
 

Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες 

Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013- 2020                    

Αποτίμηση Προόδου Σχεδίου Δράσης 2013- 2016 
Οι Στρατηγικές που χαράζονται τόσο στον τομέα της δημόσιας υγείας καταθέτουν τις βάσεις και αρχές πάνω 

στις οποίες χτίζεται η εφαρμογή πολιτικών και μέτρων μιας Πολιτείας για να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές 

προκλήσεις και να εξεύρει λύσεις. Για σκοπούς παρακολούθησης της υλοποίησης των στρατηγικών αυτών, 

καταρτίζονται συνήθως σχέδια δράσης, τα οποία αναθέτουν στους εμπλεκομένους, συγκεκριμένες ευθύνες 

και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στη χώρα μας, μέσα στα πλαίσια της ευθύνης για παρακολούθηση της 

υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013- 2020 η οποία εμπεριέχει τα Σχέδια Δράσης 2013-2016 και 2017-2020, το 

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) βρίσκεται στη διαδικασία αποτίμησης του Σχεδίου Δράσης που 

καλύπτει την χρονική περίοδο 2013-2016, για σκοπούς εντοπισμού κενών και αδυναμιών που 

παρουσιάζονται στους εξής πυλώνες: 

 Πρόληψη 

 Θεραπεία και Κοινωνική Επανένταξη 

 Μείωση της Βλάβης 

 Έρευνα, Εκπαίδευση και Αξιολόγηση 

 Ρύθμιση και Έλεγχος της Προσφοράς 

 Διεθνείς Σχέσεις 

Σε ότι αφορά τις παράνομες ουσίες εξάρτησης αλλά και το νόμιμο αλκοόλ, η Εθνική Στρατηγική για την 

Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ, επιχειρεί να 

μειώσει τη ζήτηση και προσφορά των  παράνομων ουσιών, αλλά και να ρυθμίσει την κατανάλωση του 

αλκοόλ, με τρόπο που να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις από την υπέρμετρη και ανάρμοστη χρήση 

αλκοόλ . 

Η διαδικασία αυτή, στοχεύει σε μια αποτίμηση δράσεων σε ότι αφορά την εφαρμογή τους, αλλά και 

προσδοκεί να καταλήξει στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, σε μια διαπίστωση σε σχέση με την 

αποτελεσματικότατα τους. Η πορεία αυτή, θα καταλήξει στη συνέχιση δράσεων που έχουν αποβεί 

αποτελεσματικές και στην τροποποίηση άλλων που έχουν αποδειχθεί προβληματικές ή μη ρεαλιστικές.  

Στη διαδικασία αυτή, συμμετέχουν όλοι οι συνεργάτες του ΑΣΚ που έχουν εμπλοκή στην εφαρμογή του ΣΔ 

και που προέρχονται από κρατικές και μη Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Φορείς, Προγράμματα, Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα και Οργανωμένα Σύνολα.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε συμπεριλάμβανε την συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Αποτίμησης 

Προόδου, με αναφορά στις δυσκολίες που εντοπίσθηκαν, στην προστιθέμενη αξία των δράσεων και όπου οι 

συνεργάτες του ΑΣΚ καλούνται να καταθέσουν εισηγήσεις για δράσεις για την περίοδο μέχρι και το 2020. 

Παράλληλα, με στόχο μια πιο εις βάθος ανάλυση των πτυχών, έγιναν Συνεντεύξεις με κύριους 

εμπλεκόμενους στην υλοποίηση δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής. Τέλος, έγινε μια  ποσοτική αξιολόγηση 

που βασίστηκε στα στοιχεία που συλλέγει το ΑΣΚ μέσα από τις εκθέσεις εφαρμογής των δράσεων 

καθώς και το Τμήμα Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ βάσει της παρακολούθησης των επιδημιολογικών δεικτών. 

