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Κάνναβη: Παλιά & Υπό-
κατασκευή μοντέλα 
αποποινικοποίησης 
Το διεθνές νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο των ουσιών εξάρτησης 
παρέχεται από 3 συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες τάσσονται 
υπέρ της μείωσης της ζήτησης των παράνομων ουσιών εξάρτησης αλλά 
και τη χρήση τους, μόνο για ιατρικούς ή και ερευνητικούς σκοπούς. 
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, η δημόσια συζήτηση για 
αποποινικοποίηση της χρήσης και ιδιαίτερα της κάνναβης, βρίσκεται στο 
προσκήνιο. 

Ευρώπη-Άμστερνταμ: “Coffee shops”: Στην Ολλανδία, από το 
1979 συγκεκριμένοι χώροι, κάτω από την άδεια του εκάστοτε δήμου, 
μπορούν να πωλούν μικρές ποσότητες κάνναβης σε νέους άνω των 18. Η 
σύσταση των λεγόμενων “coffee shops” είχε ως σκοπό να κρατήσει τους 
νέους  που πειραματίζονται  με τις παράνομες ουσίες, μακριά από άλλες 
πιο επικίνδυνες ουσίες. Τα “coffee shops” δεν επιτρέπεται να πωλούν 
περισσότερο από 5 γρ. ανά άτομο και δεν επιτρέπεται να έχουν απόθεμα 
περισσότερα από 500 γρ. κάνναβης. 

Το σύστημα αυτό όμως, παρουσιάζει μια σημαντική αντίφαση. Ενώ τα 
“coffee shops” επιτρέπεται να αγοράζουν και να πωλούν κάνναβη βάσει 
της σχετικής ρύθμισης που επιτρέπει τη λειτουργία τους, οι προμηθευτές
των “coffee shops” δεν επιτρέπεται να καλλιεργούν, να εισάγουν ή να 
πωλούν στα “coffee shops”. Το θέμα αυτό έχει χαρακτηριστεί ως το 
πρόβλημα της πίσω πόρτας (back-door problem).

Βόρεια Αμερική: Οι Αμερικάνοι ψηφοφόροι, στις εκλογές του 2012 
κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε δημοψηφίσματα, ένα εκ των οποίων 
αφορούσε την αποποινικοποίηση της κάνναβης. Δύο πολιτείες, το 
Κολοράντο (55%) και η Ουάσινγκτον (56%), τάχθηκαν υπέρ. Σε αντίθεση 
με την Ολλανδία, οι δύο πολιτείες φρόντισαν ώστε, να υπάρχει η 
τακτική αδειοδότησης των προμηθευτών των καταστημάτων που θα 
πωλούν νόμιμα κάνναβη. Το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε 
εφαρμογή περί τα τέλη του 2013. 

Ουρουγουάη: Υποβλήθηκε πρόταση όπως οι χρήστες να
επιτρέπεται να έχουν μέχρι και 6 φυτά, να έχουν στην κατοχή τους 
μέχρι και 40 γρ. κάνναβης, ή να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες «λέσχες 
κάνναβης» . Οι καλλιεργητές κάνναβης, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 
στο Εθνικό Ινστιτούτο Κάνναβης της Ουρουγουάης (INCA). Η μη 
εξουσιοδοτημένη καλλιέργεια και προμήθεια τιμωρείται με φυλάκιση.  

Όπως επισημαίνει το EMCDDA, αν τεθούν σε εφαρμογή τα παραπάνω
συστήματα αποποινικοποίησης, θα είμαστε σε θέση να 
παρατηρήσουμε στην πράξη τα οφέλη ή τα μειονεκτήματα των 
συγκεκριμένων συστημάτων ρύθμισης.

Για περισσότερα, ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

Σημαντικοί Ορισμοί
Αποποινικοποίηση: Η απαγόρευση  παραμένει, αλλά οι κυρώσεις για την κατοχή για προσωπική χρήση, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του ποινικού 
δικαίου (Domostawski, 2011).

Νομιμοποίηση: Όρος, ο οποίος διαφοροποιείται από τον όρο αποποινικοποίηση. Συγκεκριμένα, σημαίνει την πλήρη κατάργηση κάθε χαρακτηρισμού 
ως ποινικού αδικήματος (ΠΟΥ, 2010). 

