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Ετήσια Έκθεση ΑΣΚ  
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Θεραπευτικών Δομών 
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Στήλη Επιστημονικού 

Ενδιαφέροντος  

Εναλλακτικές ποινές 

αντί της τιμωρίας για 

ουσιοεξαρτημένους 
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Cyfield Tower, 

Λεωφόρος Λεμεσού 

130, City Home 81, 4ος 

Όροφος, 2015 

Στρόβολος, Λευκωσία 

Τηλ.: 22 442 960 

Φαξ: 22 305 190 

-Τμήμα Πολιτικής: 

Email: info@ask.org.cy 

-Τμήμα 

Παρακολούθησης 

Email: 

info@ektepn.org.cy  

 

Ετήσια Έκθεση ΑΣΚ 2014: Η παρούσα Ετήσια Έκθεση για το έτος 2014, καλύπτει άλλη μια χρονιά οικονομικής 

κρίσης, αβεβαιότητας, ματαίωσης, απελπισίας, με τα κοινωνικά αίτια που γεννούν την εξάρτηση να 

αποτυπώνονται σε μια πλειάδα ευρωπαϊκών χωρών, όλο και περισσότερο, στους δείκτες ανεργίας και 

υποαπασχόλησης, στην κοινωνική ανασφάλεια, στην ολοένα αυξανόμενη περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Στην Έκθεση, θα βρείτε μια καταγραφή των πεπραγμένων, που εντάσσονται στην υλοποίηση της 

Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του 

Αλκοόλ 2013-2020. Η διαχρονική αυτή καταγραφή, αποτελεί μια αυτονόητη υποχρέωση για διαφάνεια και 

λογοδοσία προς την κυπριακή κοινωνία, σε μια περίοδο όπου οι έννοιες αυτές διεκδικούν το βάρος που τους 

αρμόζει. Διαβάστε ολόκληρη την Ετήσια Έκθεση ακολουθώντας τα σύνδεσμο >> 

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ 
Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται βέλτιστες ή καλές πρακτικές, ενδιαφέροντα διεθνή προγράμματα 

ή/και πολιτικές που εμπίπτουν στα θέματα του ΑΣΚ 

τοξικοεξάρτησης, θέματα που αφορούν στην επιστημονικότητα, βιωσιμότητα, αποτελεσματικότητα, 

αντιστοίχιση κόστους–οφέλους, αποτελούν καίρια ζητήματα που χρήζουν μελέτης στη διαδικασία ανάπτυξης 

και βελτίωσης θεραπευτικών παρεμβάσεων. Τα σημαντικά αυτά ζητήματα μπορεί να μελετηθούν μέσα στα 

πλαίσια μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιολόγησης των θεραπευτικών παρεμβάσεων που υπάρχουν σε 

μια χώρα. Οι διαδικασίες αξιολόγησης των θεραπευτικών προγραμμάτων αποτελούν προτεραιότητα σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και έχουν εγκαθιδρυθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας σφαιρικής 

αντιμετώπισης του φαινομένου της τοξικοεξάρτησης, ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Όπως καταγράφεται 

στο εγχειρίδιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας, για την 

αξιολόγηση της θεραπείας στο χώρο της εξάρτησης (2007), η τάση για συμπερίληψη της αξιολόγησης ως 

εργαλείου δημόσιας υγείας έχει ενταθεί για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς τους λόγους έχει να κάνει με 

την πολυμορφία και διαφοροποίηση των παρεχόμενων παρεμβάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, γεγονός που δυσχεραίνει την αποτίμηση της σχετικής αξίας των διαφόρων 

προγραμμάτων. Επίσης, η επιλογή μιας θεραπείας σε μια δεδομένη στιγμή, αντί να βασίζεται σε μια 

εμπεριστατωμένη γνώση σε σχέση με το εάν αυτή υπερτερεί κάποιας άλλης, συχνά έχει να κάνει με 

υποκειμενικές παραμέτρους, όπως η προσβασιμότητα της , όχι και τόσο συστηματική πληροφόρηση κ.ο.κ. . 

