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Συνεδρία Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 

Αναστασιάδη: Πραγματοποιήθηκε την 1
η
 Ιουλίου 2015 συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, 

ενός θεσμού που προνοείται από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΑΣΚ στην οποία συμμετείχαν οι 

Υπουργοί Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών και Άμυνας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών και ο 

Επίτροπος Εθελοντισμού ως παρατηρητές. Η Επιτροπή έχει ένα καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει σε ότι 

αφορά την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες 

και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε 

αναφορικά με τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, και ζήτησε από τα εμπλεκόμενα 

Υπουργεία να επικεντρωθούν ιδιαίτερα σε δράσεις που αποτελούν προτεραιότητα. Ανακοίνωση Τύπου>> 

Οδηγός Καλής Πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Το ΑΣΚ, σε συνεργασία με την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, την Ένωση Συντακτών και 

την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, πραγματοποίησαν Συνέντευξη Τύπου, στις 3 Ιουλίου 2015 με 

σκοπό την παρουσίαση του «Οδηγού Καλής Πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας - Β΄ Έκδοση». Ο 

Οδηγός αποτελεί αναβάθμιση του πρώτου Οδηγού που εκπονήθηκε το 2013, σε συνεργασία με την Ένωση 

Συντακτών και στοχεύει στη στήριξη των Λειτουργών των ΜΜΕ στο έργο τους και περιλαμβάνει: α) ενημέρωση 

για τα βασικά σημεία που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο και τον Κώδικα >> 

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 

κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η παρατηρούμενη αύξηση της παραβατικότητας ανηλίκων συνιστά δείκτη 

κοινωνικών προβλημάτων που απαιτεί την επανεξέταση των μέτρων κοινωνικού ελέγχου και στήριξης, αλλά 

και προστασίας των ανηλίκων. Τα υφιστάμενα μέτρα τιμωρίας/ελέγχου και αποκατάστασης για νεαρούς  

παραβάτες παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό αποτελεσματικότητας. Μετά-αναλυτικές μελέτες κατέληξαν σε δύο 

θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν επιστημονικά τεκμηριωθεί ως αποτελεσματικές στη μείωση υποτροπής 

και στην αύξηση των κοινωνικών συμπεριφορών: 1. Η Λειτουργική Θεραπεία Οικογένειας η οποία στοχεύει 

στην αλλαγή συμπεριφοράς του ατόμου σε συνάρτηση με αλλαγές στις λειτουργίες της οικογένειας και του 

ευρύτερου περιβάλλοντος 2. Η Πολυσυστημική Θεραπεία η οποία αποτελεί παράδειγμα καινοτόμου μοντέλου 

αποτελεσματικής παρέμβασης. Η προσέγγιση αυτή έχει αναπτυχθεί μέσα στα πλαίσια μιας προσπάθειας για 

ανεύρεση επιστημονικά έγκυρης και οικονομικά αποτελεσματικής θεραπείας στην κοινότητα, που να αποτελεί 

πρακτικά εφαρμόσιμη και βιώσιμη εναλλακτική λύση ως προς τις δαπανηρές αλλά και αναποτελεσματικές 

θεραπείες που έχουν εφαρμοστεί παραδοσιακά σε νεαρούς παραβάτες (EMCDDA, 2014). Οι βασικοί άξονες 

του προγράμματος έχουν ως εξής: α. Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής 

λειτουργικότητας των νέων και των οικογενειών τους, έτσι ώστε η ανάγκη για την τοποθέτηση του νέου σε 

δομές εκτός οικογένειας να μειωθεί δραστικά. Η προσέγγιση επικεντρώνεται όχι μόνο στον έφηβο αλλά και 

στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. 2. Βασικός στόχος είναι η απομάκρυνση του 

εφήβου από τις υποπολιτισμικές ομάδες και η ανάπτυξη εναλλακτικών σχέσεων με «κοινωνικούς» 

συνομήλικους. 3. Παρεμβάσεις εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης που στοχεύουν στην αύξηση της 

ικανότητας του νέου για μελλοντική εργασία και οικονομική αυτάρκεια. Οι νέες προσεγγίσεις απαιτούν τη 

συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης υποδομής στη μεταχείριση ανηλίκων παραβατών. 

 

 

Ν ε α ν ι κ ή   Π α ρ α β α τ ι κ ό τ η τ α  
Το  φαινόμενο  της  νεανικής  παραβατικότητας  απασχολεί  ιδιαίτερα  την  κυπριακή 

 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/r8TQOGnv7B7GpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/news/paroisiasi-odiioi-kalis-praktikis-iia-ta-mme-1-1-1-1-1
http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.asknow.org.cy/


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Επικοινωνία στο  

τηλ. 22 44 29 67 ή στην ηλ. 

Διεύθυνση: 
n.fotsiou@ask.org.cy  

ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Πολυδιάστατη οικογενειακή θεραπεία για 

έφηβους χρήστες: μια συστηματική προσέγγιση  
Η εφηβεία είναι μια περίοδος στην ανθρώπινη ανάπτυξη κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι άνθρωποι παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο 

επικίνδυνων συμπεριφορών και ελέγχου παρορμήσεων. Ορισμένοι 

νέοι πειραματίζονται με νόμιμες και παράνομες ουσίες κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου (αλκοόλ, καπνός, κάνναβη και άλλα 

ναρκωτικά) και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη συμπεριφορά τους, 

τις σχέσεις τους με τους άλλους και τη λειτουργία τους στην κοινωνία. 

