειδί

Που έχει
φανεί από τη
βιβλιογραφία και
την πρακτική

Στοιχείο που
υποδειχθεί

Όχι αρκετές
αποδείξεις, αλλά
επιβεβαιωμένο
από την πρακτική

Κάτω από ειδικές
συνθήκες

Που δεν έχει
φανεί από τια
αποδείξεις ή την;
ή που μπορεί να
μην απευθύνεται
σε όλα τα στέκια

Αποδείξεις

Δεδομένα από την έρευνα του Club
Health σχολιασμένα με περισσότερες
περιγραφές και/ή διευκρινήσεις

Παρεμβάσεις
(αξιολογημένες ή όχι) που
μπορεί να είναι χρήσιμες
όταν προσεγγίζεται
αυτή η περιοχή.
Αξιολόγηση
Περισσότερο/
Επαρκώς
σημαντικό

Επιστημονική βιβλιογραφία
από προηγούμενες έρευνες
Συνεπές

***

Επαρκές

**

Ελλιπές

*

Αντιφατικό ή
ανύπαρκτο

?

Ποσοστό ατόμων
που απάντησαν που
ταξινόμησαν το
αντικείμενο ως:

Ουδέτερο

Όχι /Σχεδόν
καθόλου
σημαντικό

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης
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1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ
1.1. Είσοδος πρόσβασης και ασφάλειας
Οι δύο βασικές επιδιώξεις είναι να επιβεβαιωθεί ότι όσοι είναι κάτω από το ελάχιστο όριο ηλικίας εισόδου δεν πρέπει να εισέρχονται
και η πρόληψη δυσλειτουργιών και εγκλήματος πρέπει να προστατέψουν τη δημόσια ασφάλεια. Σίγουρες διαδικασίες θα πρέπει να
ακολουθηθούν για να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη υψηλών επιπέδων υγείας και ασφάλειας: π.χ. i) έλεγχος για αποδείξεις της ηλικίας
για να αποτραπεί η είσοδος ανηλίκων; ii) παρεμπόδιση της εισόδου εκείνων που πιθανά είναι έτοιμοι για καβγά και/ή κουβαλάνε
ναρκωτικά ή όπλα; iii) ενημέρωση των πελατών για τους κανόνες του κτιρίου; iv) αποφυγή συνωστισμού ;και, v) παρακολούθηση
ανθρώπων στις ουρές και εκείνων που συγκεντρώνονται απ’ έξω για να αποφευχθούν καβγάδες και δημόσια ενόχληση.
Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Έλεγχοι για το όριο ηλικίας

Έλεγχοι εφαρμογής θα πρέπει να διεξάγονται για να
προληφθεί η πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. Αν και το 86 % των
εκπροσώπων βιομηχανίας θα έπρεπε να το αξιολογήσει ως το
πιο σημαντικό στοιχείο (και να το βάλει στην κατηγορία του
«εύκολα εφαρμόσιμου» και «με χαμηλό κόστος»), και η νόμιμη
ηλικία ρυθμίζεται από νόμο σε όλες τις χώρες στις οποίες έγινε
έρευνα, μόνο το 68.4% διεξάγει ελέγχους για το όριο ηλικίας σε
λειτουργικό επίπεδο. Η πιο κοινή δικαιολογία για την έλλειψη
ελέγχου ήταν η έλλειψη ανάγκης μιας και στοχεύουν σε κοινό
μεγαλύτερης ηλικίας. Αναγνωρίστηκε ευρέως ότι η ηλικία μιας
γυναίκας είναι πιο δύσκολο να αναγνωριστεί χωρίς ταυτότητα.

Το πρόγραμμα πρόληψης
αλκοόλ στην κοινότητας
(μέρος του Προγράμματος
STAD) http://www.fhi.se/
en/Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Περιγραφή: Έλεγχος για
αποδεικτικά της ηλικίας για
να επιβεβαιωθεί ότι όσοι
είναι κάτω από το ελάχιστο
όριο ηλικίας εισόδου δε θα
τους επιτραπεί να εισέλθουν.

Όλο το προσωπικό θα έπρεπε να πάρει μέρος στην αναγνώριση
ανήλικων πελατών έτσι ώστε να μην προσφερθούν υπηρεσίες
έχουν παραβιάσει τους κανόνες εισόδου3.
Συστήματα ηλεκτρονικού σαρώματος πληροφοριών έχουν
εγκατασταθεί σε κάποια στέκια. Για να εισέλθει κάποιος σε ένα
στέκι, είναι προϋπόθεση να δείξει την ταυτότητά του η οποία
σαρώνεται ηλεκτρονικά και ελέγχεται για να επιβεβαιώσει τα
στοιχεία4.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό
***

Περιγραφή: Για να
επιβεβαιωθεί ότι η συνολική
δυνατότητα του στεκιού
δεν ξεπερνιέται, και για την
αποφυγή συνωστισμού.
Να απαγορευτεί η είσοδος
μετά από κάποια ώρα.
Να αποτραπεί η είσοδος σε
άτομα που καβγαδίζουν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
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Στο Ηνωμένο Βασίλειο
υπάρχουν πρωτοβουλίες
που προωθούνται από τη
βιομηχανία αλκοόλ όπως: το
‘Challenge 21’, το ‘Challenge
25’ και το ‘PASS’. Εντούτοις,
τα αποτελέσματα δεν
έχουν ακόμα αξιολογηθεί
προσεκτικά.

Απόδειξη

85.7%

Ουδέτερο

8.6%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

5.7%

Ενώ η μέγιστη δυνατότητα ενός στεκιού ρυθμίζεται από
σχετικές αρχές, και τα στέκια εξοπλίζονται ανάλογα, το 70%
των παροχέων πληροφοριών το αξιολόγησε ως σημαντικό,
αλλά μόνο το 68.4% των εκπροσώπων της βιομηχανίας το
εφαρμόζουν σε ένα λειτουργικό επίπεδο, κυρίως ισχυριζόμενοι
ότι η εφαρμογή είναι δύσκολη (69%)5.
Βίαιες συμπεριφορές έχουν σχετιστεί με μεγάλο συνωστισμό
σε διάφορες έρευνες. Επομένως, είναι σημαντικό να
χρησιμοποιείται μια αξιόπιστη μέθοδος για το μέτρημα των
πελατών μέσα σε ένα στέκι.

Το σχήμα του Best Bar
None award λειτουργεί
σε πάνω απο 67 πόλεις
του Ηνωμένου Βασιλείου
ως καλές πρακτικές. Τα
αποτελέσματα δεν έχουν
ακόμα αξιολογηθεί.

http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Μέθοδοι για να αποφευχθεί ο συνωστισμός περιλαμβάνουν
electronic clocking systems, ηλεκτρονικά συστήματα και
συσκευές που έχουν, επίσης, την ικανότητα να επιβεβαιώσουν
την ηλικία ή προηγούμενο ιστορικό των πελατών.

Αξιολόγηση
**

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

71.0%

Ουδέτερο

18.8%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

10.2%

3 Swedish research has shown that when door staff regularly do a good job checking IDs, bar staff rely on them and fail to double-check those clients who look
underage (Wallin & Andreásson 2004).
4 These systems ensure that under-age patrons are not admitted, calculate the number of people entering, and facilitate a decrease in the disorder rate as
patrons can be easily identified and banned from premises for improper behaviour. However research in the USA has shown that although Electronic Age
Verification (EAV) systems can improve the accuracy of age verification they do not increase the baseline frequency of age verification (Krevor et al. 2003).
5 This difficulty does not seem to interfere with their capacity to maintain a good ratio of staff/people (see ‘avoidance of queuing in bar/toilet areas’).

Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Έλεγχοι για μέθη
και ναρκωτικά

Μεθυσμένα άτομα είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν
ατυχήματα. Μια καλά εκπαιδευμένη ομάδα επαγγελματικού
προσωπικού που εργάζεται στην πόρτα μπορεί να είναι
άκρως αποτελεσματική στον έλεγχο μεθυσμένων/και ή
εξασθενημένων από τα ναρκωτικά πελατών, εμποδίζοντας τη
διακίνηση ναρκωτικών και άλλα σχετικά προβλήματα; Δείχνει,
επίσης, καθαρά ότι το στέκι δε θα επιτρέψει παράνομη ή
παραβατική συμπεριφορά.

Το κοινοτικό Πρόγραμμα
πρόληψης αλκοόλ (μέρος του
Προγράμματος STAD) http://

Να εμποδιστεί η χρήση
ναρκωτικών ή η διακίνηση
μέσα και γύρω από τα στέκια.

Απόδειξη

Αν και το 74.1% των εκπροσώπων της βιομηχανίας δήλωσε ότι
γίνονται έλεγχοι για μέθη και ναρκωτικά στα στέκια του, το
90.9 % άλλων ανθρώπων-κλειδιά ισχυρίστηκε ότι η βιομηχανίας
δεν τους εφαρμόζει επαρκώς. Αυτό σημαίνει ότι αν οι άνθρωποι
που εργάζονται στην πόρτα δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι,
είναι δύσκολο να αξιολογηθεί επιτυχώς ο βαθμός μέθης ενός
πιθανού πελάτη.

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

85.7%

Ουδέτερο

10.0%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό
Σήματα με δηλώσεις
σχετικές με την πολιτική
Περιγραφή: Οι πελάτες θα
έπρεπε να ενημερώνονται
από πριν για τους κανόνες
(κατανάλωση αλκοόλ
από ανηλίκους, age code,
dress code, πολιτική για το
σερβίρισμα μεθυσμένων
ατόμων κ.λ.π.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

The British Beer and
Pub Association (BBPA)
έχει δημιουργήσει έναν
οδηγό για το πώς να
αντιμετωπίσει ατυχήματα:

www.beerandpub.com/
documents/publications/
industry/Drugs_and_Pubs.
pdf

Αξιολόγηση
**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΌΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ

www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

4.3%

Αν και τα σήματα με δηλώσεις σχετικές με την πολτική δεν
είναι προϋπόθεση για να δοθεί άδεια στις περισσότερες
πόλεις/περιοχές που ερευνήθηκαν, η πλειοψηφία των στεκιών
τις χρησιμοποιούν. Το 78.9% των εκπροσώπων βιομηχανίας
δήλωσε ότι είναι λειτουργικές στα στέκια τους (εύκολα
εφαρμόσιμες, χαμηλό κόστος, υψηλή αποτελεσματικότητα)

Οδηγός καλής πρακτικής
του National Pubwatch
http://www.
nationalpubwatch.
org.uk/index.php

Οι κανόνες του κτιρίου, μαζί με άλλες διαδικασίες επιλογής,
χρησιμοποιούνται για να αναγνωριστεί και να επιλεγεί το
στοχευμένο πελατολόγιο και να αρνηθεί η είσοδος σε εκείνους
που θεωρούνται ακατάλληλοι.6

Τα σήματα που επιδεικνύουν
την πολτική του κτιρίου
θα βοηθήσουν στο να
αποφευχθεί κάποια
αναστάτωση όταν θα υπάρξει
άρνηση για την είσοδο
πελατών που περιμένουν
στην ουρά για να μπουν στο
μαγαζί.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό
**

52.9%

Ουδέτερο

27.9%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

19.2%

Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

CCTV παρακολούθηση

Το CCTV μπορεί να είναι αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέτρο.
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να καλύψει τις περιοχές εισόδου και
να απομονώσει περιοχές ενός στεκιού και μπορεί να προλάβει
τη χρήση ναρκωτικών ή τη διακίνηση, όπως και προβλήματα
επιθετικότητας. Ανάμεσα στους εκπροσώπους της βιομηχανίας
που ερωτήθηκαν, το 70.7% χρησιμοποιεί CCTV παρακολούθηση.

Προγράμματα της Αρχής
Ασφάλειας στην Βιομηχανία,
παρέχονται στο Ηνωμένο
Βασίλειο για τους
χειριστές των CCTV για να
εκπαιδευτούν στην χρήση
πιο σύγχρονων Βρετανικών
συτημάτων.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
αυξάνει το αίσθημα
ασφάλειας και ελέγχου
ανάμεσα στους πελάτες.

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι κάποιοι πελάτες βλέπουν το
CCTV σύστημα παρακολούθησης ως ένα σημάδι κοινωνικής
υπευθυνότητας, ενώ άλλοι μπορεί να νιώσουν ότι παραβιάζεται
η ιδιωτικές τους στιγμές. Στην έρευνά μας μόνο το 14.5% των
εκπροσώπων βιομηχανίας δήλωσε ότι είναι υψηλά ευαίσθητο/
χαμηλής αποδοχής αντικείμενο (το 18% μεταξύ άλλων
ανθρώπων-κλειδιά)

Απόδειξη

Αξιολόγηση
*

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

52.4%

Ουδέτερο

27.0%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

20.6%

6 Research shows that through complex processes of exclusion (including; dress code, branding and attitudes) door staff (along with club management, events promoters,
public relations personnel and ‘spotters’) are able to identify those deemed suitable or unsuitable for entry (Measham and Hadfield, 2009).

