
Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Υ Σ Η   Κ Α Ι   Υ Γ Ε Ι Α 

Στα πλαίσια του δεύτερου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας (2008-2013) 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του έργου «Προώθηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για 

μετανάστες, Ρομά και άλλες ευάλωτες ομάδες», ετοιμάστηκε ένα εκπαιδευτικό πακέτο με θέμα 

«Μετανάστευση και Υγεία», το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και επιβολής του 

νόμου. Κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι να βελτιωθεί η γνώση των «επαγγελματιών πρώτης 

γραμμής» αναφορικά με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στη δημόσια υγεία και να ενισχυθεί 

η ανταπόκριση των υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες των μεταναστών. Για περισσότερες 

πληροφορίες, ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

Ιανουάριος   ΤΕΥΧΟΣ: 58   2017 
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Ανακοινώσεις ΑΣΚ 

STUDY ON ALTERNATIVES TO COERCIVE SANCTIONS AS RESPONSE TO DRUG LAW OFFENCES 

AND DRUG-RELATED CRIMES 

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 2013-2016 προνοούσε όπως τα κράτη-μέλη παρέχουν, όπου είναι 

δυνατόν και συμβατό με το νομικό τους πλαίσιο, εναλλακτικές ποινές αντί της φυλάκισης (όπως 

συμμετοχή σε εκπαίδευση, θεραπεία, αποκατάσταση, φροντίδα και κοινωνική επανένταξη) για 

ουσιοεξαρτώμενους συλληφθέντες. Επίσης το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης προϋποθέτει αυξημένη 

παρακολούθηση, εφαρμογή και αξιολόγηση των εναλλακτικών ποινών για ουσιοεξαρτώμενους 

συλληφθέντες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό RAND για 

λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής για τη Μετανάστευση και τις Εσωτερικές 

Υποθέσεις. 

Η έρευνα αποσκοπεί στο να χαρτογραφήσει τις εναλλακτικές ποινές για αδικήματα και 

εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και είναι διαθέσιμες σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, 

ενώ περιγράφει την χρησιμότητα των ποινών αυτών στην πράξη. Στο έγγραφο γίνεται 

παράλληλα αναφορά σε διεθνή βιβλιογραφία για την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών 

ποινών ως μια προσπάθεια μείωσης της υποτροπής στην εγκληματικότητα και στην 

ουσιοεξάρτηση. Μέσα στα πλαίσια της έρευνας αυτής, οι εναλλακτικές ποινές έχουν οριστεί ως 

μέτρα τα οποία εμπερικλείουν στοιχεία αποκατάστασης ή που θεωρούνται μη παρεμβατικά 

(π.χ. μη ποινική δίωξη), καθώς επίσης και μέτρα αντί της φυλάκισης ή άλλου είδους τιμωρίας 

(π.χ. παρατεταμένη ποινή σε συνδυασμό με θεραπεία). Για περισσότερες πληροφορίες και 

πρόσβαση σε ολόκληρο το έγγραφο ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

 

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://asknow.org.cy/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/P0vs5npLs6TGpdeP_+CepQ==/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/drug-control/eu-response-to-drugs/docs/acs_final_report_new_ec_template_en.pdf
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe


«DRUG TRAFFICKING PENALTIES ACROSS THE EUROPEAN UNION:  A 

SURVEY OF EXPERT OPINION» 

 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ   

 

 

10-11 Ιανουαρίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

24-25 Ιανουαρίου: 

HDG, Βρυξέλλες 

 

9-10 Φεβρουαρίου: 

HDG, Βρυξέλλες 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτή την έκδοση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις υφιστάμενες 

νομοθεσίες που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και την εφαρμογή τους στα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα βασίζεται σε μια ανάλυση των εθνικών νομοθεσιών και 

τις γνωμοδοτήσεις των νομικών, δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων υπεράσπισης από 26 

χώρες. Οι κυρώσεις οι οποίες  ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες για τη διακίνηση κάνναβης, 

αμφεταμινών, κοκαΐνης και ηρωίνης συγκρίνονται με τις ποινές που τελικά επιβάλλονται, 

συμπεριλαμβανομένου και του εκτιμώμενου χρόνου φυλάκισης. Για πρόσβαση στα 

αποτελέσματα της έρευνας ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “LET IT HAPYN!” – ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος 'Let it hAPYN!' ήταν η καλύτερη ανασκόπηση των 

καλών/κακών πρακτικών σχετικά με τις παρεμβάσεις/προγράμματα του αλκοόλ που 

εφαρμόζονται ή και που μπορούν να εφαρμοστούν από οργανώσεις νεολαίας στην Ευρώπη. Το 

πρόγραμμα βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του τομέα της νεολαίας και επέτρεψε την 

εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων καλών πρακτικών/παρεμβάσεων και προγραμμάτων 

για αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με το αλκοόλ από τις ίδιες τις 

οργανώσεις νεολαίας. Περαιτέρω, η συμπερίληψη των οργανώσεων νεολαίας στη διαδικασία 

σχεδιασμού των παρεμβάσεων και προγραμμάτων επιφέρει μόνιμη προστιθέμενη αξία στον 

τομέα της νεολαίας. 