Το προσχέδιο αποστάληκε για σκοπούς διαβούλευσης σε όλους τους συνεργάτες του ΑΣΚ που εμπλέκονται 

στην εφαρμογή του. Σε συνέχεια λήψης των σχολίων των συνεργατών και οριστικοποίησης  του, θα 

αποσταλεί για την τελική έγκριση των Υπουργείων καθώς και τον προγραμματισμό τους για σκοπούς 

προϋπολογισμού. Το τελικό προσχέδιο θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.  
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13-17 Μαρτίου:  

17th Session of CND, 
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21-22 Μαρτίου: 

CNAPA, Λουξεμβούργο  

 

 

28-29 Μαρτίου: 

HDG, Βρυξέλλες 
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 «Communities That Care (CTC): a comprehensive prevention approach for communities»: Νέα 

έκδοση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου ΕΚΠΝΤ, Λισσαβόνα 2017 
Η εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων αποτελεί μια στρατηγική για το συντονισμό των 

δραστηριοτήτων και των πόρων για την πρόληψη της χρήσης ουσιών και της παραβατικής 

συμπεριφοράς ανάμεσα στους εφήβους, αλλά και γενικότερα, μπορεί να βοηθήσει να 

κινητοποιηθούν οι κοινότητες σε πρωτοβουλίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Η 

προσέγγιση του μοντέλου πρόληψης “Communities that Care” (CTC)  στοχεύει στη μείωση των 

προβλημάτων υγείας και συμπεριφοράς των εφήβων. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό 

ισχυρών παραγόντων κινδύνου και αδύναμων προστατευτικών παραγόντων που βιώνει αυτή η 

ομάδα και στη συνέχεια με την επιλογή δοκιμασμένων και αποτελεσματικών προληπτικών 

προγραμμάτων και προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης, για την αντιμετώπισή τους. Σε αυτή 

την έκδοση του EMCDDA  γίνεται  μια ανάλυση πέντε μελετών που αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα της CTC, κυρίως εκτός της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι αξίζει μια περαιτέρω διερεύνηση αυτού του μοντέλου πρόληψης εντός του 

Ευρωπαϊκού πλαισίου. 

 

 

    

 

 

Πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης για παιδιά ηλικίας 8-15 ετών "tkns"  Πραγματοποιήθηκε 

στις 22 Φεβρουαρίου 2017 η εκδήλωση λήξης της Α’ φάσης του πιλοτικού προγράμματος 

πρόληψης για παιδιά ηλικίας 8-15 ετών "tkns". Το πρόγραμμα το οποίο επιχορηγήθηκε από 

το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και εφαρμόστηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου σε σύμπραξη με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ),  διήρκησε από τον 

Ιανουάριο του 2016 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017.  

Το “tkns” εφαρμόστηκε στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Αμμοχώστου και αφορούσε 

παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως: παιδιά και έφηβοι εξαρτημένων ατόμων (σε 

νόμιμες- αλκοόλ ή παράνομες ουσίες), παιδιά και έφηβοι ψυχικά ασθενών γονιών, αδέλφια 

εξαρτημένων ατόμων  (σε νόμιμες ή παράνομες ουσίες), παιδιά και έφηβοι φυλακισμένων 

γονιών καθώς και υπηρεσίες προς τους γονείς των παιδιών αυτών. Συνoλικά συμμετείχαν 

110 παιδιά.  

Το πρόγραμμα σε αριθμούς: η συνολική συμμετοχή σε δραστηριότητες του Προγράμματος 

«tkns» ανέρχεται σε 2.800 ώρες συμμετοχής, 1500 ώρες συμμετοχής ήταν για εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, για την αξιολόγηση και την ψυχολογική υποστήριξη ατομική και ομαδική  

αφιερώθηκαν 400 ώρες (100 για την αξιολόγηση και 300 για την ψυχολογική υποστήριξη) και 

300 ώρες για δημιουργική απασχόληση.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του, μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ ακολουθώντας το σύνδεσμο   

 

 