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης

Περιγραφή:
Να εμποδιστεί η είσοδος
μεθυσμένων ατόμων.
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Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Παρακολούθηση των
ανθρώπων που περιμένουν
στην ουρά

Το προσωπικό εισόδου που ενημερώνει τον κόσμο
δείχνει ενδιαφέρον για τους πελάτες με κάθε τρόπο.
Περίπου το 65% των εκπροσώπων βιομηχανίας που
συμμετείχαν στην έρευνα παρακολουθούν στο στέκι
τους, τους ανθρώπους που περιμένουν στην ουρά μιας
και αυτό σημαίνει μικρό παραπανίσιο κόστος και αυξάνει
την ασφάλεια; αν και δε θεωρείται σοιχείο-κλειδί.

Security Industry Authority
(SIA) Προγράμματα στο
Ηνωμένο Βασίλειο για
επόπτες εισόδου και
εκπαίδευση φυλάκων
ασφαλείας

Περιγραφή: Να
ενημερώνονται οι άνθρωποι
για το χρόνο αναμονής και να
αποφεύγονται παραβιάσεις
στην ουρά.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
*

Παρακολούθηση των ατόμων
που συγκεντρώνονται έξω
από το στέκι
Περιγραφή: Να εκτιμηθεί
η πιθανότητα εμφάνισης
προβλήματος.

Απόδειξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΌΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Αντίτιμο εισόδου

8
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Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

35.8%

Ουδέτερο

34.3%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

29.9%

Τα πάρκινγκ και οι γύρω περιοχές θα πρέπει να ελέγχονται
για τον εντοπισμό χρήσης/διακίνησης ναρκωτικών από
πιθανούς πελάτες και να εντοπίζονται εκείνοι οι πιθανοί
πελάτες που έχουν ριψοκίνδυνες συμπεριφορές.
Το 63.8% των εκπροσώπων βιομηχανίας που συμμετείχαν
στην έρευνα δήλωσε ότι οι άνθρωποι που συγκεντρώνονταν
έξω από το στέκι παρακολουθούνταν. Το γεγονός ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις το αξιολογούν ως κάτι εύκολα
εφαρμόσιμο και με χαμηλό/μεσαίο κόστος μπορεί να δείχνει
ότι δεν έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες διαδικασίες για να
το κάνουν ή ότι δεν έχουν δημιουργήσει κοινά πρωτόκολλα
με την αστυνομία και/ή με άλλους ανθρώπους-κλειδιά.
Αξιολόγηση

*

7

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ουρές στη
είσοδο μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως στρατηγική
μάρκετινγκ (ένα σημάδι που φανερώνει ότι το στέκι είναι
δημοφιλές και έχει γόητρο). Σε μερικές περιπτώσεις,
το προσωπικό εισόδου μπορεί να έχει λάβει την οδηγία
να κρατάει τους πελάτες να περιμένουν στην ουρά7.

Περιγραφή: Κάλυψη αμοιβής
για να αποφευχθεί το να
πετάγονται τα άτομα από το
ένα στέκι στο άλλο

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

1

33.9%

Ουδέτερο

2

36.9%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

3

29.2%

Μία κάλυψη αντιτίμου πρωταρχικά χρησιμοποιείται ως μια
στρατηγική μάρκετινγκ που μπορεί να ποικίλει ανάλογα με
τη νύχτα, τύπο και/ή μέγεθος του στεκιού; Ποικίλει, επίσης,
σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών. Οι περισσότεροι
εκπρόσωποι βιομηχανιών που συμμετείχαν στην έρευνα
δεν το θεώρησαν ως μια στρατηγική πρόληψης. Παρ’
όλα αυτά το 63.8% των εκπροσώπων βιομηχανίας μας
ενημέρωσε ότι χρεώνουν αντίτιμο εισόδου στα στέκια τους.
Το να πηγαίνει κάποιος από το ένα στέκι στο άλλο θα
πρέπει ειδικά να αποφεύγεται πριν την ώρα που κλείνει
το μαγαζί όπου τα επίπεδα μέθης είναι υψηλότερα8.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό
*

See Meesham and Hadfield 2009
See Lang and Rumbold 1997

Ουδέτερο
Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

65.6%
9.4%
25.0%

Security Industry Authority
(SIA) Προγράμματα
στο Ηνωμένο Βασίλειο
για επόπτες εισόδου
και εκπαίδευση
φυλάκων ασφαλείας

Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Έλεγχοι για όπλα

Τα στέκια θα πρέπει να υιοθετούν καθαρές διαδικασίες
για την πρόληψη των όπλων προκειμένου να μην
εισέρχονται μέσα; Οι διαδικασίες που απαιτούν
την παρέμβαση της αστυνομίας, θα πρέπει,
επίσης, να αναπτυχθούν και διαδοθούν.

Στην Πορτογαλία, μία
νέα ρύθμιση επιβάλει τη
χρήση ενός μεταλλικού
ανιχνευτή πριν την είσοδο
σε μια ντίσκο ή ένα κλαμπ.

Αν και δεν έχει σταθεροποιηθεί, οι έλεγχοι όπλων που
γίνονται διεξάγονται από το 47.4% των εκπροσώπων
βιομηχανίας και, σε κάποιες περιπτώσεις, οι έλεγχοι έγιναν
σχετικά με τον τύπο της μουσικής σκηνής και εκτελέστηκαν
συγκεκριμένες βραδιές μόνο (π.χ. βραδιές χιπ χοπ).
Ανάμεσα σε εκείνου που τα στέκια τους το εφαρμόζουν,
μόνο το 10.8% των παροχέων πληροφοριών το αξιολόγησε
ως υψηλά ευαίσθητο στοιχείο (χαμηλή προσβασιμότητα),
ενώ ανάμεσα σε εκείνους που δεν το εκτελούν στα
στέκια τους, το ποσοστό είναι υψηλότερο (26.2%).
Μερικοί από αυτούς που απάντησαν διατηρούν τους
ελέγχους για όπλα κι έτσι αυξάνουν το γενικό αίσθημα
ασφάλειας ανάμεσα σε όσους διασκεδάζουν.

Απόδειξη

Αξιολόγηση

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

*
Αποφυγή ειδικών αδειών
εισόδου

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

69.3%

Ουδέτερο

13.8%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

16.9%

Περιγραφή: Μη δείχνετε
εύνοια σε συγκεκριμένα
άτομα

Μερικές έρευνες δείχνουν ότι διαφορές δε θα έπρεπε
να προβάλλονται καθώς κάποιοι πελάτες που μπορεί
να νιώσουν αδικημένοι, μπορεί να γίνουν λιγότεροι
συνεργάσιμοι με το προσωπικό9. Ειδικές άδειες εισόδου
χρησιμοποιούνται από το 65.5% των εκπροσώπων της
βιομηχανίας που έδωσαν συνέντευξη ως στρατηγική
μάρκετινγκ και προκειμένου να επιλέξουν το
πελατολόγιό τους και να αποφύγουν τις συγκρούσεις.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
*

9 See Lang and Rumbold 1997

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

33.3%

Ουδέτερο

20.0%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

46.7%

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης

Περιγραφή: Να εμποδιστεί
η πρόσβαση σε άτομα με
όπλα. Να αποφευχθεί μια
κλιμάκωση της βίας, εάν
προκύψει ένα ατύχημα.

15

1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ
1.2. Μέσα στο στέκι: φυσικό περιβάλλον
Το lay-out και το σχέδιο των στεκιών θα έπρεπε να μειώνει το ρίσκο δυσλειτουργίας και εγκλήματος επιτρέποντας την ελεύθερη
κινητικότητα των πελατών (π.χ. αποφεύγοντας τα χυμένα ποτά και τις κρυφές περιοχές) και περιορίζοντας ή καταργώντας την
υπερβολική θέρμανση και τον καπνό. Επίσης, για να κρατηθούν τα στέκια καθαρά από πτώσεις και άλλους κινδύνους θα πρέπει να
εφαρμοστεί βοήθεια για την αποφυγή ατυχημάτων και την αποφυγή διαθεσιμότητας πιθανών όπλων.
Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Θερμοκρασία χώρου και
εξαερισμός

Στις περισσότερες χώρες που αξιολογήθηκαν υπάρχουν είτε
σχεδιασμένες περιοχές για κάπνισμα ή το κάπνισμα δεν
επιτρέπεται μέσα στα στέκια. Η υπερθέρμανση και οι θολή
ατμόσφαιρα έχει φανεί ότι κάνει τους ανθρώπους ανήσυχους
και με τάση να είναι πιο επιθετικοί εάν δεχτούν μια πρόκληση10.

Το βιβλίο «Ασφαλέστερα
μπαρ, Αξιολογώντας και
μειώνοντας τα ρίσκα
και τη βία» μέρος του
Προγράμματος Ασφαλέστερα
Μπαρ, περιλαμβάνει
ερωτηματολόγια
αξιολόγησης των στεκιών,
του σχεδιασμού και της
φυσικής άνεσης και
ασφάλειας των πελατών και
πώς να βελτιωθούν.

Περιγραφή: Χώρος
ελέγχου θερμοκρασίας
και εξαερισμού για την
αποφυγή υπερθέρμανσης
και ομιχλώδους
ατμόσφαιρας.

Απόδειξη

Αν και η διατήρηση θερμοκρασίας και εξαερισμού σε ένα
χώρο είναι ακριβή, το 77.9% των εκπροσώπων της βιομηχανίας
δήλωσε ότι το εφάρμοσαν σε ένα λειτουργικό επίπεδο επειδή
είναι πολύ αποτελεσματικό και το αξιολόγησαν ως ένα στοιχείοκλειδί για την εξασφάλιση υγείας και ασφάλειας μέσα στα
στέκια τους.

Αξιολόγηση
***

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

73.1%

Ουδέτερο

20.9%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό
Καθαρισμός χυμένων
ποτών, σπασμένων γυαλιών
και άλλων κινδύνων
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Απόδειξη

Το καθάρισμα χυμένων ποτών και άλλων επικίνδυνων στοιχείων
διεξάγεται μέσα σε στέκια που έχουν αξιολογηθεί σε τακτική
βάση για να αποφεύγονται τραυματισμοί από πτώσεις σε
γλιστερά πατώματα ή τα κοψίματα από σπασμένα γυαλιά.
Το 96.4% των εκπροσώπων της βιομηχανίας ανέφερε ότι το
κάνει αυτό ως μια λειτουργική διαδικασία. Περίπου το 88%
το αξιολόγησε ως ένα στοιχείο-κλειδί για την εξασφάλιση της
υγείας και ασφάλειας των πελατών.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε περιβάλλοντα που δε
χρησιμοποιείται το γυαλί, μιας και τα πλαστικά σκεύη πετιούνται
πιο εύκολα11 αυξάνοντας την ολισθηρότητα του δαπέδου και τα
σκουπίδια, όπου και τα δύο αυξάνουν την αύξηση ενόχλησης
στο χώρο (έχει φανεί ότι κάτι τέτοιο είναι οιωνός βίαιης
αναταραχής)

Best Bar None award scheme
λειτουργεί σε πάνω από
67 κωμοπόλεις/πόλεις
στο Ηνωμένο Βασίλειο
προκειμένου να δομηθεί
μια καλή πρακτική. Τα
αποτελέσματα δεν έχουν
ακόμη αξιολογηθεί.

http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Αξιολόγηση
Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό
**

Καθαρισμός άδειων
γυαλικών και μπουκαλιών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Περιγραφή: Πρόληψη ώστε
τα πατώματα να μη γίνονται
γλιστερά από χυμένα ποτά
ή να δημιουργείται κίνδυνος
από άλλες απειλές.

6.0%

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

Περιγραφή: Η πρόσληψη
ατόμων που μαζεύουν
τα γυαλικά εξασφαλίζει
ότι τα σκεύη που
χρησιμοποιούνται στο
σερβίρισμα ποτών δε
συσσωρεύονται.

Απόδειξη

88.4%

Ουδέτερο

8.7%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

2.9%

Σπάνιος καθαρισμός των επιφανειών των μπαρ οδηγεί στη
διαθεσιμότητα πιθανών όπλων που μπορεί να αυξήσει το ρίσκο
τραυματισμών.
Το 94.4% των εκπροσώπων βιομηχανίας δήλωσαν ότι στα
στέκια τους καθαρίζονται και απομακρύνονται τα άδεια ποτήρια
και μπουκάλια σε τακτική βάση για να αποφεύγονται ζημιές.
Περίπου το 70% όλων των ανθρώπων-κλειδιά το αξιολόγησαν
ως ένα στοιχείο-κλειδί που εξασφαλίζει προϋποθέσεις καλής
υγείας και ασφάλειας.

