
Ετήσια έκθεση του ΑΣΚ για το έτος 2015 

Λόγω της φύσης του πολυδιάστατου φαινομένου της χρήσης και 

εξάρτησης εξαρτησιογόνων ουσιών, οι προκλήσεις που 

παρατηρούνται είναι συνεχείς. Μερικά παραδείγματα των νέων 

προκλήσεων είναι η χρήση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών με 

άγνωστες και επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία των χρηστών, η 

χρήση του διαδικτύου για την αγορά ουσιών, η αύξηση των 

θανάτων από υπερβολική δόση στην Ευρώπη καθώς και η αύξηση 

των μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα στους χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα νέα αυτά στοιχεία έχουν κρούσει τoν 

κώδωνα του κινδύνου, με αποτέλεσμα το ΑΣΚ να έχει προωθήσει ή 

να έχει προχωρήσει το ίδιο με διάφορες παρεμβάσεις και μέτρα με 

στόχο την πρόληψη όλων αυτών των αρνητικών συνεπειών. Για να 

δείτε ολόκληρη την Ετήσια Έκθεση ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες χώρες αναζητούν νέες μεθόδους πρόληψης της 

μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών και κυρίως του ιού HIV. Τα Κέντρα Πρόληψης για τον HIV 

«Checkpoint» στην Αθήνα έχουν κλείσει τρία χρόνια δράσης και στοχευμένων παρεμβάσεων 

στον τομέα της πρόληψης για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Το Νοέμβριο του 2012, 

ξεκίνησε τη λειτουργία της η δομή στην Αθήνα, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες εξέτασης για HIV 

και ηπατίτιδες Β και Γ και συμβουλευτικής για θέματα ασφαλέστερου σεξ και σεξουαλικής 

αγωγής και υγείας. Το Μάρτιο του 2014, λειτούργησε για πρώτη φορά η αντίστοιχη δομή της 

Θεσσαλονίκης, ενώ ένα χρόνο αργότερα το ταξίδι της πρόληψης ενισχύθηκε από την Κινητή 

Μονάδα «Checkpoint». Συνολικά μέσα σε τρία χρόνια έχουν διενεργηθεί πάνω από 24.000 

εξετάσεις. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως στα «Checkpoint» καταγράφηκε το 2014 το 19% 

των νέων διαγνώσεων στην Ελλάδα, ενώ το 2015 εκτιμάται πως το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 

25%. Οι ωφελούμενοι των δομών εξετάζονται δωρεάν και ανώνυμα με τη μέθοδο «rapid test», 

που χρησιμοποιεί μία σταγόνα αίμα από το δάχτυλο και δίνει αξιόπιστο αποτέλεσμα μέσα σε 

ένα μόλις λεπτό. Σε περίπτωση που οι εξετάσεις ανιχνεύσουν αντισώματα σε έναν από τους ιούς 

HIV ή HCV ή βγει αντιδρών το αυστραλιανό αντιγόνο για τον ιό HBV, τότε με τη σύμφωνη γνώμη 

του ωφελούμενου γίνεται διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την επιβεβαιωτική 

εξέταση. Τα ποσοστά επιτυχούς διασύνδεσης ξεπερνούν το 95% του συνόλου των ωφελούμενων 

με αντιδρών αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, το προσωπικό και οι εκπαιδευμένοι εθελοντές των 

δομών υλοποιούν μέσω της εργασίας στο πεδίο μία σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο γενικό πληθυσμό και σε συμπολίτες μας που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, χρήστες ενδοφλέβιων 

ναρκωτικών, εργαζόμενοι/εργαζόμενες στο σεξ, τρανς, κρατούμενοι και αποφυλακισμένοι, 

Ρομά, μετανάστες κ.λπ., μοιράζοντας δωρεάν πάνω από 2.200.000 προφυλακτικά. Για 

περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο >> 

Σεπτέμβριος   ΤΕΥΧΟΣ: 54   2016 

ATH CHECKPOINTS: ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HIV 

 

Ετήσια Έκθεση ΑΣΚ για 

το έτος 2015 

Δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων της 

ESPAD 

Ath Checkpoints: 

Κέντρα Πρόληψης για 

τον ιό HIV  

 

Ανακοινώσεις ΑΣΚ 
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Τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) στη 

Λισαβόνα, η επίσημη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ερευνών στον Μαθητικό Πληθυσμό 

σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (ESPAD).  