 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/lpkC4GgjJRrGpdeP_+CepQ==/


 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ομάδας Πομπιντού 

H Ομάδα Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης μέσα στα πλαίσια των εργασιών της για το 

2017 διοργανώνει εκπαίδευση σχετικά με τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες (ΝΨΟ). Η εκπαίδευση 

αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της γνώσης και την προσαρμογή του επαγγελματικού χώρου στα 

δεδομένα που προκύπτουν από τις νέες προκλήσεις, ούτως ώστε να διατυπωθούν 

αποτελεσματικές στρατηγικές για τη μείωση της ζήτησης των ΝΨΟ. Οι ΝΨΟ επιφέρουν 

δραστικές αλλαγές στην διεθνή αγορά, διακίνηση και διάθεση των ναρκωτικών, οι οποίες 

εντείνουν την ανάγκη της προσαρμογής των παραδοσιακών μεθόδων πρόληψης, θεραπείας και 

μείωσης της βλάβης.  Η εκπαίδευση θα αντλήσει από την υφιστάμενη εμπειρία των τομέων της 

πολιτικής για τα ναρκωτικά, καθώς και των προγραμμάτων αντιμετώπισης του φαινομένου.  Θα 

δοθεί έμφαση στις νέες εξελίξεις, στις ομάδες χρηστών των ΝΨΟ, στα κίνητρα τους για χρήση και 

στους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση, με στόχο τη διατύπωση καινοτόμων παρεμβάσεων 

και μέτρων ελέγχου. Στην εκπαίδευση θα συμμετάσχουν Λειτουργός του Τμήματος 

Παρακολούθησης/ Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά 

(ΕΚΤΕΠΝ) του ΑΣΚ και Λειτουργός Συμβουλευτικής του Α.ΘΕ.Κ.Ε.Α "Η ΤΟΛΜΗ" Πάφου.  

60η Σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά 

(Commission on Narcotic Drugs) 
Η 60η Σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (Commission on Narcotic 

Drugs) πραγματοποιείται στη Βιέννη, μεταξύ 13-17 Μαρτίου 2017. H Επιτροπή είναι το κεντρικό 

σώμα χάραξης πολιτικής για τα ναρκωτικά του ΟΗΕ.  Το ΑΣΚ ως το ανώτατο σώμα της Πολιτείας 

για τα ναρκωτικά, συμμετέχει κάθε χρόνο στη Σύνοδο αυτή, στη συνέχεια της οποίας, 

παρακολουθεί την εφαρμογή των ψηφισμάτων της. 

Κύριο θέμα της φετινής Συνόδου είναι η εξεύρεση τρόπων παρακολούθησης του απορρέοντος 

εγγράφου (outcome document) της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Ολομέλειας των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Ναρκωτικά (UNGASS), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016 στη Νέα 

Υόρκη. Το συγκεκριμένο έγγραφο θέτει τις εξής επτά θεματικές προτεραιότητες στο προσκήνιο 

της αντιμετώπισης του φαινομένου: 

 Μείωση της Ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της θεραπείας καθώς και 
άλλα θέματα υγείας 

 Διαθεσιμότητα και Πρόσβαση σε ελεγχόμενα φάρμακα αποκλειστικά για ιατρικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η πρόληψη της εκτροπής τους 

 Μείωση της Προσφοράς, ενίσχυση των αρχών καταστολής και της δικαστικής 
συνεργασίας καθώς και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

 Οριζόντια Θέματα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νέοι, Παιδιά, Γυναίκες και κοινότητες 

 Νέες τάσεις και προκλήσεις, όπως οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες 

 Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στη βάση της συνυπευθυνότητας 

 Εναλλακτική ανάπτυξη  
Για το πρόγραμμα της Συνόδου, καθώς και των διάφορων εκδηλώσεων/ παρουσιάσεων (side 

events) που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Συνόδου μπορείτε να απευθυνθείτε στον πιο κάτω 

σύνδεσμο 
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