Αξιολόγηση
**

10 See Graham et al. 2000; Homel et al. 2004
11 See Forsyth 2008.

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

68.6%

Ουδέτερο

18.5%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

12.9%

Το βιβλίο «Ασφαλέστερα
μπαρ, Αξιολογώντας και
μειώνοντας τα ρίσκα
και τη βία» μέρος
του Προγράμματος
Ασφαλέστερα
Μπαρ, περιλαμβάνει
ερωτηματολόγια
αξιολόγησης των στεκιών,
του σχεδιασμού και της
φυσικής άνεσης και
ασφάλειας των πελατών
και πώς να βελτιωθούν.
http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.htm

Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Μορφή και Σχέδιο

Εμπόδια που περιορίζουν την κινητικότητα ή την ακατάλληλη
πρόσβαση στις υπηρεσίες, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα
βίας εξαιτίας της κοντινής επαφής και του ανταγωνισμού
για εξυπηρέτηση/πρόσβαση. Ανάμεσα στους εκπροσώπους
της βιομηχανίας που συμμετείχαν στην έρευνα, το 73.1%
δήλωσε ότι τα στέκια τους ήταν σχεδιασμένα σύμφωνα με
προδιαγραφές υγεία ςκαι ασφάλειας. Αυτό παρά το υψηλό
κόστος και τις δυσκολίες στην εφαρμογή.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
**

Τυχαίοι έλεγχοι
στις τουαλέτες
Περιγραφή: Για να
αποφευχθούν παράνομες
συμπεριφορές, όπως χρήση
ή διακίνηση ναρκωτικών.

Απόδειξη

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

62.8%

Ουδέτερο

25.7%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

11.5%

Μερικές χώρες δεν επιτρέπουν στο προσωπικό ασφαλείας
να εκτελεί έρευνες σε δωμάτια. Μερικά στέκια αναπτύσσουν
άλλες στρατηγικές, όπως τοποθέτηση ατόμων στις τουαλέτες
που αποθαρρύνουν άτομα να πουλάνε ή χρησιμοποιούν
ναρκωτικά. Στην πραγματικότητα, το 89.3% των εκπροσώπων
βιομηχανίας δήλωσαν ότι στα στέκια τους διεξάγονταν τυχαίοι
έλεγχοι στις τουαλέτες σε ένα λειτουργικό επίπεδο. Το 63.2%
το αξιολόγησαν ως ένα στοιχείο-κλειδί, αν και το 47.1% από
αυτούς το αξιολόγησε ως ένα ευαίσθητο/χαμηλής αποδοχής
στοιχείο. Αξίζει, ακόμα, να σημειώσουμε ότι σχεδόν το 1/3 από
αυτούς που απάντησαν, το αξιολόγησε ως ένα θέμα καθόλου
ευαίσθητο.

Το βιβλίο «Ασφαλέστερα
μπαρ, Αξιολογώντας και
μειώνοντας τα ρίσκα
και τη βία» μέρος του
Προγράμματος Ασφαλέστερα
Μπαρ, περιλαμβάνει
ερωτηματολόγια
αξιολόγησης των στεκιών,
του σχεδιασμού και της
φυσικής άνεσης και
ασφάλειας των πελατών και
πώς να βελτιωθούν.

Είναι σημαντικό να υπάρχει σεβασμός στις ιδιωτικές στιγμές
των πελατών. Επομένως, καθαρές οδηγίες και εκπαίδευση θα
πρέπει να παρέχεται στο προσωπικό.

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

Αξιολόγηση
**

Ένταση μουσικής
Περιγραφή:
Εξασφαλίζοντας ότι
υπάρχει ρύθμιση για
ανώτατο όριο έντασης της
μουσικής μπορούμε να
προλάβουμε βλάβες στην
ακοή των πελατών και του
προσωπικού και/ή την
ενόχληση των γειτόνων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Για την αποφυγή συνωστισμού, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στα μπαρ, τις τουαλέτες και τις γκαρνταρόμπες, καθώς
και τις σκάλες, τους προθαλάμους και τους διαδρόμους. Θα
πρέπει να τοποθετούνται πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε
πιθανά επικίνδυνα μέρη, καθώς και πινακίδες εξόδου κινδύνου.
Σκοτεινές και κρυφές περιοχές θα πρέπει να αποφεύγονται ή
να ελέγχονται από σύστημα παρακολόυθησης CCTV μιας και
αυξάνουν την ανωνυμία και τις αποκλίνουσες συμπεριφορές12.

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

63.2%

Ουδέτερο

14.7%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

22.1%

Αν και η ένταση της μουσικής ρυθμίζεται από το νόμο σε όλες
τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, πολλοί εκπρόσωποι της
βιομηχανίας απάντησαν ότι δεν ήταν ενήμεροι για το γεγονός αυτό.
Απάντησαν, ακόμη, ότι σε μερικές περιπτώσεις, όταν υπήρχαν
συστήματα για τον έλεγχο του ήχου, αυτά δούλευαν για την
προστασία των συσκευών από ζημιές, παρά για την προστασία της
ακοής των παραβρισκομένων από την ηχορρύπανση.
Ενώ το 79.6% των εκπροσώπων της βιομηχανίας δήλωσαν ότι η
ένταση της μουσικής ελέγχεται, το 72.2% των άλλων ανθρώπωνκλειδιά δήλωσε πώς δεν ελέγχεται. Θα έπρεπε να σημειωθεί,
επίσης, ότι πέρα από προβλήματα ακοής, ο δυνατός ήχος σχετίζεται
με υψηλά επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ και αυξημένη ταχύτητα
κατανάλωσης αλκοόλ.
Οι ειδικοί συστήνουν ότι η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου
έντασης του ήχου, θα πρέπει να έχει ως όριο το να μην ξεπερνάει ο
ήχος τα 90 ντεσιμπέλ. Πινακίδες θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί
στην πίστα και/ή κοντά στη σκηνή που θα δηλώνουν τα ρίσκα που
σχετίζονται με το να είναι κάποιος κοντά στα ηχεία. Ωτασπίδες θα
πρέπει να είναι διαθέσιμες για τους πελάτες.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
**

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

50.8%

Ουδέτερο

31.3%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

17.9%

12 See Brookman and Maguire 2003; Deehan 1999.

Best Bar None award scheme
λειτουργεί σε πάνω από
67 κωμοπόλεις/πόλεις
στο Ηνωμένο Βασίλειο
προκειμένου να δομηθεί
μια καλή πρακτική. Τα
αποτελέσματα δεν έχουν
ακόμη αξιολογηθεί.

http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης

Περιγραφή: Τα
καταστήματα θα πρέπει
να σχεδιάζονται ειδικά
προκειμένου να επιτρέπεται
η ελεύθερη κινητικότητα
των πελατών και να
αποφεύγονται τα μπουκάλια
και οι κρυμμένες περιοχές
για να εξασφαλιστεί η
ασφάλεια σε περίπτωση
που χρειαστεί να γίνει
εκκένωση του χώρου

Σχετική πρακτική
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Σχετική πρακτική

Διαθεσιμότητα chill out
περιοχών και/ή καθιστικών

Μόνο το 66% των εκπροσώπων βιομηχανίας ανέφερε ότι
προσφέρει περιοχή με καθίσματα που είναι πιο δροσερά και
ήσυχα. Εντούτοις, σύμφωνα με τους παροχείς πληροφοριών,
τα καθιστικά συνήθως αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος
του στεκιού. Οι περισσότεροι παροχείς πληροφοριών που
απάντησαν στην έρευνα σχετίζονταν με στέκια χορού και με
κλαμπ.

Το βιβλίο «Ασφαλέστερα
μπαρ, Αξιολογώντας και
μειώνοντας τα ρίσκα
και τη βία» μέρος
του Προγράμματος
Ασφαλέστερα
Μπαρ, περιλαμβάνει
ερωτηματολόγια
αξιολόγησης των στεκιών,
του σχεδιασμού και της
φυσικής άνεσης και
ασφάλειας των πελατών
και πώς να βελτιωθούν.

Περιγραφή: Παροχή
περιοχών με επαρκή
καθίσματα που είναι πιο
δροσερά και ήσυχα από
τον κυρίως χώρο χορού.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
**

Αποφυγή ουρών στα
μπαρ και τις τουαλέτες
Περιγραφή: Να αποφεύγεται
ο ανταγωνισμός για
εξυπηρέτηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Να επιβεβαιωθεί ότι
τα ατυχήματα λόγω
συνωστισμού αποφεύγονται

18

Θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι το στοιχείο της κατακόρυφης
κατανάλωσης αλκοόλ αυξάνει την ικανότητα ενός στεκιού και
την ποιότητα του αλκοόλ που καταναλώνεται13. Αυτό μπορεί να
επηρεάσει (π.χ. αυξήσει) τα επίπεδα δυσλειτουργίας (φυσική
επαφή, συγκρούσεις) καθώς και θέματα υγείας και ασφάλειας
(σπασμένα γυαλιά, χυμένα ποτά).

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

58.1%

Ουδέτερο

22.6%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

19.3%

Η αποφυγή ουρών στα μπαρ και τις τουαλέτες σχετίζεται με τη
διατήρηση μιας καλής αναλογίας προσωπικού/πελατών, η οποία
βοηθάει σημαντικά στο να αποφεύγεται ο ανταγωνισμός για
εξυπηρέτηση.
Η αποφυγή ουρών δεν αξιολογήθηκε ως ένα από τα στοιχείακλειδιά από τους περισσότερους από τους εκπροσώπους
βιομηχανίας που συμμετείχαν στην έρευνα. Μόνο το 43.1%
από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι είναι το πιο σημαντικό η αναλογία
προσωπικού/πελατών. Αυτό, συνδυασμένο με το γεγονός
ότι το 69% των εκπροσώπων βιομηχανίας δήλωσε ότι είναι
«σχεδόν δύσκολο» να υπολογίσει τον αριθμό των ατόμων που
μπαίνουν στο στέκι, δημιουργεί το ερώτημα για το πώς ακριβώς
διατηρούν μια καλή αναλογία προσωπικού/πελατών (όπως
δηλώθηκε από το 79.6% των εκπροσώπων βιομηχανίας). Μόνο
το 60% των εκπροσώπων βιομηχανίας δήλωσε ότι μπορούσε να
αποφύγει το σχηματισμό ουρών των πελατών
Μια χαμηλή αναλογία προσωπικού/πελατών έχει φανεί ότι
σχετίζεται με πιο συχνή εμφάνιση επιθετικών συμπεριφορών.
Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να κρατιέται λογαριασμός για
τον ακριβή αριθμό πελατών σε ένα στέκι για να διατηρείται
μια καλή αναλογία όλες τις ώρες. Επαρκείς, καθαρές και
εφοδιασμένες τουαλέτες θα πρέπει να διατίθενται, επίσης.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
**

13 See Lightowlers et al. 2007

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

37.0%

Ουδέτερο

35.5%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

27.5%

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Best Bar None award
scheme λειτουργεί σε πάνω
από 67 κωμοπόλεις/πόλεις
στο Ηνωμένο Βασίλειο
προκειμένου να δομηθεί
μια καλή πρακτική. Τα
αποτελέσματα δεν έχουν
ακόμη αξιολογηθεί.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Πολιτική για τα γυαλικά

Η έρευνα δείχνει αντιφατικά ευρήματα όσον αφορά την
πολιτική για τα γυαλικά14.

Η εισαγωγή του
polycarbonate glassware
(PCG) σε μερικά μπαρ
και κλαμπ στο Ηνωμένο
Βασίλειο, αν και δεν
είναι επαρκής για να
επιβεβαιώσει με ακρίβεια
αν υπήρξε πλεονέκτημα
στην αποφυγή
τραυματιμών, έχει δείξει
κάποια ελπιδοφόρα
αποτελέσματα.16

Περιγραφή: Παροχή
ποτών σε σκεύη που
είναι κατασκευασμένα
από πλαστικό ή χοντρό
γυαλί για την αποφυγή
χρήσης τους σαν όπλα.

Απόδειξη

Η έλλειψη ομοφωνίας αντανακλάται στις πολιτικές των στεκιών.
Στις πόλεις εκείνες που δεν υπάρχει η προϋπόθεση ύπαρξης
άδειας, το 44,7% των εκπροσώπων της βιομηχανίας δήλωσε
ότι εφαρμόζει μια πολιτική για τα γυαλικά σε λειτουργικό
επίπεδο. Ανάμεσα σε αυτούς που το κάνουν αυτό, το 48,5% το
χαρακτήρισε ως πολύ αποτελεσματικό. Το 30,3% χαρακτήρισε
την αποτελεσματικότητά του ως μέτρια και, επίσης,
χαρακτήρισε αυτήν την πρακτική ως «εύκολα εφαρμόσιμη», «με
χαμηλό-μέτριο κόστος» και όχι θέμα που χρίζει ευαισθησίας15.
Εκείνοι που δε χρησιμοποιούν μια πολιτική για τα γυαλικά το
αξιολόγησαν με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο. Πάνω από το 56%
όλων των ανθρώπων-κλειδιά το αξιολόγησαν ως στοιχείο-κλειδί.