Παράλληλα, η ανάγκη για μια ορθολογιστική κατανομή των πόρων στον τομέα της εξάρτησης, αναγκάζει την 

πολιτεία να καθορίσει συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους και την αντιστοιχία 

κόστους – οφέλους. Επιπρόσθετα, όπως τονίζεται στην συγκεκριμένη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου, η 

γήρανση του πληθυσμού προβληματίζει σοβαρά τις διάφορες χώρες, αφού επιβαρύνει σημαντικά τους 

κρατικούς προϋπολογισμούς που διατίθενται για σκοπούς προστασίας της υγείας του πληθυσμού αυτού. Η 

επιβάρυνση αυτή φαίνεται ότι ήδη έχει επιφέρει επιπτώσεις στο χώρο της τοξικοεξάρτησης, αναγκάζοντας 

διάφορες χώρες να προσφεύγουν σε πιο οικονομικές λύσεις. Αν και από τη μια, οι συνεχιζόμενες πιέσεις και 

περιορισμοί στους κρατικούς προϋπολογισμούς στον τομέα της δημόσιας υγείας θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

σε περικοπές για σκοπούς αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την άλλη δεν μπορεί να αγνοηθεί η 

αυξανόμενη ανάγκη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων παρεμβάσεων, ειδικά όταν 

πρόκειται για οικονομική αξιολόγηση και ορθολογιστική κατανομή πόρων. 

 

 

Αξιολόγηση Θεραπευτικών Δομών 
Μέσα στα πλαίσια ενός εμπεριστατωμένου σχεδιασμού πολιτικής στον τομέα της 

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.asknow.org.cy/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/+HhnJ6jsBznGpdeP_+CepQ==/


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Επικοινωνία στο  

τηλ. 22 44 29 67 ή στην ηλ. 

Διεύθυνση: 
n.fotsiou@ask.org.cy  

ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Εναλλακτικές ποινές αντί της τιμωρίας για 

ουσιοεξαρτημένους παραβάτες  

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, σε σχέση με την προώθηση πολιτικών που να απευθύνονται σε 

άτομα που έρχονται σε επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης για 

αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Η συζήτηση για την παροχή 

εναλλακτικών ποινών αντί της τιμωρίας και της φυλάκισης βρίσκεται 

δικαιολογημένα στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, αφού το 2013 σε χώρες 

της Ευρώπης πάνω από ένα εκατομμύριο του συνόλου των αδικημάτων 

φαίνεται να σχετίζεται με τα ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ, 2015). Η Στρατηγική της ΕΕ για 

τα ναρκωτικά (2013-2020), αναφέρει ότι «για την πρόληψη του εγκλήματος, 

την αποφυγή της υποτροπής και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, διασφαλίζοντας 

παράλληλα την αναλογικότητα, η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει, όπου 

ενδείκνυται, τη χρήση, παρακολούθηση και αποτελεσματική εφαρμογή των 

πολιτικών και των προγραμμάτων για τα ναρκωτικά συμπεριλαμβανομένης 

της σύλληψης και παραπομπής σε κατάλληλες εναλλακτικές ποινές και 

καταναγκασμού των κυρώσεων (όπως είναι η εκπαίδευση, η θεραπεία, η 

αποκατάσταση, η μετέπειτα παρακολούθηση και η κοινωνική επανένταξη) για 

τους ουσιοεξαρτημένους παραβάτες» (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

2012). Το έγγραφο αυτό του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά 

και την Τοξικομανία αποτελεί ένα πρώτο βήμα ως προς τον ορισμό των 

εννοιών που αφορούν στο θέμα αυτό, ενώ καθορίζει παράλληλα το ευρύ 

φάσμα των μέτρων που χρησιμοποιούνται. Για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο 

στα αγγλικά ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ     

Νοεμβρίου 

 

3-4 Νοεμβρίου 

Συνάντηση Οριζόντιας Ομάδας 

για τα Ναρκωτικά, Βρυξέλλες 

 

4-7 Νοεμβρίου 

Supply Reference Group, 

EMCDDA, Λισσαβώνα 

 

17 Νοεμβρίου 

Συμπόσιο Evolution of 

Cannabis Regulation Policies: 

