
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚ  

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Το ΑΣΚ, δέχεται προτάσεις για την οικονομική επιχορήγηση Προγραμμάτων Θεραπείας 

που συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις παράνομες 

ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020. Οι φορείς που θα τύχουν επιχορήγησης, 

θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαια μέσω των οποίων θα δεσμεύονται για την πιστή 

εφαρμογή των προγραμμάτων που έχουν καταθέσει. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα θα 

τυγχάνουν επιχορήγησης εφόσον αποδεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια που προβλέπονται στον 

προϋπολογισμό του ΑΣΚ για το 2017. Σε  περίπτωση μη έγκρισης των απαιτούμενων κονδυλίων 

στον Προϋπολογισμό του, το ΑΣΚ δεν δεσμεύεται με οιονδήποτε τρόπο. Τελευταία ημερομηνία 

υποβολής, η 31
η
 Μαρτίου 2017, μέχρι τις 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα 

ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

ΠΡΟΛΗΨΗ: Σημειώνεται ότι όλο το ποσό που αναλογεί στην επιχορήγηση Προγραμμάτων 

Πρόληψης, από το 2017, θα διατίθεται μέσω της διαδικασίας προκήρυξης προτάσεων, στη βάση 

ιεράρχησης των αναγκών που προκύπτουν μέσα από την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής. 

Δεκέμβριος   ΤΕΥΧΟΣ: 57   2016 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MEDNET, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΜΑΡΟΚΟ) 
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Ανακοινώσεις ΑΣΚ 
Πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, στο Ραμπάτ – Μαρόκο, στα πλαίσια της Ομάδας  

Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης, συνάντηση του Δικτύου MedNET, το οποίο 

συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια έργου. Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν οι Αλγερία, Αίγυπτος, 

Γαλλία, Ιταλία, Ιορδανία, Μάλτα, Μαρόκο, Πορτογαλία, Τυνησία, Κροατία, Μονακό, Τουρκία, 

Ελβετία, Ισπανία, οι Παλαιστινιακές Αρχές και η Κύπρος και απώτερος στόχος του είναι η 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών και η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης για την 

προώθηση  συγκεκριμένων πεδίων στις ενδιαφερόμενες περιοχές. Οι χώρες (Αλγερία, Κύπρος, 

Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία, Ιορδανία, Μάλτα, Λίβανος, Πορτογαλία, Τυνησία και Μαρόκο) μέλη, 

παρουσίασαν μια αποτίμηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στα πλαίσια του 

MedNET, ενώ παράλληλα έγινε συνολική αξιολόγηση του θεσμού και της προστιθέμενης αξίας 

του για την περιοχή, κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με κράτη που 

δεν είναι σήμερα μέλη του Δικτύου, παρουσιάστηκαν σχετικές με το θέμα δράσεις από την 

Κροατία, την Τουρκία, την Ισπανία και τις Παλαιστινιακές Αρχές, ενώ το EMCDDA υπογράμμισε 

τη σημασία του δικτύου σε ότι αφορά στην παρακολούθηση του φαινομένου των ναρκωτικών 

και στη συλλογή συγκρίσιμων και αξιόπιστων δεδομένων. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  ΤΟΥ  ΜΑΡΟΚΟ  ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ 

Στα πλαίσια συμμετοχής της Κύπρου στο Δίκτυο MedNET της Ομάδας Πομπιντού του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, το ΑΣΚ φιλοξένησε στις  21- 23 Νοεμβρίου, δύο εμπειρογνώμονες από το Μαρόκο. 

Στο επίκεντρο της επίσκεψης ήταν τα εξής θέματα: το πρωτόκολλο συνεργασίας για την 

παραπομπή των νεαρών παραβατών οι οποίοι έχουν συλληφθεί για πρώτη φορά στα 

προγράμματα θεραπείας, η νομοθεσία για την αξιολόγηση και την παραπομπή του 

κατηγορουμένου ή καταδικασθέντα χρήστη/ουσιοεξαρτημένου σε θεραπεία, οι μηχανισμοί και 

οι διαδικασίες για την πιστοποίηση και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων και η 

παρακολούθηση του φαινομένου μέσω του Εθνικού Εστιακού Σημείου (ΕΚΤΕΠΝ). Το πρόγραμμα 

περιελάμβανε επίσης επιτόπιες επισκέψεις σε θεραπευτικά προγράμματα. 
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http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/FqgWxDgsLizGpdeP_+CepQ==/
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Τα τελευταία χρόνια, διεξάγεται έρευνα στην Ευρώπη με στόχο τη διερεύνηση των επιπέδων 

των συγκεντρώσεων ναρκωτικών ουσιών σε αστικά λύματα. Τα τελευταία δεδομένα (2016) 

παρουσιάστηκαν στη Λισσαβώνα στις 13 Δεκεμβρίου 2016. Ανάμεσα στις 18 Ευρωπαϊκές χώρες 

που συμμετέχουν στην έρευνα συγκαταλέγεται και η Κύπρος, όπου η τοπική έρευνα και 

ανάλυση διεξάγεται από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού ‘Νηρέας’ του Πανεπιστημίου 

Κύπρου.  

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: 

• Η χρήση μεθαμφεταμινών που παραδοσιακά αφορούσε κυρίως στην Τσεχία και στην 

Σλοβακία, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να εξαπλώνεται στη Γερμανία και σε χώρες της 

Βόρειας Ευρώπης, όπως η Φινλανδία.  