Ρύθμιση: Μια σειρά από κανόνες και περιορισμούς τοποθετούνται γύρω από την προσφορά ή και τη χρήση των ουσιών εξάρτησης, όπως ακριβώς 
συμβαίνει με το αλκοόλ και τον καπνό. Τα συστήματα ρύθμισης, συνήθως βάζουν περιορισμούς στην πρόσβαση (κατώτατα όρια ηλικίας) ή και τη 
διαφήμιση. Για περισσότερα, ακολουθήστε το σύνδεσμο.
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Γ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Η πλειοψηφία των περιστατικών με Ηπατίτιδα Γ, αφορά σε 
άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών. Παρόλα 
αυτά, είναι περιορισμένες οι στρατηγικές αλλά και οι 
θεραπευτικές επιλογές που να ανταποκρίνονται στις 
εξειδικευμένες ανάγκες των ενδοφλέβιων χρηστών, 
φορέων του ιού της Ηπατίτιδας Γ. Παρακάτω 
παρουσιάζονται μερικές από τις εμπειρικά τεκμηριωμένες 
συστάσεις από το Διεθνές Δίκτυο για την Ηπατίτιδα. 

 Η παροχή συμβουλευτικής στήριξης στους 
ενδοφλέβιους χρήστες για να μετριάσουν ή και να 

Ανακοινώσεις 

O Ben Rogers, τα είχε όλα …. και μετά, ανακάλυψε τα ναρκωτικά. Ο Ben ξεκίνησε να 
καταγράφει σε βίντεο τον αγώνα που βίωνε με τα ναρκωτικά. Ο Ben, έχασε τη μάχη με τα 
ναρκωτικά 24 ώρες μετά την ένταξή του σε κέντρο αποτοξίνωσης. Η οικογένειά του, 
αποφάσισε να δημοσιεύσει το βιντεοσκοπημένο ημερολόγιο του, με αποτέλεσμα να 
βραβευθεί ως ένα από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ* με 27 προβολές σε εθνικά τηλεοπτικά 
κανάλια. Η συγγραφέας του βιβλίου που παρουσιάζουμε, είναι η μητέρα του Ben, ενώ στο 
βιβλίο παρουσιάζονται αφηγήσεις αλλά και ζωγραφιές του Ben. 

Anne Rogers (2013). Ben: A diary of a heroin addict – A mother’s fight.  M-Y Books. 

*Για το ντοκιμαντέρ, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Επιχορήγηση προγραμμάτων 
Πρόληψης και Θεραπείας

Πύλη Βέλτιστων Πρακτικών

Βιβλιογραφία του μήνα 

Tο ΑΣΚ, σε συνεδρία του υπό τον 
Πρόεδρο, Δρα Χρύσανθο Γεωργίου 
ημερομηνίας 31 Ιουλίου, ενέκρινε 
την επιχορήγηση 9 θεραπευτικών 
δομών και προγραμμάτων, καθώς 
και 37 προγραμμάτων πρόληψης. Η 
πρώτη δόση των επιχορηγήσεων, 
θα καταβληθεί άμεσα, ενώ η
καταβολή της δεύτερης δόσης θα 
γίνει μέσα στα πλαίσια 
διαθεσιμότητας των σχετικών 
κονδυλίων του προϋπολογισμού 
του ΑΣΚ μέχρι το τέλος του έτους.

απέχουν από τη χρήση αλκοόλ, αν 
αποδεδειγμένα βρίσκονται σε 
προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, 
είναι αναγκαία.

 Η συνέπεια στη φαρμακευτική 
υποστήριξη αλλά και η ολοκλήρωση της 
θεραπείας έχουν βρεθεί να είναι 
σημαντικοί παράγοντες στην ενίσχυση 
των ποσοστών της παρατεταμένης
ιολογικής ανταπόκρισης (SVR- sustained 
virologic response). 

 Η θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών 
δεν αποτελεί αντένδειξη για ενδεχόμενη 
μεταμόσχευση του ήπατος. Επομένως, 
τα άτομα δεν πρέπει να σταματούν ή να 
μειώνουν τη θεραπεία υποκατάστασης. 