Αξιολόγηση
*

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

56.1%

Ουδέτερο

33.3%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

10.6%

Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Διαθεσιμότητα
φαγητών και σνακ

Η προσφορά φαγητού σχετίζεται με λιγότερη βία17.
Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις χώρες και τους τύπους
των στεκιών. Η έρευνά μας παρατήρησε ότι ενώ στο
Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία
μεταξύ 75-80% των κλαμπ προσφέρουν κάποιο είδος
φαγητού και/ή σνακ, σε άλλες χώρες το ποσοστό ποικίλλει
ανάμεσα σε 25-50%. Σε αυτές τις άλλες χώρες το φαγητό
συχνά σχετίζεται με επιπλέον αναστάτωση. Γενικά
θεωρείται περισσότερο ως μια στρατηγική μάρκετινγκ παρά
ως μια στρατηγική πρόληψης.

Περιγραφή: Η
διαθεσιμότητα φαγητών
σχετίζεται με μειωμένο
ρίσκο επιθετικότητας.

Απόδειξη

Σχετική πρακτική

Αξιολόγηση
*

Διαθεσιμότητα
νερού βρύσης
Περιγραφή: Εφοδιασμός
με νερό βρύσης για την
αποφυγή θερμοπληξιών
ανάμεσα στους χορευτές.

Απόδειξη

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

25.5%

Ουδέτερο

31.7%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

42.8%

Ο παρατεταμένης διάρκειας χορός μπορεί να προκαλέσει
εξάντληση λόγω ζέστης και αφυδάτωση. Το 67.2%
των εκπροσώπων της βιομηχανίας επιβεβαίωσε
ότι νερό είναι διαθέσιμο στα στέκια τους18.
Μια μεγάλη γκάμα εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών
με σωστή τιμολόγηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμα (και
σε εμφανή σημεία) στο μπαρ για να βοηθήσει αυτό στο να
αποτραπούν οι πελάτες από το να μεθύσουν με αλκοόλ.
Αξιολόγηση

?

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

1

61.2.%

Ουδέτερο

2

23.9%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

3

14.9%

14 Controversy exists between toughened and annealed glass in terms of the reduction in the severity of injuries (Warburton & Shepherd 2000).
15 With the exception of Belgium, where, according to brand or type, beer is served in different glasses (usually supplied by brewers).
16 A study in Glasgow has shown glass breakages reduced to zero concurrent with a small reduction in injuries (Anderson et al. 2009)
17 Because they attract a different clientele or because they delay the absorption of alcohol into the bloodstream (Homel and Clark 1994)
18 Although in some of the venues explored, ‘free water available’ meant ‘tap water available from toilet sinks’.
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Στοιχεία
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1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ
1.3. Μέσα στο στέκι: κοινωνικό περιβάλλον
Επιβεβαιώστε ότι το στέκι το διαχειρίζονται με έναν τέτοιο τρόπο που δεν ενθαρρύνει τη βία και τις ανεξέλεγκτες ή εγκληματικές
συμπεριφορές.
Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Αναγνώριση μεθυσμένων
πελατών

Η εξυπηρέτηση πολύ μεθυσμένων πελατών έχει βρεθεί
ότι είναι οιωνός προβλημάτων19 και οι εκπρόσωποι της
βιομηχανίας φαίνεται να είναι ενήμεροι γι’ αυτό. Σχεδόν
όλοι (98.2%) μας πληροφόρησαν ότι οι μεθυσμένοι πελάτες
αναγνωρίζονται σε ένα λειτουργικό επίπεδο, αλλά, πάλι,
άλλοι άνθρωποι-κλειδιά διαφώνησαν (το 54.5% δήλωσε ότι
δεν πίστευαν ότι είναι λειτουργικοί). Αξιολογήθηκε ως ένα
στοιχείο-κλειδί από το 84.3% όλων των ανθρώπων-κλειδιά.

Το κοινοτικό πρόγραμμα
πρόληψης αλκοόλ (μέρος
του προγράμματος STAD
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Περιγραφή: Να τους
προσφερθούν πρώτες
βοήθειες και/ή βοήθεια.
Να αποφευχθεί η
κλιμάκωση βίας εξαιτίας
κακών συμπεριφορών.

Απόδειξη

Αξιολογήθηκε ως ένα πολύ ευαίσθητο θέμα από το
53.4% των εκπροσώπων της βιομηχανίας σα να μην
αντιμετωπίζεται με το σωστό τρόπο και να μπορεί να
οδηγήσει σε κλιμάκωση της βίας20. Εντούτοις, όταν
ρωτήθηκαν για υπεύθυνη εξυπηρέτηση, μόνο το 58.9%
δήλωσε ότι το αντιμετωπίζουν σε ένα λειτουργικό επίπεδο
ανάμεσα στους σερβιτόρους, και ακόμα χειρότερα,
μόνο το 20% του προσωπικού που δε σχετίζεται με την
ασφάλεια φαίνεται να έχει κάποιου είδους εκπαίδευση21.
Αξιολόγηση

***

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

84.3%

Ουδέτερο

14.3%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

20

Περιγραφή: Ο βαθμός
γενικής «ανεκτικότητας»
στο στέκι έχει αναγνωριστεί
ως ένας από τους
τέσσερις βασικούς
παράγοντες που μπορεί
να αυξήσουν τα ποσοστά
επιθετικότητας και βίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Επίπεδο ανεκτικότητας

1.4%

Η «ανεκτικότητα» στο περιβάλλον ενός στεκιού μπορεί να
μεταδοθεί στους πελάτες μέσα από φυσικά στοιχεία (χάος
και δυσλειτουργία, ελλιπής φωτισμός) και κοινωνικά στοιχεία,
όπως η εξυπηρέτηση μεθυσμένων πελατών, η ενθάρρυνση για
κατανάλωση αλκοόλ μέχρι τη μέθη (παιχνίδια ή προωθήσεις) και
το να επιτρέπεται η χρήση ναρκωτικών ή άλλες παρεκκλίνουσες
συμπεριφορές22.
Το 73.9% των εκπροσώπων της βιομηχανίας δήλωσαν ότι το
επίπεδο ανεκτικότητας ελέγχεται σε λειτουργικό επίπεδο,
αλλά άλλοι άνθρωποι-κλειδιά που ερωτήθηκαν διαφώνησαν
(το 58.3% δήλωσε ότι ο έλεγχος δεν είναι λειτουργικός στα
στέκια. Το επίπεδο ανεκτικότητας είναι ένα σύνθετο στοιχείο
που μπορεί να αξιολογηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους
σύμφωνα με την κουλτούρα, τη μουσική σκηνή, το πλαίσιο και
τις ατομικές καταστάσεις23.
Η εφαρμογή μπορεί να είναι δύσκολη. Δε θεωρήθηκε ένα
ευαίσθητο θέμα, αλλά αξιολογήθηκε ως ένα στοιχείο κλειδί
από τους περισσότερους βασικούς συμμετέχοντες (περίπου το
60%).

Απόδειξη

Το βιβλίο «Ασφαλέστερα
μπαρ, Αξιολογώντας και
μειώνοντας τα ρίσκα
και τη βία» μέρος
του Προγράμματος
Ασφαλέστερα
Μπαρ, περιλαμβάνει
ερωτηματολόγια
αξιολόγησης των στεκιών,
του σχεδιασμού και της
φυσικής άνεσης και
ασφάλειας των πελατών
και πώς να βελτιωθούν.
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Αξιολόγηση
***

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

61.2%

Ουδέτερο

26.9%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

11.9%

19 These problems include injuries, violence, assaults, and road traffic accidents (Graham, Osgood, Wells and Stockwell 2006).
20 In some of the venues explored serving staff were not allowed to deal with intoxicated patrons except to call security staff so that they can handle the problem. While
this is done to ensure servers safety, research shows that security staff, unless trained, can induce violence (Graham et al.1980; Homel, Tomsen, and Thommeny 1992;
Lister, Hobbs, Hall, and Winlow 2000 )
21 Research shows that in order to reduce risks all staff must be trained to identify and handle intoxicated people (Graham et al. 2005).
22 This is consistent with recent findings that show environmental factors (such as less overt sexual activity and improved comfort) are associated with effecting a
reduction in aggression in bars, even when the intoxication level of patrons is controlled for (Homel, Carvolth, Hauritz, McIlwain and Teague 2004).
23 ‘To illustrate this we can use a remark made by a club manager during one of the qualitative interviews. He stated: ‘If a young lady who has just bought a few bottles of
champagne dances on the table because it’s her birthday and she feels sexy and happy, we will not do anything to stop her. On the other hand, if someone jumps on the
sofas, damaging them with her heels and bothering other customers we will put an end to that immediately.

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Κώδικας συμπεριφοράς

Πινακίδες με γραπτούς κώδικες συμπεριφοράς θα πρέπει
να τοποθετούνται ξεκάθαρα προκειμένου να αυξήσουν
την ενημέρωση των πελατών για τις νομικές και κοινωνικές
συνέπειες της μέθης και των παραπτωμάτων. Το 76.8% των
εκπροσώπων της βιομηχανίας που συμμετείχαν στην έρευνα
χρησιμοποιούν πινακίδες με κώδικες συμπεριφοράς και
περίπου το 68% το αξιολόγησε ως στοιχείο-κλειδί.

Περιγραφή: Γραπτές
αρχές που καθορίζουν
αποδεκτές και μη αποδεκτές
συμπεριφορές και διαχείριση
κακών συμπεριφορών
Απόδειξη

Σχετική πρακτική

Αξιολόγηση
*

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

1

68.1%

Ουδέτερο

2

14.5%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

3

17.4%

Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Ανακάτεμα πελατών

Περίπου το 46% των εκπροσώπων της βιομηχανίας απάντησε ότι
δεν προωθούν το ανακάτεμα πελατών σε λειτουργικό επίπεδο. Σε
αντίθεση, μερικοί από αυτούς, στοχεύουν σε πολύ συγκεκριμένο
κοινό (από άποψη ηλικίας, μουσικής σκηνής κ.λ.π.) προκειμένου να
εξασφαλίσουν ότι δε θα υπάρξουν προβλήματα στο στέκι.

Περιγραφή: Επιβεβαίωση
ότι το ανακάτεμα πελατών
όσον αφορά την ηλικία
και το φύλο, σχετίζεται με
μικρότερη πιθανότητα για
ατίθασες συμπεριφορές

Απόδειξη

Σχετική πρακτική

Οι νέοι άντρες πελάτες αναφέρεται ότι είναι υπεύθυνοι για την
πλειοψηφία των βίαιων εγκλημάτων που συμβαίνουν μέσα και
γύρω από στέκια που έχουν άδεια24. Εντούτοις, μόνο το 1/3 των
ερωτηθέντων ισχυρίστηκε ότι το ανακάτεμα πελατών είναι ένα
σημαντικό θέμα για την εξασφάλιση υγείας και ασφάλειας. Ο
λόγος μπορεί να είναι ότι οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους
της βιομηχανίας που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι τα στέκια τους
στόχευαν σε ένα μεγαλύτερο σε ηλικία πελατολόγιο.

Αξιολόγηση
**

Πολιτική όσον αφορά τη
μουσική

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΌΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ

Περιγραφή: Η πολιτική που
σχετίζεται με τη μουσική
έχει μια άμεση επίδραση
στη συμπεριφορά των
πελατών

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

32.3%

Ουδέτερο

29.0%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

38.7%

Οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας που
συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται να μη γνώριζαν ότι η πολιτική
για τη μουσική είναι μέρος της διαδικασίας για την εξασφάλιση
υγείας και ασφάλειας σε ένα στέκι. Η πολιτική της μουσικής είναι
σημαντική επειδή επιτρέπει την προσέλκυση πελατών στους
οποίους στοχεύει το στέκι και κάποιοι από αυτούς επενδύουν
σημαντικά σε αυτό (το 22% το αξιολόγησε ως ένα υψηλό κόστος
και το 52% ως ένα μέτριο κόστος). Εντούτοις, φαίνεται να μην
είναι ενημερωμένοι για τους συνδέσμους που υπάρχουν μεταξύ
του μουσικού ύφους και της χρήσης ναρκωτικών25 ή τα άμεσα
αποτελέσματα που μπορεί να έχει στη συμπεριφορά ως προς
το αλκοόλ, τη χρήση παράνομων ναρκωτικών, τη σεξουαλική
δραστηριότητα και/ή τη δυσλειτουργία και τη βία26.
Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας δε φάνηκε να είναι ενημερωμένοι
για την ποικιλία χρήσης ουσιών των ατόμων που πηγαίνουν στα
κλαμπ και σχετίζεται με παράγοντες scene-level27. Αναλόγως πάνω
από τα 2/3 αξιολόγησαν την πολιτική της μουσικής για τη διαχείριση
κοινωνικού περιβάλλοντος ως χαμηλή/μέτρια. Παρ’ όλα αυτά, τα
μέτρα ασφαλείας και οι έλεγχοι αυξάνονται σε συγκεκριμένες
βραδιές σύμφωνα με τη μουσική σκηνή, η οποία φαίνεται να
εμφανίζει τουλάχιστον κάποια ενημέρωση για την επίδρασή της.
Επίπεδα αξιολόγησης και/ή ταξινόμησης ως ενός πολύ σημαντικού
στοιχείου σχετίζονται με υψηλή αποδοτικότητα και υψηλό κόστος,
κάτι που μπορεί να δείχνει ότι οι ερωτηθέντες σκέφτονταν με όρους
μάρκετινγκ και όχι πρόληψης. Αυτό ήταν εμφανές επειδή κάποια
από τα στέκια εμφάνιζαν συμβόλαια με διάσημους DJs από τη
διεθνή σκηνή των κλαμπ σε τακτική βάση.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
**

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

34.9%

Ουδέτερο

28.6%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

36.5%

24 A cross-sectional comparative survey of 3003 British, German and Spanish holidaymakers aged 16–35 years, undertaken in the departure areas of Ibiza and Majorca
(Spain) airports observed that key predictors of fighting during their holiday were: being male, young, frequent drunkenness and the use of cannabis or cocaine (Hughes
et al. 2008)
25 It has been shown there is a close relationship between musical affiliation and frequency of alcohol consumption as well as of frequency of drunkenness and other
drugs use (Gilbert and Pearson 1999; Oleaque 2004)
26 See Forsyth et al. 1997, Forsyth 2009
27 See Anderson et al. 2009

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
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Διασκέδαση

Η βαριεστιμάρα και η χαμηλής ποιότητας διασκέδαση
έχουν σχετιστεί στην Αυστραλία με αυξημένη κατανάλωση
αλκοόλ και την πιθανότητα για επιθετική και διασπαστική
συμπεριφορά28.Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η προσφορά
διασκέδασης (π.χ. τηλεόραση, μουσική, χορός και
παιχνίδια) αυξάνει το χρόνο που σπαταλούν οι πελάτες
στο στέκι κι αυξάνει την κατανάλωση αλκοόλ29.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Περιγραφή: Τα στέκια θα
πρέπει να επιβεβαιώνουν
ότι η διασκέδαση δεν
είναι βίαιη ή απροκάλυπτα
σεξουαλική.