Συντονιστής του προγράμματος Let it hAPYN! ήταν ο οργανισμός Eurocare, και εφαρμόστηκε με 

επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υγείας το οποίο είχε διάρκεια τριών χρόνων, από 

τον Απρίλιο του 2013 μέχρι τον Απρίλιο του 2016. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε 

το σύνδεσμο της ιστοσελίδας του προγράμματος και τις σχετικές εκδόσεις: 

Let it hAPYN - Preventing and Reducing alcohol related harm in Youth Organizations in Europe 

Let it hAPYN- How to implement an effective intervention to prevent alcohol-related harm? 

Let it hAPYN- Handbook for Youth Research for Compliance with Alcohol Age Limits and Alcohol 

Marketing Regulations >> 

 

  

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3573/Trafficking-penalties.pdf
http://www.eurocare.org/eu_projects/let_it_hapyn


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, 11-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Στην συνάντηση της Οριζόντιας Ομάδας, στην οποία συμμετέχει το ΑΣΚ σε μηνιαία βάση και 
που ήταν η πρώτη επί Μαλτέζικης Προεδρίας, οριστικοποιήθηκαν σημαντικά έγγραφα που 
αφορούν στις κοινές δηλώσεις της ΕΕ για την προπαρασκευαστική συνάντηση η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 23-25 Ιανουαρίου 2017 στη Βιέννη, και θα εστιαστεί στα συμπεράσματα 
της ειδικής Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά που πραγματοποιήθηκε τον 
Απρίλιο του 2016 στη Νέα Υόρκη. Το θέμα αυτό, θα απασχολήσει μεταξύ άλλων την 60η   
Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο τον Μάρτιο στη 
Βιέννη. Σημαντικά θέματα που παραμένουν για την ΕΕ και τα οποία θα προωθήσει με κάθε 
τρόπο, είναι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατάργηση της θανατικής ποινής, η 
προώθηση των πρακτικών μείωσης της βλάβης, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των Νέων 
Ψυχότροπων Ουσιών, η  προώθηση βιώσιμων εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με την 
εκρίζωση, κ.α. Σε ότι αφορά στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, έγινε επίσης εκτενής αναφορά 
στη σημασία αναβάθμισης των σχέσεων με την Κίνα με την οποία η ΕΕ έχει υπογράψει ήδη 
Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο διαχείρισης του προβλήματος εκτροπής των πρόδρομων 
ουσιών. Περαιτέρω, αναφέρθηκε η επιθυμία που εξέφρασε το Ιράν για συνεργασία, θέμα για 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη διατείνονται θετικά, με προϋπόθεση η 
συνεργασία αυτή να συνάδει με τις αρχές της ΕΕ. 

1
Η
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COPOLAD  

Τον Δεκέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε στο Kingston της Ιαμαϊκής, η πρώτη Ετήσια 
συνάντηση των Εθνικών Παρατηρητηρίων του προγράμματος COPOLAD II, στη οποία 
συμμετείχε η Κύπρος ως μέλος του Μόνιμου Συμβουλίου του προγράμματος. Η COPOLAD 
αποτελεί πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής 
και αποσκοπεί στη βελτίωση της συνοχής, της ισόρροπης προσέγγισης και της 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών αντιμετώπισης του φαινομένου. Στη δεύτερη φάση του 
προγράμματος (COPOLAD II) συμμετέχουν για πρώτη φορά και οι χώρες της Καραϊβικής. Κατά 
τις πρώτες δύο μέρες της συνάντησης (5-6 Δεκεμβρίου) παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 
έρευνας που διενεργήθηκε για τα Εθνικά Παρατηρητήρια στις συμμετέχουσες χώρες και τις 
ανάγκες τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιοποιήθηκαν για τον τελικό καθορισμό των 
θεματικών ομάδων εργασίας. Κατά τις επόμενες τρεις μέρες πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε 
θέματα μεθοδολογίας έρευνας και των κυρίων αρμοδιοτήτων των εθνικών παρατηρητηρίων.       

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 31η 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. 

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