 Αν υπάρχει ψυχιατρική συννοσηρότητα, 
η λήψη συγκεκριμένης φαρμακευτικής
αγωγής (peg-INF) για την Ηπατίτιδα, δεν 
θα πρέπει να γίνεται αν δεν εξεταστεί η 
περίπτωση του κάθε ατόμου ξεχωριστά. 

Για περισσότερες συστάσεις, ακολουθήστε το    
σύνδεσμο. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας 
Ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής για την 
αντιμετώπιση της εξάρτησης από 
παράνομες ουσίες και την επιβλαβή 
χρήση του αλκοόλ 20013-2020, το 
ΑΣΚ έχει καθιερώσει εβδομάδα
ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ. Η 
εβδομάδα έχει ήδη καθοριστεί ως η
τρίτη εβδομάδα του Οκτώβρη, η 
οποία θα κλείνει με την ευρωπαϊκή 
νύχτα χωρίς οδικές συγκρούσεις 
που έχει καθιερωθεί για κάθε τρίτο 
σαββατοκύριακο του Οκτώβρη.

Εβδομάδα ευαισθητοποίησης 
για το αλκοόλ 

Τύπος Προγράμματος: Ενδεδειγμένο Πρόγραμμα 
Πρόληψης

Ομάδα Στόχου: Παιδιά/Νέοι (8-13 χρόνων)

Γενικός Στόχος: Μείωση της ανάρμοστης συμπεριφοράς 
και της χρήσης ουσιών εξάρτησης στην εφηβεία 

Γενική Περιγραφή: Το πρόγραμμα «Coping Power»
ξεκίνησε το 1996 στην Ολλανδία και ολοκληρώθηκε το 
1999. Η ανάρμοστη συμπεριφορά σε νεαρή ηλικία 
(μέση παιδική ηλικία) αποτελεί παράγοντα κινδύνου σε 
σχέση με τη διαταραχή συμπεριφοράς αλλά και τη 
χρήση ουσιών εξάρτησης στην εφηβεία. Οι γονείς στην 
ομάδα θεραπείας έλαβαν συμπεριφορική θεραπεία (με 
βάση συγκεκριμένο εγχειρίδιο) (15 συνεδρίες της 1.5 
ώρας) και τα παιδιά τους (8-13 χρονών) συμμετείχαν σε 
23 εβδομαδιαίες συνεδρίες (διάρκειας 1 ώρας και 25 
λεπτών) γνωστικό-συμπεριφορικής θεραπείας

(λιγότερη συζήτηση και περισσότερες 
δραστηριότητες για να είναι κατάλληλες σε σχέση 
με το σύντομο εύρος προσοχής στις ηλικίες 
αυτές). 

Αποτελέσματα Παρέμβασης: Το πρόγραμμα 
αξιολογήθηκε τόσο από το αποτέλεσμα όσο και 
από τις επιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της 
αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
του προγράμματος (5 χρόνια μετά) φάνηκε ότι τα 
παιδιά (ηλικίας 13-18 ετών) τα οποία έλαβαν τη 
θεραπεία είχαν σημαντικά λιγότερες διαταραχές
της συμπεριφοράς αλλά και μειωμένη χρήση 
ουσιών εξάρτησης σε σύγκριση με τα παιδιά που 
ανήκαν στην ομάδα ελέγχου. 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το 
σύνδεσμο. 

Ενέργειες κατά της φτώχειας

Τα κέντρα Πρώτων Κοινωνικών 
Βοηθειών συνεχίζουν τη λειτουργία 
τους σε όλες τις πόλεις. Βοήθησε 
και εσύ να βοηθήσουμε τους 
συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη. Για περισσότερα, 
ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

Υποτροφίες ΑΣΚ σε συνεργασία 
με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Tο ΑΣΚ, μέσα στα πλαίσια της 
συνεργασίας του με 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της 
Κύπρου, προωθεί την παροχή 2 
υποτροφιών, που θα δοθούν:
(α) σε επαγγελματία των δομών 
τοξικοεξάρτησης (1 θέση)
(β) σε άτομο που βρίσκεται στο 
στάδιο της κοινωνικής επανένταξης 
και επιθυμεί να ξεκινήσει ή 
ολοκληρώσει τις σπουδές του (1
θέση).  Για περισσότερες 
πληροφορίες ακολουθήστε το 
σύνδεσμο. 
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