Σχετική πρακτική

Οι περισσότεροι άνθρωποι-κλειδιά της βιομηχανίας
που ερωτήθηκαν ισχυρίζονται ότι η διασκέδαση είναι
μια στρατηγική μάρκετινγκ των στεκιών τους που
μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν για να διακριθούν στον
ανταγωνισμό και όχι ως μια στρατηγική πρόληψης.
Περίπου το 40% αξιολόγησε τη διασκέδαση ως ένα
πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιχείρηση, ενώ το
κόστος αξιολογήθηκε ως υψηλό/μέτριο (70%)
Ένας «φεμινισμός» στην αισθητική του στεκιού
(περιλαμβανομένου του φυσικού σχεδιασμού, όπως
και των στρατηγικών διασκέδασης και μάρκετινγκ) έχει
παρατηρηθεί ότι έχει επίδραση στη μείωση των ζημιών30.
Σε κάθε περίπτωση, η διασκέδαση θα έπρεπε να αποφεύγει
τις βίαιες ή σκληρές σεξουαλικές συμπεριφορές.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
?

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

39.1%

Ουδέτερο

31.3%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

29.6%

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

28 See Homel and Tomsen 1993
29 See Single and Pomeroy 1999
30 See the report ‘Nightlife in nine European cities. Ecological analysis of risks and prevention’ (http://www.irefrea.org/index.php?page=6-1-2)
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1.4. Πολιτική διασκορπισμού
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Σχετική πρακτική

Έλεγχος εξόδου και
μετακίνησης

Η βία στη νυχτερινή ζωή έχει σχετιστεί με τη συγκέντρωση
μεγάλου αριθμού μεθυσμένων ανθρώπων έξω από τα στέκια
που ανταγωνίζονται για υπηρεσίες (π.χ. ουρές για λεωφορείο
και ταξί, φαγητό που παίρνουν μαζί)31 ή που συχνάζουν γύρω
από τα στέκια την ώρα που κλείνουν32.

Το Πρόγραμμα
«Ασφαλέστερα μπαρ»

Περιγραφή:
Επανατοποθέτηση
του προσωπικού
προκειμένου να ζητήσει
από τους ανθρώπους να
φύγουν όταν το μαγαζί
κλείνει. Αποφύγετε
πολλοί άνθρωποι να
συγκεντρώνονται στις
πόρτες. Αναγνωρίστε
πελάτες που μπορεί να
χρειάζονται βοήθεια.
Παρέχετε ασφαλείς
υπηρεσίες ταξί.

Η προσφορά μιας υπηρεσίας ταξί βοηθάει στο να αποφευχθεί ο
ανταγωνισμός στο δρόμο. Επίσης, οι πολιτικές διασκορπισμού
σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους-κλειδιά έχουν αποδειχτεί
αποτελεσματικές στη μείωση του ρίσκου33.
Το 63.6% των ανθρώπων-κλειδιά της βιομηχανίας δήλωσε ότι
έχει έλεγχο της εξόδου σε ένα λειτουργικό επίπεδο και περίπου
το 70% το αξιολόγησε ως ένα στοιχείο-κλειδί. Αλλά, στις
περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι σε διαβούλευση με την
αστυνομία ή άλλους ανθρώπους-κλειδιά. Στην πραγματικότητα,
το 72% των άλλων ανθρώπων-κλειδιά που συμμετείχαν
στην έρευνα δεν ήταν ενήμεροι ότι αυτές οι πολιτικές ήταν
λειτουργικές.
Κάποιοι από τους εκπροσώπους της αστυνομίας που
ερωτήθηκαν, δήλωσαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις
τα στέκια βασίζονται σε περιπολίες της αστυνομίας στους
δρόμους έξω και στη δημόσια συγκοινωνία, παρά στην
παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για τους πελάτες τους. Το
γεγονός ότι μόνο το 17% των εκπροσώπων της βιομηχανίας το
αξιολόγησε ως υψηλό κόστος μπορεί να είναι ένας δείκτης ότι
δεν το υποφέρουν.

Απόδειξη
***

Ουδέτερο
Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

Επανατοποθέτηση
προσωπικού
Περιγραφή: Η εξασφάλιση
μιας καλής αναλογίας
προσωπικού/πελατών
μπορεί να αποτρέψει
το μεγάλο συνωστισμό
και τα bottle necks.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Ασφαλής πόλη του
Liverpool (http://
www.liverpool.gov.
uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)
Στη Γαλλία από το Δεκέμβριο
του 2011, όλα τα νυχτερινά
στέκια που μένουν ως
αργά, απαιτείται να
παρέχουν πιστοποιημένες
συσκευές που μετρούν την
κατανάλωση
αλκοόλ των πελατών.
Νέα πρωτοβουλία για τον
εξαναγκασμό εγκατάστασης
μετρητών περιεκτικότητας
αλκοόλ σε όλα τα αυτοκίνητα
είναι κάτι που ερευνάται.

Αξιολόγηση
Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

Απόδειξη

http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

70.0%
17.1%
12.9%

Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι ο μεγάλος συνωστισμός
αποφεύγεται. Κατά την προετοιμασία για την ώρα που κλείνει το
μαγαζί, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός, θα πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις τουαλέτες, στη γκαρνταρόμπα,
τις σκάλες και τα πλατύσκαλα.
Επίσης, το προσωπικό θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι δεν
υπάρχουν σκόρπια μπουκάλια και σκεύη στα στέκια και να
σιγουρεύονται ότι οι πελάτες δεν τα παίρνουν μαζί τους έξω.
Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας φαίνεται να είναι ενήμεροι για
τα θέματα αυτά επειδή το 75.4% ανέφερε ότι επανατοποθετεί
το προσωπικό στην προετοιμασία για το κλείσιμο και περίπου
το 73% το θεώρησε στοιχείο-κλειδί. Αξιολογήθηκε, επίσης, ως
στοιχείο υψηλά αποτελεσματικό (49.3%) και με μέτριο κόστος
(50.7%) από όλους τους ανθρώπους-κλειδιά.

BEDA πολιτική
διασκορπισμού
http://www.lacors.gov.
uk/lacors/ContentDetails.
aspx?id=14525
NOCTIS πολιτική
διασκορπισμού
http://www.noctisuk.org/
Policy/163512/noctis_
policy_documents.html

Αξιολόγηση
Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

73.1%

Ουδέτερο

17.9%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

9.0%

31 See Allen and Goody 2002; Homel et al. 2004
32 See Graham et al. 2006
33 In Leeds for example, taxi ranks and bus stops have been scattered to avoid large concentrations of people gathering, while in Manchester queues for taxis and buses
are closely watched by police (Roberts 2004)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης

Μία πολιτική διασκορπισμού θα πρέπει να προετοιμάζεται και να εφαρμόζεται ( σε συνεργασία με την αστυνομία και άλλους
ανθρώπους-κλειδιά) για την εφαρμογή διαδικασιών που θα ακολουθηθούν στο τέλος της συνεδρίας για να ελαχιστοποιηθούν οι
πιθανότητες δυσλειτουργίας και δημόσιας ενόχλησης όταν οι πελάτες αφήνουν τις ρυθμίσεις.
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Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Ώρα αποκλιμάκωσης

Μερικές πολιτικές διασκορπισμού συστήνουν το παίξιμο
αργής μουσικής και μείωση της έντασης της μουσικής
κατά την ώρα που το στέκι πρόκειται να κλείσει, καθώς
και την αύξηση έντασης των φώτων προκειμένου να
ενθαρρυνθούν οι πελάτες να διασκορπιστούν.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΌΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ

Περιγραφή: Τα φώτα, η
μουσική και οι ενέργειες
του προσωπικού για την
προετοιμασία των πελατών
πριν φύγουν από το στέκι..
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Σχετική πρακτική

Το 56.1% των εκπροσώπων της βιομηχανίας δήλωσε ότι
το εφαρμόζουν σε ένα λειτουργικό επίπεδο, αλλά το
90.9% των άλλων ανθρώπων-κλειδιά, διαφώνησαν.
Περίπου το 40% των ανθρώπων-κλειδιά της βιομηχανίας
το βρίσκουν υψηλά αποτελεσματικό (το 1/3 διαφώνησε και
το αξιολόγησε ως χαμηλά αποτελεσματικό). Όλοι φάνηκε
να είναι σε συμφωνία ότι δεν είναι ένα ευαίσθητο θέμα
και το 1/3 και το 1/3 το αξιολόγησε ως ένα όχι σημαντικό
στοιχείο. Το 62.5% το αξιολόγησαν ότι έχει χαμηλό κόστος,
κάτι που δείχνει ότι η πολιτική διασκορπισμού δεν έχει
σημαντική επίδραση για την λειτουργία κάποιου χώρου.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό
*

46.7%

Ουδέτερο

21.7%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

31.6%

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
2.1. Προσέγγιση διαχείρισης

Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Εμπλοκή των ανθρώπωνκλειδιά

Ο συνασπισμός μπορεί να περιλαμβάνει εκπροσώπους από τις
τοπικές αρχές, την αστυνομία, τις υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες
επιτήρησης, ομάδες δράσης για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ,
εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τοπικές επιχειρήσεις και κατοίκους.
Οι συνασπισμοί μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη μιας
μεγάλης ποικιλίας παρεμβάσεων που στοχεύει στη μείωση
αλκοόλ που σχετίζεται με δυσλειτουργία και εγκλήματα σε
περιβάλλοντα που πίνουν.Αν και δεν είναι υποχρεωτικό στις
περισσότερες περιοχές που διερευνήθηκαν34,το 57.1% των
εκπροσώπων της βιομηχανίας ενημέρωσαν ότι δουλεύουν σε
συνεργασία με άλλους ανθρώπους-κλειδιά (φτάνοντας το 100%
στο Ηνωμένο Βασίλειο) και πάνω από το 52% το αξιολόγησαν
σαν κάτι δύσκολο να εφαρμοστεί. Αν και έχει αποδειχτεί
υψηλά αποτελεσματικό μετά την αξιολόγηση, οι δυσκολίες που
προβλέπονται στη συγκρότηση και διατήρηση των συνασπισμών
εργασίας φαίνεται να δρουν ως αντικίνητρο για την εφαρμογή
τους, εκτός αν γίνουν απαιτούμενοι.

STAD , καθιερώθηκε από
το Δήμο της Στοκχόλμης το
1996

Περιγραφή: Η δημιουργία
ομάδων εργασίας
που συνεργάζονται
με άλλους φορείς για
να αντιμετωπίσουν
προβλήματα και
χρησιμοποιούν μια πιο
ευρεία προσέγγιση
για να αναγνωρίσουν
πιθανές λύσεις

Απόδειξη

Η ασφαλής πόλη του
Liverpool (http://www.
liverpool.gov.uk/council/
strategies-plans-andpolicies/communitysafety/)

Αξιολόγηση
**

Συνεργασία με την
αστυνομία
Περιγραφή: Η διατήρηση
της επιτυχίας είναι πιο
πιθανή όταν υπάρχει η
βοήθεια και η υποστήριξη
της αστυνομίας.