Experiences as a result of new 

Policies and Responses, Όσλο  

 

18-19 Νοεμβρίου 

Συνάντηση των Μονίμων 

Αντιπροσώπων της Ομάδας 

Πομπιντού του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, Όσλο 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ     Α  Σ  Κ 

Συναντήσεις της Ομάδας 

Πομπιντού 

Το ΑΣΚ θα συμμετέχει στη 

συνάντηση των μόνιμων 

αντιπροσώπων της Ομάδας, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στις 

18 και 19 Νοεμβρίου στο Όσλο 

της Νορβηγίας, στην οποία θα 

συζητηθούν θέματα 

συνεργασίας με άλλες χώρες, 

καθώς και την Κοινωνία των 

Πολιτών, θέματα φύλου στις 

στρατηγικές για τα ναρκωτικά, 

θέματα σχετικά με την Ειδική 

Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών 

για θέματα ναρκωτικών που θα 

διεξαχθεί το έτος 2016, καθώς 

και νέες εξελίξεις. Της 

συνάντησης των μόνιμων 

αντιπροσώπων θα προηγηθεί 

επιστημονικό συμπόσιο με θέμα 

τις εξελίξεις σε ότι αφορά τις 

πολιτικές για την κάνναβη. Στο 

Συμπόσιο θα συμμετέχουν 

εκπρόσωποι χωρών, στις οποίες 

εφαρμόστηκαν νέες πολιτικές, 

 

 

όπως η Ιαμαϊκή, το Εκουαδόρ, η 

Ουρουγουάη, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής κ.α.  

Διυπουργική Συνάντηση  

Στις 30 Οκτωβρίου, 

πραγματοποιήθηκε διυπουργική 

συνάντηση για σκοπούς 

υλοποίησης των αποφάσεων της  

Εθνικής Επιτροπής  για τα 

Ναρκωτικά, όπου παρόντες ήταν 

οι Υπουργοί Υγείας, Δικαιοσύνης 

και Δημόσιας Τάξης, Παιδείας και 

Πολιτισμού, και Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Στη συνάντηση 

έγινε αναφορά στις δράσεις που 

ήδη υλοποιήθηκαν, όπως είναι η 

έναρξη λειτουργίας του 

θεραπευτικού προγράμματος στο 

Τμήμα Φυλακών, η εκπαίδευση 

των γιατρών των Νοσοκομείων 

Πάφου και Αμμοχώστου, με 

στόχο την πιλοτική λειτουργία 

του προγράμματος 

υποκατάστασης στις επαρχίες  

αυτές, καθώς και την 

ολοκλήρωση σειράς 

εκπαιδευτικών ημερίδων για 

τους Λειτουργούς των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας. Κατά τη 

συνάντηση 

επανασυζητήθηκαν και άλλα 

σημαντικά θέματα, όπως ο 

μηχανισμός διαχείρισης των 

ανηλίκων παραβατών καθώς 

και η προώθηση 

προγραμμάτων έγκαιρης 

παρέμβασης για τα παιδιά, 

με στόχο την επίλυση επί 

μέρους πτυχών που 

εκκρεμούσαν. 

Συνάντηση ΑΣΚ με τον 

Υπουργό Υγείας  

Πραγματοποιήθηκε στις 20 

Οκτωβρίου 2015 συνάντηση 

μεταξύ του ΑΣΚ και του 

Υπουργού Υγείας Δρα Γ. 

Παμπορίδη. Στη συνάντηση, ο 

Πρόεδρος του ΑΣΚ  

 

 

 

 

Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου 

ανέλυσε τη δράση του ΑΣΚ, 

όπως αυτή απορρέει από τη 

νομοθεσία, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη 

Στρατηγική της ΕΕ για τα 

Ναρκωτικά 2013- 2020 η 

οποία εκπονήθηκε επί 

Κυπριακής Προεδρίας και η 

οποία αποτέλεσε και την 

αφετηρία για τη διαμόρφωση 

της Εθνικής Στρατηγικής 2013- 

2020. Διαβάστε την 

ανακοίνωση τύπου εδώ >> 
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