• Ίχνη κοκαΐνης στα αστικά λύματα, έδειξαν ότι η κατάχρησή της γίνεται κυρίως στη δυτική και 

νότια Ευρώπη, όπως το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

• Οι αναλύσεις για το έκστασι έδειξαν αύξηση της χρήσης του στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 

πόλεις, μια τάση η οποία φαίνεται να συνδέεται με την αυξημένη διαθεσιμότητα και 

καθαρότητα της ουσίας. 

• Η χρήση αμφεταμινών φαίνεται να γίνεται σε πόλεις της Βόρειας Ευρώπης, ενώ οι 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν σε πόλεις της Νότιας Ευρώπης.  

Στην Κύπρο, τα τελευταία δεδομένα της έρευνας έδειξαν μεγαλύτερα επίπεδα κοκαΐνης στην 

Λεμεσό σε σύγκριση με τη Λευκωσία. Η έρευνα ανάλυσης λυμάτων, δίνει την ακριβή εικόνα για 

τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που καταναλώθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές – επαρχίες, 

αλλά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (γιορτές, διακοπές, Σαββατοκύριακα), γεγονός 

που την καθιστά αντικειμενική και αξιόπιστη, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα ώστε οι 

θεραπευτικές παρεμβάσεις να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες τάσεις και τις θεραπευτικές 

ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα, ακολουθήστε το σύνδεσμο: 

www.emcdda.europa.eu/activities/wastewater-analysis   

                                      ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   «ΣΧΕΔΙΟ   ΔΕΛΤΑ   ΤΟΥ   ΚΟΥΡΡΗ»  

Το προληπτικό πρόγραμμα «Σχέδιο Δέλτα του Κούρρη» το οποίο επιχορηγείται από το 

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, το Universitas 

Foundation, και την Bioland Holdings έχει ως απώτερο στόχο να φέρει τα παιδιά κοντά στη 

φύση, την τοπική παράδοση και τις τέχνες με τρόπο διασκεδαστικό και ευχάριστο, έτσι ώστε να 

ανακαλύψουν τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτήσουν οικολογική 

συνείδηση, να εμπλουτίσουν το παιχνίδι τους με αυθόρμητες και δημιουργικές ομαδικές 

δραστηριότητες και να αγαπήσουν το παιχνίδι με φίλους και μέλη της οικογένειάς τους. 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι και τον Απρίλιο του 2017 κατά τα 

Σαββατοκύριακα και τις σχολικές αργίες, στην Επαρχία Λάρνακας και αφορά σε παιδιά ηλικίας 

6-12 ετών. Δίνεται προτεραιότητα σε παιδιά οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, ενώ για τη 

συμμετοχή των παιδιών επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των κηδεμόνων, και η αξιολόγηση 

καταλληλότητας μέσα από ερωτηματολόγια και τη διενέργεια συνεντεύξεων με τους γονείς. Οι 

δραστηριότητες του προγράμματος αφορούν σε εξερεύνηση στη φύση, επίσκεψη σε κήπους και 

αγροκτήματα, επαφή και παρατήρηση ζώων και πτηνών, κατασκευές παιγνιδιών από φυσικά 

και ανακυκλώσιμα υλικά, δημιουργική ζωγραφική, γραφή και αφήγηση, αυτοσχέδια μουσική, 

χορό, θέατρο, παιδική ζαχαροπλαστική, παραδοσιακά παιγνίδια, παιγνίδια με βότσαλα και 

άμμο και βασικά μαθήματα ιππασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα: 99856262, 99880641, 

97641215 ή στον ακόλουθο σύνδεσμο >> 

 

www.emcdda.europa.eu/activities/wastewater-analysis
http://www.ask.org.cy/el/news/delta-tou-kourri
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 ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΙΟΕΙΔΗ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΡΑΜΠΑΤ, ΜΑΡΟΚΟ 

Το Συνέδριο, διοργανώθηκε από τις Μαροκινές Αρχές στις 30 Νοεμβρίου, με κύριο ομιλητή τον 

κ Werner Sipp, Πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB). Ο κ 

Sipp αναφέρθηκε στη σημασία των Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών σε συνάρτηση με τα 

δικαιώματα των ατόμων που χρησιμοποιούν ναρκωτικά. πραγματοποιήθηκε επίσης κοινή 

παρουσίαση από τις συμμετέχουσες χώρες στο Med NET, με ανάπτυξη των εξής αξόνων: 

επιστημονική παρακολούθηση, δημιουργία παρατηρητηρίων, νομοθεσία και εθνικές 

στρατηγικές, προληπτικές παρεμβάσεις, ανάπτυξη υποδομών και μηχανισμών, συνεργασία 

στους τομείς καταστολής, προσβασιμότητα στη θεραπεία και διάσταση του φύλου σε ότι 

αφορά στη θεραπεία της εξάρτησης. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕ  ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΚΥΠΡΟΥ 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) με στόχο τη 

στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο Οργανισμών προς υλοποίηση προτεραιοτήτων και 

δράσεων που αφορούν στο πλαίσιο λειτουργίας τους υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. Η 

υπογραφή πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2016 στα γραφεία του ΘΟΚ με την παρουσία 

του Προέδρου του ΑΣΚ Δρ. Χρύσανθου Γεωργίου και του Προέδρου του ΘΟΚ κ. Ιωάννη 

Τουμαζή. Για να δείτε την ανακοίνωση τύπου ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

 

 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/SWK9B7KL2CLGpdeP_+CepQ==/