Απόδειξη

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

52.2%

Ουδέτερο

26.9%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

20.9%

Έχει φανεί ότι η αστυνομία μπορεί να παίξει έναν ηγετικό ρόλο
στη μείωση ατυχημάτων και βλαβών που σχετίζονται με το
αλκοόλ35.
Αν και το 82.1% των εκπροσώπων βιομηχανίας ενημέρωσαν
ότι η συνεργασία με την αστυνομία είναι λειτουργική στα
στέκια τους στις περισσότερες περιπτώσεις (με την εξαίρεση
του Ηνωμένου Βασιλείου όπου υπάρχει η απαίτηση για άδεια)
φαίνεται να περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που
προκύπτουν προβλήματα. Περίπου το 50% των εκπροσώπων
βιομηχανίας βρίσκει την εφαρμογή και διατήρηση εύκολη
(με την εξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου που το 60% το
αξιολόγησε ως δύσκολο ), πάνω από το 38% το αξιολόγησε ως
ένα ευαίσθητο θέμα, αλλά και πολύ αποτελεσματικό (42.6%)

Το Πρόγραμμα
Αντιμετώπιση
Εγκλήματος του Δρόμου
που σχετίζεται με το
αλκοόλ (TASC) (Cardiff,
Ηνωμένο Βασίλειο),
εiναι ένα παράδειγμα
ενός σχεδίου στο οποίο
συμμετέχουν πολλοί
φορείς που καθοδηγείται
από την αστυνομία και
περιλαμβάνει μια γκάμα
παρεμβάσεων.

Αξιολόγηση
**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Φροντίδα υγείας των
πελατών
Περιγραφή: Συγκεκριμένη
εκπαίδευση του
προσωπικού για να
διαχειριστεί επείγουσες
καταστάσεις.

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

69.7%

Ουδέτερο

19.7%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

10.6%

Συγκεκριμένη εκπαίδευση του προσωπικού και η
παροχή συντονισμένης καθοδήγησης ή η συμφωνία
εξειδικευμένων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες θα
έπρεπε να αναπτύσσονται για τη βελτίωση της υγείας
των χρηστών ψυχαγωγικών ναρκωτικών . Άλλες παροχές
μπορεί να περιλαμβάνουν μηχανήματα αυτόματης πώλησης
προφυλακτικών για την αποφυγή ανεπιθύμητων κυήσεων
και/ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

34 In England and Wales there is a statutory duty placed on local agencies to work in partnership to address crime and disorder known as ‘Crime and Disorder Reduction
Partnerships’ or ‘Community Safety Partnerships’. www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/regions/regions00.htm
35 Such as: minimising community disruption; controlling crowds; establishing procedures for attendance; searching; and securing patrons and staff safety if problems
arise (Doherty and Roche 2003)
36 While a significant proportion of clubs have ‘club medic’ rooms for managing health problems, a lack of specific guidance on how to train staff who work in these
rooms and when an ambulance should be called, might increase the risk of morbidity and mortality if clubbers are not appropriately managed or referred to the hospital
after an incident has occurred.(Wood et al. 2008)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης

Όσον αφορά μια παρέμβαση ή σχέδιο που στοχεύει στη βελτίωση των κριτηρίων της υγείας και της ασφάλειας, η έρευνα δείχνει
ότι η συνεργασία από τη διαχείριση είναι συχνά δύσκολο να επιτευχθεί, εκτός αν το σχέδιο είναι υποχρεωτικό ή συνδυάζεται με
επιβολή. Η διαχείριση θα έπρεπε να εξασφαλίζει ότι και οι πελάτες και το προσωπικό είναι ασφαλείς και να ελαχιστοποιηθεί η
διατάραξη των τοπικών κοινοτήτων.
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Το 71.9% των εκπροσώπων της βιομηχανίας ενημέρωσε ότι
η φροντίδα της υγείας των πελατών είναι λειτουργική στα
στέκια τους, αλλά δεν έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες για
τη φύση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή των εξωτερικών
υπηρεσιών contracted. Οι μεγάλες αντιφάσεις ανάμεσα
σε όσους έδωσαν πληροφορίες για την «ευκολία», την
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και την αποδοχή
των πελατών και το κόστος (και το γεγονός ότι το 58,9%
ενημέρωσαν ότι χρησιμοποιούν RBS σε ένα λειτουργικό
επίπεδο) μπορεί να δείχνει παρεκκλίνουσες προσεγγίσεις
για τη φροντίδα υγείας που χρειάζονται περισσότερη
διερεύνηση.
Απόδειξη

Αξιολόγηση
*

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

70.1%

Ουδέτερο

22.4%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό
Κώδικας πρακτικής και
άλλων συμφωνιών
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Περιγραφή: Προτυποποίηση
λειτουργικών ενεργειών που
υιοθετούνται εθελοντικά
από τη βιομηχανία

7.5%
Το British Home Office και
η συμβουλευτική υπηρεσία
firm KPMG (2008) έχουν
εκδόσει μια Ανασκόπηση
για τα κριτήρια Κοινωνικής
Υπευθυνότητας για την
Παραγωγή και Πώληση
Αλκοολούχων Ποτών37

Οι κώδικες συνήθως αναπτύσσονται μέσα από τη
συνεργασία ανάμεσα στη βιομηχανία και άλλους
φορείς για την προτυποποίηση συμπεριφορών όπως
οι προωθήσεις ποτών, οι ώρες που κλείνουν τα
στέκια και άλλες λειτουργικές δραστηριότητες.
Η καλή πρακτική περιλαμβάνει την προώθηση
πρωτοκόλλων για το RBS και διαδικασίες για να
ακολουθηθούν εάν προκύψουν περιστατικά βίας,
καθώς και το μοίρασμα πολιτικών και μετακίνησης.
Το 40.7% των εκπροσώπων της βιομηχανίας αξιολόγησαν
τους κώδικες των πρακτικών ως υψηλά αποτελεσματικές
(και το 51,9% ως μέτρια) και περίπου το 70% το
αξιολόγησαν ως στοιχείο κλειδί. Αν και δεν προϋποτίθεται
για την παροχή άδειας σε καμία από τις χώρες που
συμμετείχαν στην έρευνα, το 60% ενημέρωσε ότι στα
στέκια τους έχουν τους κώδικες σε ένα λειτουργικό
επίπεδο (οι εφαρμογές ποικίλλουν από 100% στο Ηνωμένο
Βασίλειο και το Λουξεμβούργο και 0% στη Σλοβενίας).
Στις χώρες με υψηλά επίπεδα εφαρμογής, οι εκπρόσωποι
της βιομηχανίας δήλωσαν ότι η επιβολή διεξάγεται
εσωτερικά. Ενώ σε άλλες χώρες ανάλογη δέσμευση
διαχείρισης δεν αποδεικνύεται από τα δεδομένα.

Απόδειξη

Ο κώδικας πρακτικής της
ομάδας του Portman
http://www.portmangroup.
org.uk/assets/
documents/Code%20
of%20practice%20
4th%20Edition.pdf

Αξιολόγηση
*

Πολιτικές κτιρίου και
διαχείριση
Περιγραφή: Γραπτές
πολιτικές και κανόνες
για το κτίριο καθορίζουν
αποδεκτές και μη
αποδεκτές συμπεριφορές
και για το προσωπικό και για
τους πελάτες

Απόδειξη

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

75.8%

Ουδέτερο

10.6%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

13.6%

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η παρουσία γραπτών πολιτικών
αυξάνει τις πιθανότητες για την εφαρμογή RBS εκπαίδευσης.
Μπορεί να είναι βοηθητικοί στο να αυξήσουν την ενημέρωση
του προσωπικού και των πελατών για τις νόμιμες και κοινωνικές
επιπτώσεις της μέθης και της πώλησης οινοπνευματωδών σε
ανηλίκους38.
Τα αποτελέσματα από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας
δείχνουν ότι χρησιμοποιούνται ευρέως σε ένα λειτουργικό
επίπεδο (78.9%), ότι τι κόστος της εφαρμογής και διατήρησης
είναι χαμηλό (73.2%), ότι η αποδοτικότητα είναι χαμηλή-μέτρια
και ότι η εφαρμογή είναι πολύ εύκολη (48.2%). Εντούτοις, τα
δεδομένα δε φαίνονται να είναι συνεπή με τα δεδομένα που
παρατηρήθηκαν στην RBS ενότητα.

Αξιολόγηση
*

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

48.2%

Ουδέτερο

28.6%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

23.2%

37 This compilation, endorsed by alcohol industry representatives and Government agencies, includes the ‘Five Principles of Good Regulation’ which are: proportionality,
accountability, consistency, transparency and targeting.
38 See Doherty and Roche 2007
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Σχετική πρακτική

RBS –Υπεύθυνη
Διάθεση Ποτών

Η έρευνα δείχνει ότι για να υπάρχουν πλεονεκτήματα που
θα διαρκέσουν, η RBS πρέπει να συνδεθεί με πολιτικές και
να προσυπογραφεί από τη διαχείριση για να επιβεβαιωθεί
ότι όλο το προσωπικό (από τους επόπτες εισόδου μέχρι
τους ιδιοκτήτες) πειθαρχούν. Εάν όχι, λίγες αλλαγές
μπορούν να γίνουν και να διαρκέσουν μέσα στο χρόνο39.

Program skupnosti za
preprečevanje alkohola
(del projekta STAD) http://
www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Σύμφωνα με το Mosher (2002), οι ελάχιστες
προϋποθέσεις για την εκπαίδευση σχετικά με την
Υπεύθυνη Διαχείριση Ποτών (RBS) θα πρέπει:

Το Πρόγραμμα
Ασφαλέστερα Μπαρ

•

Να καλύπτει όλες τις βασικές πληροφορίες με παροχείς

•

Να χρησιμοποιεί συμπεριφοριστικές τεχνικές αλλαγής/
επικοινωνίας (με το απλά να παρέχει πληροφορίες για
τις πιθανότητες προώθησης αλλαγών συμπεριφοράς
ή δεξιοτήτων). Συγκεκριμένες δεξιότητες (π.χ.
άρνηση προσφοράς αλκοόλ σε μεθυσμένο πελάτη)
θα πρέπει να διδαχθούν. Ενεργές τεχνικές (π.χ.
role playing) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

•

Εστιάζει και στους διαχειριστές και τους παροχείς
υπηρεσιών. Οι διαχειριστές θα πρέπει να
αποτελέσουν στόχο επειδή είναι υπεύθυνοι για την
επίβλεψη του προσωπικού, κι επομένως θα πρέπει
να είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνικές.

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Η ασφαλής πόλη του
Liverpool (http://www.
liverpool.gov.uk/council/
strategies-plans-andpolicies/communitysafety/)

Το 58.9% των εκπροσώπων βιομηχανίας (100% στην
περίπτωση των εκπροσώπων του Ηνωμένου Βασιλείου)
ενημέρωσαν ότι η RBS εφαρμόζεται σε ένα λειτουργικό
επίπεδο- αν και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
ήταν προϋπόθεση για την παροχή άδειας. Οι αντιφάσεις
ανάμεσα στους παροχείς πληροφοριών όσον αφορά
τη ρύθμιση, την ευκολία ή δυσκολία εφαρμογής, την
επιβολή, την αποτελεσματικότητα και το κόστος, φαίνεται
να δείχνουν ότι η εκπαίδευση προσεγγίζεται πολύ
διαφορετικά ανάλογα με τη διαχείριση των στεκιών.
Απόδειξη

Αξιολόγηση
*

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

72.5%

Ουδέτερο

15.9%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

11.6%

39 Longitudinal studies show that effects on training tend to diminish over time unless RBS training is enforced by law (Buka and Birdthistle1999). High staff turnover
has also been shown to create difficulties for the training process (Graham et al. 2004) unless training is mandated and its completion a requisite for employment (Ker
and Chinnock 2008). Swedish research has shown that there are no significant differences in the frequency of alcohol service between RBS-trained servers, and those
who are not, unless there is enforcement of the existing alcohol laws (Wallin and Andreásson 2004)..

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης

Περιγραφή: Επίδραση
διαχείρισης στην Υπεύθυνη
Διάθεση Ποτών RBS,
εκπαίδευση προσωπικού
και επίβλεψη
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
2.2 Προσωπικό που σερβίρει
Προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν την αναγνώριση μεθυσμένων και ανήλικων πελατών, προώθηση για
υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, διαδικασίες για έλεγχο ατυχημάτων και τεχνικές για διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών. Η
εκπαίδευση θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε μία συνεχή διαδικασία.

Στοιχεία
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Σχετική πρακτική

Εκπαίδευση σερβιτόρων

Η έρευνα για την επιθετικότητα στα μπαρ δείχνει ότι για να
είναι αποτελεσματική η εκπαίδευση, χρειάζεται να είναι
πέρα από την εκπαίδευση RBS. Όλο το προσωπικό θα πρέπει
να είναι προετοιμασμένο να παρέμβει αποτελεσματικά σε
κάθε προβληματική κατάσταση που μπορεί να προκύψει40.