Για τους λίγους που αναπτύσσουν διαταραχές στη χρήση ουσιών, η 

οικογένεια έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Η έκθεσή αυτή επικεντρώνεται 

στην πολυδιάστατη οικογενειακή θεραπεία - μια διαδικασία που 

περιλαμβάνει το νέο, την οικογένεια του και το περιβάλλον του. Τα 

αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτή η ολιστική προσέγγιση έχει 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ότι 

αυτά μπορεί να διαρκέσουν μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. 

Πέντε κύριες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες 

και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν το σημείο αναφοράς της 

Έκθεσης. Ενώ τα αρχικά αποτελέσματα που παρέχονται από τις μελέτες 

αυτές είναι πολλά υποσχόμενα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 

εφαρμογή της πιστότητας και της οικογενειακής προσκόλλησης, η 

οποία στις πιο κρίσιμες περιπτώσεις μπορεί να είναι δύσκολη. 

Επιπλέον, το σχετικά υψηλό κόστος αυτής της θεραπευτικής 

προσέγγισης πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν τη σύσταση για γενική 

χρήση της. Δείτε ολόκληρη την έκθεση στα Αγγλικά  >> 

 

       

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ     

ΙΟΥΛΙΟΥ 

 

6 Ιουλίου 

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας 

της Δημόσιας Υγείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

9 Ιουλίου 

Συνάντηση Οριζόντιας 

Ομάδας για τα Ναρκωτικά, 

Βρυξέλλες 

Πολιτικός Διάλογος μεταξύ 

ΕΕ και χωρών της Λατινικής 

Αμερικής 

27 Ιουλίου – 7 Αυγούστου 

Εκπαίδευση Λειτουργών  

Υπουργείου Υγείας στο 

ΚΕΘΕΑ Ελλάδος στην 

εφαρμογή Θεραπευτικού 

Προγράμματος στις Φυλακές 

 

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

Εκδήλωση με αφορμή την 26
η
 

Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα κατά 

των Ναρκωτικών 

Μέσα στα πλαίσια της 

Παγκόσμιας Μέρας κατά των 

Ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε 

την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 

στο Προεδρικό Μέγαρο 

εκδήλωση του ΑΣΚ, υπό την 

αιγίδα του Εξοχότατου Προέδρου 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη 

τελετή, απεύθυναν χαιρετισμό ο 

Πρόεδρος του ΑΣΚ, Δρ. 

Χρύσανθος Γεωργίου,  και ο 

Υπουργός Υγείας, Δρ. Φίλιππος 

Πατσαλής, εκ μέρους του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ 

η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

με την ευγενική συμμετοχή του 

κλιμακίου εγχόρδων της 

Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 

Κύπρου. Στην τελετή τιμήθηκε 

ομάδα ατόμων που έχουν 

ολοκληρώσει τη θεραπευτική 

τους πορεία καθώς και ο  κ. 

Alexis Goosdeel >> 

 

 

Σχέδιο Στήριξης για την Κοινωνική 

Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό 

Εξάρτησης 

Το ΑΣΚ ανακοινώνει ότι δέχεται 

νέα σειρά αιτήσεων προς 

αξιολόγηση μέσα στα πλαίσια του 

Σχεδίου Στήριξης για την 

Κοινωνική Επανένταξη Ατόμων με 

Ιστορικό Εξάρτησης. Η τελευταία 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 

έχει οριστεί ως η 30
η
 Σεπτεμβρίου 

2015. Για περισσότερες 

πληροφορίες >> 

Civil Society Task Force Survey 

Η Ομάδα Εργασίας της Κοινωνίας 

των Πολιτών έχει ξεκινήσει 

έρευνα με στόχο την εμπλοκή της 

Κοινωνίας των Πολιτών στη 

διαδικασία UNGASS. Η Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ θα 

πραγματοποιήσει την ειδική 

Σύνοδό της για τα Ναρκωτικά 

(UNGASS) στις 19-21 Απριλίου 

2016. Αυτή είναι η πιο σημαντική 

ευκαιρία για μια βαθιά συζήτηση   

μεταξύ των χωρών και της 

κοινωνίας των πολιτών. Για 

να λάβετε μέρος στην 

έρευνα ακολουθείστε τον 

σύνδεσμο >> Προθεσμία 

μέχρι την 31
η
 Ιουλίου 2015 

Εθνική Ημερίδα 

Πληροφόρησης 2015 για το 

Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης 

της ΕΕ για την Υγεία 

Το Υπουργείο Υγείας 

διοργάνωσε Εθνική Ημερίδα 

για ενημέρωση όλων των 

εμπλεκομένων φορέων του 

κυβερνητικού και μη 

κυβερνητικού τομέα για την 

υποβολή προτάσεων για το 

έτος 2015 στα πλαίσια του 

Τρίτου Προγράμματος 

Δράσης της ΕΕ στον Τομέα 

της Υγείας «Υγεία και 

Ανάπτυξη». Περισσότερες 

πληροφορίες για υποβολή 

προτάσεων ακολουθείστε 

τον σύνδεσμο >>  

 

 

 

Συνάντηση μεταξύ ΑΣΚ και της 

Επιτροπής Εποπτείας Ψυχικά 

Ασθενών 

Πραγματοποιήθηκε την 1
η
   

Ιουλίου, συνάντηση μεταξύ 

ΑΣΚ και της Επιτροπής 

Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών. Η 

συνάντηση στόχευσε στην 

ενημέρωση των δύο θεσμών 

σε σχέση με το αντικείμενο 

τους, αλλά και ανταλλαγή 

απόψεων πάνω σε 

συγκεκριμένα θέματα. Δείτε 

την Ανακοίνωση Τύπου εδώ>> 
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