Η έρευνα ESPAD διεξάγεται σε μαθητές ηλικίας 16 ετών και κατά το 

έτος 2015 συμμετείχαν σε αυτήν 35 χώρες της Ευρώπης και της 

ευρύτερης περιοχής. Η έρευνα, που γιορτάζει φέτος την 20
η
 της 

επέτειο, διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και το 2015 διεξήχθη στην 

Κύπρο η έκτη σειρά της έρευνας. Η Κύπρος συμμετέχει στο 

πρόγραμμα από την αρχή της εφαρμογής του, δηλαδή από το 1995,  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΤΑ 

ΑΛΛΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ESPAD) 

 

7 Σεπτεμβρίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

12- 15 Σεπτεμβρίου: 

Εκπαιδευτικό 

Σεμινάριο Ομάδας 

Πομπιντού 2016 

Executive Training on 
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for effective 

cooperation: 
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society organizations, 

Νορβηγία 

  

21-22 Σεπτεμβρίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

27-28 Σεπτεμβρίου: 

CNAPA, Λουξεμβούργο 

 

11-12 Οκτωβρίου:  

HDG, Βρυξέλλες  

 

13-14 Οκτωβρίου: 

RARHA Final 

Conference, Λισαβόνα 

 

19-20 Οκτωβρίου:  

National Drug 

Coordinators, 

Bratislava   

 

 

ενώ από το 2011 η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου 

Κύπρου/ ΕΚΤΕΠΝ, του ΚΕΝΘΕΑ και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ο επιστημονικά 

υπεύθυνος της έρευνας στην Κύπρο είναι ο Δρ. Κ. Βερεσιές, επιστημονικός Διευθυντής του 

ΚΕΝΘΕΑ.   

Απώτερος στόχος της ESPAD είναι να συλλέξει συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την 

ουσιοεξάρτηση ανάμεσα σε μαθητές 15-16 χρονών σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες της 

Ευρώπης. Η συμμετοχή των μαθητών είναι εθελοντική και ανώνυμη και τα αποτελέσματα δεν 

παρουσιάζονται σε άτομα ή σε μεμονωμένες τάξεις. Στην έρευνα χρησιμοποιείται κοινό 

ερωτηματολόγιο σε στοχευμένο πληθυσμό, ενώ η περίοδος συλλογής των δεδομένων, το 

πλαίσιο εργασίας και η ανάλυση των δεδομένων είναι καθορισμένα από προηγουμένως. 

Υποστήριξη για τη διεξαγωγή της έρευνας παρέχεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων της Σουηδίας, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία 

και την Ομάδα Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συλλογή των δεδομένων σε κάθε 

χώρα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.  

Η έρευνα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στα εξής: 

• Στην εκτίμηση της έκτασης και των προτύπων χρήσης νόμιμων και παράνομων 

εξαρτησιογόνων ουσιών) στο μαθητικό πληθυσμό, καθώς και τις αντιλήψεις των μαθητών 

απέναντι στη χρήση ουσιών. 

• Στην εκτίμηση της έκτασης και των προτύπων άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως της 

παθολογικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και του τζόγου. 

• Στην εκτίμηση των διαχρονικών τάσεων στις πιο πάνω συμπεριφορές.  

• Στη σύγκριση της κατάστασης στη χώρα μας με αυτήν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που 

συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ESPAD με το οποίο ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία. 

Τα ευρήματα της έρευνας παρέχουν σημαντικά στοιχεία για το σχεδιασμό αποτελεσματικών 

στρατηγικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρήσης και εξάρτησης στους εφήβους, 

καθώς και της αξιολόγησής τους. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας για την Κύπρο θα παρουσιαστούν σε ειδική διάσκεψη 

τύπου που θα διοργανωθεί εντός του Οκτωβρίου 2016.   