Το κοινοτικό πρόγραμμα
πρόληψης αλκοόλ (μέρος
του προγράμματος STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Περιγραφή: Εξασφάλιση
ότι το προσωπικό κατανοεί
και εμπλέκεται σε
υπεύθυνες πρακτικές

Το 82.1% των εκπροσώπων της βιομηχανίας
ενημέρωσαν ότι χρησιμοποιούν την εκπαίδευση των
σερβιτόρων σε ένα λειτουργικό επίπεδο. Εντούτοις,
είναι μια προϋπόθεση για κατοχή άδειας για μόνο το
29.3% από αυτούς. Το 31.8% δήλωσε ότι επιβάλλεται
εσωτερικά, ενώ το 20.5% δήλωσε ότι επιβάλλεται
με την άδεια. Πάλι παρατηρήθηκαν αντιφάσεις όσον
αφορά την «ευκολία εφαρμογής» και το «κόστος και
αποδοχή», κάτι που φαίνεται να δείχνει παρεκκλίνουσες
απόψεις για την εκπαίδευση των σερβιτόρων.
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνο το 58.9% των εκπροσώπων
της βιομηχανίας δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν την RBS σε ένα
λειτουργικό επίπεδο, και από αυτούς που τη χρησιμοποιούν
σε λειτουργικό επίπεδο την αξιολόγησαν με χαμηλή
βαθμολογία ως στοιχείο-κλειδί. Επομένως, το υψηλό
ποσοστό εκπαίδευσης σερβιτόρων φαίνεται να δείχνει ότι
αυτή η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση για
το πώς να προετοιμαστούν, σερβίρουν και πωλούν ποτά,
παρά να περιλαμβάνει υπεύθυνες πρακτικές σερβιρίσματος.

Το Πρόγραμμα
Ασφαλέστερα Μπαρ
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
Η ασφαλής πόλη του
Liverpool (http://
www.liverpool.gov.
uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Υπεύθυνες πρακτικές σερβιρίσματος πρέπει
να εξασφαλίζουν ότι και οι πελάτες και
το προσωπικό είναι ασφαλείς.
Απόδειξη

Αξιολόγηση
Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό
*

Ουδέτερο
Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

82.9%
11.4%
5.7%

40 To prevent aggression and enhance the effective management of problem behaviours the focus must be on behaviour management skills and teamwork (Graham et al.
2005); the prevention of staff from becoming the inductors of violence is also paramount (Graham et al. 1980; Wells, Graham and West 1998)

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
2.3 Προσωπικό εισόδου και προσωπικό ασφαλείας

Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Εκπαίδευση προσωπικού
ασφαλείας

Το προσωπικό εισόδου/ασφαλείας είναι μια ομάδα στόχου
κλειδί για την εκπαίδευση επειδή έχουν την κύρια ευθύνη για
το χειρισμό προβλημάτων με τους πελάτες και επειδή ακραία
βία από το προσωπικό εισόδου έχει αναφερθεί από έναν αριθμό
ερευνών41.

Το κοινοτικό πρόγραμμα
πρόληψης αλκοόλ (μέρος
του προγράμματος STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Περιγραφή: Επιβεβαίωση
ότι το προσωπικό κατανοεί
και εμπλέκεται σε
υπεύθυνες πρακτικές
Αντιμετώπιση διακίνησης
ναρκωτικών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Περιγραφή: Επιβεβαίωση
ότι οι επόπτες εισόδου
είναι εκπαιδευμένοι και
προέρχονται από έναν
ευυπόληπτο οργανισμό

Η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει: i) αναγνώριση των
ανηλίκων και μεθυσμένων ή επιθετικών πελατών, ii) δεξιότητες
διαπραγμάτευσης και δεξιότητες για αποτελεσματική
διαχείριση, iii) έλεγχο της συμπεριφοράς των πελατών για
να αποφεύγεται κλιμάκωση της βίας, και iv) δεξιότητες για
την εξασφάλιση της ασφάλειας των πελατών κατά την έξοδο
(περιλαμβανομένης και της βοήθειας και διευκόλυνσης
για εύρεση ασφαλούς μετακίνησης για εκείνους που το
χρειάζονται.
Το 81.1% των εκπροσώπων της βιομηχανίας ανέφεραν ότι έχουν
προσωπικό ασφαλείας σε ένα λειτουργικό επίπεδο (ρυθμίζεται
κυρίως από το νόμο ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του
στεκιού). Εντούτοις, σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν
δεν είναι ξεκάθαρο εάν η εκπαίδευση για υπεύθυνες πρακτικές
για όσους εργάζονται σε στέκια νυχτερινής διασκέδασης
περιλαμβάνεται στην άδεια εργασίας του προσωπικού
ασφαλείας. Περίπου το 20% ενημέρωσαν ότι επιβάλλεται από
την υπηρεσία που δίνει τις άδειες, ενώ το 31.8% το επιβάλλουν
εσωτερικά, ενώ περίπου το 39% όχι. Πάλι, κατά την αξιολόγηση
του στοιχείου, φαίνεται ότι αξιολόγησαν τη σημασία του να
έχει ένα στέκι προσωπικό ασφαλείας αντί να αξιολογήσουν τη
συγκεκριμένη εκπαίδευση του προσωπικού.

Το Πρόγραμμα
Ασφαλέστερα Μπαρ
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
Η ασφαλής πόλη του
Liverpool (http://
www.liverpool.gov.
uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Μέτρα για την επιβεβαίωση ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν
λειτουργεί μέσα στα στέκια νυχτερινής διασκέδασης θα πρέπει
να εφαρμοστούν42.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό
*

Ουδέτερο
Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

82.9%
11.4%
5.7%

41 Door staff/ security have been identified as a main target group for training since they are responsible for dealing with patrons behaviours to prevent aggression. They
have also been documented in several research studies as being sometimes the perpetrators of such violence.Graham et al. 1980; Homel et al. 1992; Lister et al. 2000;
Graham et al. 2005
42 British research shows that measures for disrupting criminal door teams and drug dealing should be taken. This can be in the form of only employing registered
door staff from registered companies, combining staff from outside the area with local staff, strengthening training regimes and ensuring door staff actively search for
individuals suspected of drug use/dealing (Morris1998)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης

Το προσωπικό ασφαλείας έχει τη σημαντική δυνατότητα να διαχειρίζεται, ελέγχει και μειώνει προβλήματα που σχετίζονται με τη μέθη,
αλλά μπορεί να παίξει και αρνητικό ρόλο όσον αφορά τον αριθμό των ατυχημάτων και, περιστασιακά, στην αύξηση σφοδρότητας
μιας βλάβης.
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2.4. Προσωπικό διασκέδασης: DJs και Ομιλητές
Η ενσωμάτωση πολιτικής για τη μουσική στα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού

Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Εκπαίδευση των DJ’s
και των ομιλητών

Η έρευνα προτείνει ότι υπάρχει καθαρά μια άμεση σχέση
μεταξύ χρήσης ναρκωτικών και μουσικού στυλ43. Η πολιτική για
τη μουσική έχει παρατηρηθεί ότι λειτουργεί ως μια στρατηγική
που έχει μια άμεση επίδραση στο εμπόριο αλκοό και τη
διαχείριση των συμπεριφορών των πελατών (επίπεδα χορού και
δυσλειτουργίας)44.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth
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Περιγραφή: Να
ενσωματωθεί πολιτική
για τη μουσική σε πακέτα
υπεύθυνης εκπαίδευσης
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Σχετική πρακτική

Οι DJs και οι ομιλητές έχει φανεί ότι παίζον ένα σημαντικό ρόλο
όχι μόνο στην επιλογή του πελατολογίου, αλλά και ως «άτυποι
έλεγχοι» που μπορεί να διαχειριστούν επίπεδα διέγερσης45.
Το 38.9% των ανθρώπων-κλειδιά της βιομηχανίας ενημέρωσαν
ότι χρησιμοποιούν την εκπαίδευση για DJs και ομιλητές σε ένα
λειτουργικό επίπεδο και ότι αυτή η εκπαίδευση γίνεται κυρίως
εσωτερικά. Το γεγονός ότι γύρω στο 43% δεν το θεωρούν ως
στοιχείο-κλειδί για την υγεία και την ασφάλεια σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι μεγάλες αντιφάσεις παρατηρήθηκαν στα
δεδομένα (όσον αφορά το κόστος, την αποτελεσματικότητα,
την ευκολία εφαρμογής και αποτελεσματικότητας) μπορεί
να δείχνει ότι κάποιοι από τους παροχείς πληροφοριών
αξιολόγησαν τους DJs και τους ομιλητές ως στρατηγική
μάρκετινγκ και όχι λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους
πρόληψης.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
*

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

26.5%

Ουδέτερο

30.6%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

42.9%

43 It has been shown that there is a close relationship between musical affiliation and frequency of alcohol consumption as well as of frequency of drunkenness and
other drugs use ( Gilbert and Pearson 1999 and Oleaque 2004)
44 A study of Glasgow pubs, that included qualitative interviews of pub staff, showed that staff deliberately used music to select or get rid of certain customers and to
increase drink sales; it was also observed that it could be used to trigger or prevent disorder (Forsyth et al. 1997)
45 Including dancing and/or sexual activity and levels of alcohol and other drug use; therefore responsible staff training programmes should incorporate music policy
(Forsyth 2009)

3. ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
3.1 Τιμή και διαθεσιμότητα

Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Πολιτική τιμών

Στρατηγικές που σχετίζονται με τις τιμές έχουν αποδειχτεί να
είναι αποτελεσματικές και όσον αφορά τη μείωση κατανάλωσης
αλκοόλ των πελατών και όσον αφορά τα προβλήματα που
σχετίζονται με το αλκοόλ46.

Το κοινοτικό πρόγραμμα
πρόληψης αλκοόλ (μέρος του
προγράμματος STAD) http://

Περιγραφή: Δημιουργία
στρατηγικής τιμών για την
αύξηση των τιμών των
αλκοολούχων ποτών και
μείωση των τιμών των μη
αλκοολούχων ποτών

Απόδειξη

Το σχέδιο ‘Best Bar None’
έχει έναν υποχρεωτικό
κώδικα για τις τιμές και τις
προωθήσεις. http://www.

bbnuk.com/what-is-bestbar-none

Αξιολόγηση
***

Διαθεσιμότητα
Περιγραφή: Έλεγχος των
ωρών λειτουργίας και της
πυκνότητας των στεκιών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Οι τιμές χρησιμοποιούνται ως στρατηγική μάρκετινγκ.
Επομένως, όταν τέθηκε το ερώτημα εάν οι τιμές θα έπρεπε
να ρυθμίζονται από το νόμο, το 89.7% των εκπροσώπων της
βιομηχανίας απάντησαν όχι και το 69% δήλωσε ότι θα έπρεπε
να υπάρχει μόνο καθοδήγηση για τα στέκια. Περίπου το 59%
το αξιολόγησε ως ένα ευαίσθητο στοιχείο και περίπου το 65%
το ταξινόμησε ότι έχει μέτρια-χαμηλή αποτελεσματικότητα
όσον αφορά την πρόληψη. Αυτό μπορεί να δείχνει ότι όταν
αξιολογήθηκε ως στοιχείο-κλειδί, οι παροχείς πληροφοριών
σκέφτονταν τα οικονομικά πλεονεκτήματα παρά τα μέτρα
πρόληψης.

www.fhi.se/en/Highlights/
Responsible-BeverageService/

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

65.4%

Ουδέτερο

15.4%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

19.2%

Διευρυμένο ωράριο ως αργά τη νύχτα έχει φανεί ότι σχετίζεται
με αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και με βλάβες που
σχετίζονται με αυτό47. Η υψηλή πυκνότητα καταστημάτων
λιανικής πώλησης αλκοόλ σχετίζεται, επίσης, με υψηλότερα
ποσοστά προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ (π.χ. βία,
κοινωνικά προβλήματα και αυτοκινητιστικά ατυχήματα)48.
Το 58.9% των εκπροσώπων βιομηχανίας ενημέρωσαν ότι η
διαθεσιμότητα του αλκοόλ ρυθμίζεται με το νόμο49 και το 57.2%
δήλωσε ότι επιβάλλεται (από τις αρχές που παρέχουν άδειες
και/ή την αστυνομία). Περίπου το 59% από αυτούς δήλωσε ότι,
όσον αφορά το μάρκετινγκ, είναι ένα ευαίσθητο θέμα.

Απόδειξη

Αξιολόγηση
***

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

66.0%

Ουδέτερο

18.9%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

15.1%

46 Policies that reduce availability through price increases and minimum legal drinking age also reduce alcohol related road fatalities (EUROCARE 2003). Research in the
USA showed that the lower the average alcohol sale price was among on-premise establishments surrounding a college campus, the higher the binge drinking rate (Kuo
et al. 2003). The price level of alcoholic beverages has been found to influence per capita consumption levels of ethanol, as well as the incidence of alcohol abuse and its
health-related consequences (Cooke and Moore 2002)
47 Although some controversy exists regarding restricting or liberalising a venues opening hours and its subsequent impact on alcohol related harm, a recent review of49
studies (14 included baseline and control measures) seem to suggest that a clear relationship exists (Stockwell and Chikritzhs 2009).
48 Research also supports the notion that alcohol related problems are highly correlated with outlet density (Livingston et at. 2007)
49 Not taking into account data from Greece and Belgium (countries that enjoy restriction-free trading hours), the number of those unaware of regulation seems strikingly
high. This group might include illegal operations as well as event promoters who rely on a premises management and might be unaware of any regulations in force.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης

‘Κλασικά’ μέτρα για τις πωλήσεις αλκοόλ που περιλαμβάνουν αυξήσεις φόρων, περιορισμούς στις πωλήσεις (ώρες/μέρες),
έλεγχο της πυκνότητας καταστημάτων λιανικής πώλησης, σημεία ελέγχου νηφαλιότητας, μειωμένα BAC όρια, αύξηση του ορίου
ηλικίας για αγορά/κατανάλωση αλκοόλ και διοικητική διαθεσιμότητα άδειας στους παραβάτες είναι μέτρα που έχουν αποδειχτεί
αποτελεσματικά.
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3. ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
3.2 Ειδικές προωθήσεις
‘Κλασικά’ μέτρα όπως η ρύθμιση τιμών πώλησης και προωθήσεων έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές.

Στοιχεία

Ευρήματα του Club Health και άλλα σχόλια

Σχετική πρακτική

Αποφυγή ειδικών
προωθήσεων

Οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους βιομηχανίας που
συμμετείχαν στην έρευνα, χρησιμοποιούν προωθήσεις
σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, προσφέρουν
δωρεάν αλκοόλ που προσφέρονται από τη βιομηχανία
του αλκοόλ για να προωθήσουν συγκεκριμένα
ποτά, και/ή παρέχουν ειδικές προσφορές για να
προσελκύσουν το πελατολόγιο που επιθυμούν50.

Το κοινοτικό πρόγραμμα
πρόληψης αλκοόλ (μέρος
του προγράμματος STAD)

Αν και οι Βρετανοί που απάντησαν, ενημέρωσαν ότι
ακολουθούν υποδείξεις από εταιρείες ή τη βιομηχανίας
αλκοόλ, η συμβουλή αυτή δεν ακολουθείται συνήθως από
κάποια άλλη χώρα. Περίπου το 88% των εκπροσώπων
βιομηχανίας δήλωσε ότι, κατά τη γνώμη τους, αυτό
είναι κάτι που δε θα έπρεπε να ρυθμίζεται από το νόμο.
Οι προωθήσεις αντιμετωπίζονται ως μια στρατηγική
μάρκετινγκ που είναι απαραίτητη για την επιβίωση
σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι είναι «εύκολα εφαρμόσιμη» (54.5%), έχει
«χαμηλό κόστος εφαρμογής και διατήρησης» (46.6%) και
μέτρια-υψηλή αποτελεσματικότητα in sales (75.4%).

Ο Βρετανικός Οργανισμός
Μπίρας και Παμπ (BBPA)
έχει εκδόσει Κριτήρια για τη
Διαχείριση των Υπεύθυνων
Προωθήσεων Ποτών για
την πρόληψη ανεύθυνων
προωθήσεων52

Περιγραφή: Αποφυγή
προωθήσεων αλκοόλ

http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

http://www.almr.org.uk/
legislativepdfs/66.pdf
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Σύμφωνα με τον κώδικα πρακτικής της ομάδας
μάρκετινγκ του Portman51 οι προωθήσεις δε θα πρέπει:

Απόδειξη

•

Να ενθαρρύνουν ή να ωραιοποιούν την
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή τη μέθη ή να
ενθαρρύνουν αντικοινωνικές συμπεριφορές.

•

Να συνδέονται με σεξουαλικά στοιχεία που
υπονοούν σεξουαλική επιτυχία ή ικανότητα.

•

Να ελκύουν (μέσα από εικόνες και/ή
σύμβολα) κατά κύριο λόγο αυτούς που είναι
κάτω από το νόμιμο όριο αγοράς.

•

Να περιέχουν άμεσες ή έμμεσες αναφορές στην
κουλτούρα των ναρκωτικών ή τα παράνομα ναρκωτικά.

•

Να έχουν σχέση με τη βία ή την
αντικοινωνική συμπεριφορά.

Αξιολόγηση
***

Περισσότερο / επαρκώς σημαντικό

53.0%

Ουδέτερο

15.2%

Όχι / σχεδόν καθόλου σημαντικό

31.8%

50 The regulation of marketing practices (sale prices, promotions and exterior advertisements) has been found to be an important strategy to reduce problems
associated to college binge drinking (Kuo et al. 2003). Promotions that encourage drinking over a period of time (e.g. ‘happy hours’, free drinks, two-for-one offers) tend
to increase consumption and are one of the major factors related to nightclub violence (Lincoln and Homel 2001) as well as to encourage underage drinking and heavy
drinking among younger consumers (U.S. Department of Transportation 2005)
51 http://www.portmangroup.org.uk/assets/documents/Code%20of%20practice%204th%20Edition.pdf
52 Defined as ‘one that encourages or incites individuals to drink to excess, behave in an anti-social manner, or fuels drunkenness’ (BBPA)

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Allen C, and Goody H (2002). All day and all of the night: an LGA discussion paper. London: LGA Publications, the Local
Government Association.
Anderson TL, Kavanaugh PR, Rapp L, and Daly K (2009). Variations in clubbers’ substance use by individual and scene-level
factors. Adicciones, 21 (4), 289-308.

Hughes K, Quigg Z, Eckley L, Bellis M, Jones L, Calafat A, Kosir M, and Van Hasselt N (2010). Environmental factors in drinking
venues and alcohol-related harm: the evidence base for European intervention. Addiction, 106, Supplement 1:37-46.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης

Anderson Z, Whelan G, Hughes K et al. (2009). Evaluation of the Lancashire Polycarbonate Glass Pilot Project. Liverpool:
Liverpool John Moores University.

Ker K, and Chinnock P (2008). Interventions in the alcohol server setting for preventing injuries. Cochrane Database System
Review, 16 (3), CD005244. Review.

33

Brookman F, and Maguire M (2003). Reducing homicide: a review of the possibilities. Home Office Online Report 01/03. London:
Home Office.
Buka SL, and Birdthistle IJ (1999). Long-term effects of a community-wide alcohol server training intervention. Journal of Studies
on Alcohol, 60 (1), 27-36.
Calafat A, Juan M, and Duch MA (2009). Preventive interventions in nightlife: a review. Adicciones, 21 (4), 387-414.
Cook PJ, and Moore MJ (2002). The economics of alcohol abuse and alcohol-control policies. Health Affairs, 2, 120-133.
Deehan A (1999). Alcohol and Crime: Taking Stock. Crime Reduction Series Paper 3. London: Home Office.
Doherty SJ, and Roche AM (2003). Alcohol and Licensed Premises: Best Practice in Policing. A Monograph for Police and Policy
Makers. Payneham: Australasian Centre for Policing Research.
Eurocare (2003) Drinking and driving in Europe: A Eurocare Report to the European Union. Eurocare: Saint Ives, Cambridgeshire.
Forsyth AJM (2008). Banning glassware from nightclubs in Glasgow (Scotland): Observed impacts, compliance and patron’s
views. Alcohol & Alcoholism, 43 (1), 11-117.
Forsyth AJM (2009). ‘Lager, lager shouting’: The role of music and DJs in nightclub disorder control. Adicciones, 21,327-345.
Forsyth AJM, Barnard M, and McKeganey NP (1997). Musical preference as an indicator of adolescent drug use. Addiction, 92,
1317-1325.
Gilbert J, and Pearson E (2003). Cultura y políticas de la música dance. Disco, hip-hop, techno, drum ‘n’ bass y garage. Paidós,
2003
Graham K (1999). Safer Bars. Assessing and Reducing Risks of Violence. Toronto: Centre for Addiction and Mental Health.
Graham K, Bernards S, Osgood DW, and Wells S (2006). Bad nights or bad bars? Multi-level analysis of environmental predictors
of aggression in late-night large-capacity bars and clubs. Addiction, 101 (11), 1569-80.
Graham K, Jelley J, Purcell J (2005). Training bar staff in preventing and managing aggression in licensed premises. Journal of
Substance Use, 10 (1), 48-61.
Graham K, LaRocque L, Yetman R, Ross TJ, and Guistra E (1980). Aggression and bar-room environments. J Stud Alcohol. 41:
468–85.
Graham K, Osgood DW, Zibrowski E, et al. (2004).The effect of the Safer Bars programme on physical aggression in bars: results
of a randomized controlled trial. Drug and Alcohol Review, 23, 31-41.
Homel R, Carvolth R, Hauritz M, McIlwain G, and Teague R (2004). Making licensed venues safer for patrons: what environmental
factors should be the focus of interventions? ). Drug and Alcohol Review, 23: 19-29.
Homel R, and Clark J (1994). The prediction and prevention of violence in pubs and clubs. Crime Prevention Studies, 3, 1-46.
Homel R, and Tomsen S (1993). Hot spots for violence: The environment of pubs and Clubs. In Homicide: Patterns, prevention
and control (pages 53-66). Canberra: Australian Institute of Criminology.
Homel R, Tomsen S, and Thommeny J (1992). Public drinking and violence: Not just an alcohol problem. The Journal of Drug
Issues, 22, 679-697.
Hughes K, Bellis MA, Calafat A, Juan M, Schnitzer S, and Anderson Z (2008). Predictors of violence in young tourist: a comparative
study of British, German and Spanish holidaymakers. European Journal of Public Health, 18 (6), 569-574.

Krevor B, Capitman JA, Oblak L, et al. (2003). Preventing illegal tobacco and alcohol sales to minors through electronic ageverification devices: a field effectiveness study. Journal of public health policy, 24 (3/4), 251-268.
Kuo M, Wechsler H, Greenber P, and Lee H (2003).The marketing of alcohol to college students: the role of low prices and special
promotions. Am J Prev Med, 25, 204-211.
Lang E, and Rumbold G (1997). The effectiveness of community based interventions to reduce violence in and around licensed
premises: a comparison of three Australian models, Contemporary drug problems 24, 805-826.
Lightowlers C, Morleo M, Harkins C et al. (2007). Developing safer night time environments through effective implementation of
planning. Centre for Public Health, Liverpool John Moores University.
Lincoln R, and Homel R (2001). Alcohol and youthful rites of passage, in Williams P (Ed) Alcohol, young persons and violence.
Canberra: Australian Institute of Criminology.
Lister S, Hobbs D, Hall S, and Winlow S (2000). Violence in the Night-Time Economy; Bouncers: The reporting and prosecuting
of assaults, Policing and Society, 10: 383-402.
Livingston M, Chikritzhs T, and Room R (2007). Changing the density of alcohol outlets to reduce alcohol-related problems. Drug
and alcohol review, 26, 557-566.
Measham F, and Hadfield P (2009). Everything Starts with an ‘E’: Exclusion, ethnicity and elite formation in contemporary
English club land, Adicciones, (English/Spanish), Special Issue: Club Health conference, 21 (4), pp.363-386.
Morris S (1998). Clubs, Drugs and Doormen. London: Home Office, The Police Research Group, Crime Detection and Prevention
Series. Paper 86.
Oleaque JM (2004). En éxtasi. Drogues, música, màkina i ball: viatge a les entranyes de “la festa”, Badalona: Ara Llibres.
Roberts M (2004). Good Practice in Managing the Evening and Late Night Economy: A Literature Review from an Environmental
Perspective. London: Office of the Deputy Prime Minister
Single E ,and Pomeroy H (1999). Drinking and setting: A season for all things. In S. Peele & M. Grant (Eds.), Alcohol and pleasure:
A health perspective (pp. 265-276). Philadelphia: Brunner/Mazel.
Stockwell T, and Chikritzhs T (2009). Do relaxed trading hours for bars and clubs mean more relaxed drinking? A review of
international research on the impacts of changes to permitted hours of drinking. Crime Prevention and Community Safety, 11,
3, 153-170.
US Department of Transportation (2005). Preventing Over-consumption of Alcohol – Sales to the Intoxicated and ‘Happy Hour’
(Drink Specials) Laws. DOT HS 809 878. Springfield (VA): National Technical Information Service.
Wallin E, and Andreásson S (2004). Can I Have a Beer, Please? A Study of Alcohol Service to Young Adults on Licensed Premises
in Stockholm. Prevention Science, 5 (4), 221-229.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Warburton AL, and Shepherd JP (2000) Effectiveness of toughened glassware in terms of reducing injury in bars: a randomised
controlled trial. Injury Prevention, 6, 36-40.

34

Wells S, Graham K, and West P (1998). The good, the bad and the ugly: Responses by security staff to aggressive incidents in
public drinking settings. Journal of Drug Issues, 28, 817-836.
Wood DW, Greene SL, Alldus G, et al. (2008). Improvement in the pre-hospital care of recreational drug users through the
development of club specific ambulance referral guidelines, Substance abuse treatment, prevention and policy 3:14.

35

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σύνολο Κριτηρίων για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης

IREFREA
European Institute of Studies on Prevention
Rambla, 15 (2-3)
07003 Palma de Mallorca
Spain

www.irefrea.org

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