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚ – ΚΑΝΝΑΒΗ  

Το ΑΣΚ, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο τα οποία παρουσιάζουν την 

νόμιμη πώληση κάνναβης στην Κύπρο, με την παρούσα ενημερώνει ότι η βιομηχανική κάνναβη 

όπως ορίζεται από τον περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμο του 

2016, δεν είναι ψυχοδραστική και η χρήση δεν προκαλεί ευφορία. Η βιομηχανική (ή η 

«κλωστική» κάνναβη) διέπεται από τον περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής 

Κάνναβης Νόμο του 2016. Ο εν λόγω Νόμος προνοεί την δημιουργία κανονιστικών διατάξεων οι 

οποίες αναμένεται να κατατεθούν. Τονίζεται ότι, στην Κυπριακή Δημοκρατία απαγορεύεται η 

χρήση οποιασδήποτε μορφής κάνναβης, η οποία δεν εμπίπτει στον περί Παραγωγής και 

Εμπορία. Η βιομηχανική (ή η «κλωστική» κάνναβη) δεν πρέπει να συγχέεται με την κάνναβη, η 

οποία είναι παράνομη και χρησιμοποιείται για ψυχαγωγικούς σκοπούς, αφού η περιεκτικότητα 

της σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC), την δραστική ψυχοτρόπο ουσία είναι πολύ χαμηλή και 

συγκεκριμένα μέχρι 0,2%, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σημειώνεται για σκοπούς σύγκρισης, ότι η περιεκτικότητα της κάνναβης που 

χρησιμοποιείται παράνομα για ψυχαγωγικούς σκοπούς φτάνει και μέχρι 16% (EMCDDA, 2011). 

EUROPEAN DAY WITHOUT A ROAD DEATH (EDWARD) 

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Θανάσιμους Τραυματισμούς (EDWARD) έχει καθοριστεί ως η 21
η
 

Σεπτεμβρίου και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η μέρα αυτή αποτελεί τη νέα 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας TISPOL, του οποίου η Κυπριακή 

Αστυνομία είναι ενεργό μέλος. Κατά τη διάρκεια εκείνης της ημέρας, προγραμματίζονται 

διάφορες δραστηριότητες στα κράτη μέλη της ΕΕ που θα συμμετάσχουν με στόχο την επίτευξη 

του στόχου, δηλαδή την αποτροπή των οδικών θανάτων. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι 

πολίτες μπορούν να προβούν σε μία δέσμευση υπογράφοντας σχετική δήλωση στην ιστοσελίδα 

του Οργανισμού. Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού ακολουθείστε το 

σύνδεσμο >> 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 

Στις 6 Σεπτεμβρίου, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής συζήτησαν 

σε συνάντηση-διάλογο πολιτικής στις Βρυξέλλες, τη σημασία, τη συνάφεια και την υλοποίηση 

των δράσεων για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με το αλκοόλ σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στο διάλογο πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Κοινής Δράσης του Προγράμματος Υγείας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη μείωση των 

αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με το αλκοόλ (Reducing Alcohol Related Harm/RARHA). 

Ο διάλογος για την πολιτική, που διοργανώνεται από το EuroHealthNet, στοχεύει στο να 

παρέχει νέες γνώσεις και εργαλεία βάσει κυρίως των αποτελεσμάτων του προγράμματος 

RARHA σε τρεις τομείς: (1) Παρακολούθηση των προτύπων χρήσης αλκοόλ και των αρνητικών 

συνεπειών, (2) Κατευθυντήριες γραμμές για την κατανάλωση αλκοόλ και (3) Η ανάπτυξη ενός 

εργαλείου με  παραδείγματα καλών πρακτικών. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε  

τον σύνδεσμο >> 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2016 

Η Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά εκδόθηκε σε μια στιγμή ορόσημο για την παγκόσμια 

πολιτική για τα ναρκωτικά, κατά την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης για το παγκόσμιο 

πρόβλημα των ναρκωτικών.  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση σε παγκόσμιο 

επίπεδο για την προσφορά και ζήτηση ναρκωτικών όπως τα οπιοειδή, η κοκαΐνη, η κάνναβη,  οι 

αμφεταμίνες και οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις τους στην 

υγεία. Επίσης αναπτύσσει μια επιστημονική προσέγγιση για το θέμα της πολυχρήσης, των 

αιτημάτων για θεραπεία της κάνναβης και  εξελίξεις στο θέμα της αποποινικοποίησης της 

κάνναβης σε μερικές χώρες για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται 

στους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών και 

όλων των πτυχών της βιώσιμης ανάπτυξης και των αναπτυξιακών στόχων που έχουν  τεθεί. Για 

να δείτε ολόκληρη την Έκθεση ακολουθείστε το σύνδεσμο >>  

http://www.ask.org.cy/el/news/edward
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/ZJH9PmBz8sbGpdeP_+CepQ==/
http://www.unodc.org/wdr2016/

