
Για το ΑΣΚ, όπως και για κάθε άλλο θεσμό που ασχολείται με τη 

διαμόρφωση πολιτικής για αντιμετώπιση του φαινομένου της 

ουσιοεξάρτησης, η 26
η
 Ιουνίου, ημερομηνία που καθιερώθηκε από 

τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, 

είναι μία μέρα αυτοκριτικής, στοχασμού και ανασυγκρότησης. 

Όπως είναι αντιληπτό, εξαιτίας της φύσης του πολυδιάστατου 

αυτού φαινομένου που εξελίσσεται συνεχώς, η ΕΕ έχει ενώπιον της 

νέες προκλήσεις, όπως είναι η χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών 

με άγνωστες και επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία των χρηστών, η 

χρήση του διαδικτύου για την αγορά ουσιών, η αύξηση των 

θανάτων από υπερβολική δόση στην Ευρώπη καθώς και η αύξηση 

των μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα στους χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση 

τύπου στον ακόλουθο σύνδεσμο >> 

Το “Celebrate Safe” είναι η εκστρατεία στην οποία συμμετέχουν ενεργά ιδιοκτήτες κλαμπ και 

διοργανωτές φεστιβάλ για την μείωση των κινδύνων κατά τη νυχτερινή διασκέδαση. Οι 

επαγγελματίες του χώρου διασκέδασης έχουν ήδη κανάλια επικοινωνίας με τους επισκέπτες 

τους, είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε μέσω λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Συνεπώς μέσω της πλατφόρμας ‘celebrate safe’ μπορούν να διοχετεύσουν σχετική ενημέρωση 

στους νέους που πρόκειται να συμμετέχουν σε συγκεκριμένα φεστιβάλ ή εκδηλώσεις.  

Το Celebrate Safe περιλαμβάνει παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης, όπως παροχή πρώτων 

βοηθειών μέσω ασθενοφόρου σε περιπτώσεις αρνητικών συνεπειών λόγω χρήσης ή/και άλλης 

ιατρικής φροντίδας  τεστ/έλεγχος ουσιών που οι νέοι προτίθενται να κάνουν χρήση, παροχή 

ενημερωτικού υλικού, όπως επίσης και δωρεάν νερό και σνακ. Στο παρόν στάδιο, εφαρμόζονται 

91 διαφορετικά προγράμματα ενημέρωσης σε διάφορα φεστιβάλ και χώρους αναψυχής σε 

κοινοτικό επίπεδο.  

Η Ολλανδία φιλοξενεί τα περισσότερα dance festivals στην Ευρώπη, ενώ τα πλείστα λαμβάνουν 

χώρο στο Άμστερνταμ. Για το λόγο αυτό οι διοργανωτές των φεστιβάλ και υπηρεσίες/εταιρείες 

ασφαλείας σε συνεργασία με τοπικές και εθνικές αρχές ανάπτυξαν την εκστρατεία μείωσης της 

βλάβης για διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των νέων επισκεπτών τους, η οποία 

επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, Ευημερίας και Αθλητισμού. Στόχος της εκστρατείας 

είναι η ευαισθητοποίηση των νέων στο θέμα αυτοελέγχου μέσα από δέκα πυλώνες. 

Οι εμπλεκόμενοι στην εκστρατεία επικοινωνούν με διάφορα μηνύματα με τους νέους μέσω 

πόστερ, ενημερωτικών εντύπων, ιστοσελίδων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, facebook, 

Smartphone Apps & push alerts, ενημερωτικών φίλμ (video party guest). Μπορείτε να δείτε 

φιλμάκι που ετοιμάστηκε για τους νέους που προτίθενται να επισκεφτούν την Ολλανδία για 

αυτού του είδους φεστιβάλ στον ακόλουθο σύνδεσμο >>  

Ιούνιος   ΤΕΥΧΟΣ: 52    2016 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  “CELEBRATE SAFE”  ΣΤΗΝ  ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
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http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.asknow.org.cy/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/n3TfxdxkFM_GpdeP_+CepQ==/
https://www.youtube.com/watch?v=HGcGyBorbcs
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe


Στις 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβώνα η παρουσίαση της Ετήσιας Ευρωπαϊκής 

Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2016 του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου (ΕΚΠΝΤ) για τα Ναρκωτικά.  

Ορισμένα από τα σημαντικότερα στοιχεία από την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη 

και στην Κύπρο, συμπεριλαμβάνουν τα εξής: 

ΚΑΝΝΑΒΗ: Η κάνναβη αντιπροσωπεύει σε αξία το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς παράνομων 

ουσιών στην Ευρώπη. Τα επίπεδα δραστικότητας τόσο της ρητίνης, όσο και της φυτικής 

κάνναβης είναι υψηλά σε σύγκριση με το παρελθόν, γεγονός ανησυχητικό, καθώς μπορεί να 

αυξάνει τον κίνδυνο ο χρήστης να αντιμετωπίσει οξέα ή/και χρόνια προβλήματα υγείας. Η 

κάνναβη ευθύνεται πλέον για την πλειονότητα των νέων αιτήσεων θεραπείας. Στην Κύπρο, 

συνεχίζεται η αύξηση της αναλογίας των ατόμων που αναφέρουν την κάνναβη ως την κύρια 

ουσία κατάχρησης. Εκτιμάται ότι 16,6 εκατομμύρια νεαροί Ευρωπαίοι ηλικίας 15–34 ετών 

(ποσοστό 13,3%) έκαναν χρήση κάνναβης τον τελευταίο χρόνο. Στην Κύπρο η κάνναβη 

παραμένει η πλέον διαδεδομένη παράνομη ουσία χρήσης στο γενικό πληθυσμό (15-64 ετών), 

ενώ η τάση για δοκιμή κάνναβης, είναι εντονότερη στις ηλικίες 18-22 ετών. Η Κύπρος 

συγκαταλέγεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών. 

ΚΟΚΑΪΝΗ: Η κοκαΐνη είναι η ευρύτερα διαδεδομένη παράνομη διεγερτική ουσία στην Ευρώπη. 

Υπολογίζεται ότι περίπου 2,4 εκατομμύρια νεαροί ενήλικες ηλικίας 15 έως 34 ετών έκαναν 

χρήση κοκαΐνης τον τελευταίο χρόνο. Στην Κύπρο, η κοκαΐνη, αν και η χρήση της βρίσκεται σε 

χαμηλά επίπεδα, αποτελεί επίσης την πιο δημοφιλή διεγερτική ουσία στο γενικό πληθυσμό. Η 

χρήση της τουλάχιστον μια φορά στη ζωή αναφέρθηκε από το 1,3% του γενικού πληθυσμού 15-

64 ετών. 

ΈΚΣΤΑΣΙ (MDMA): Μέχρι προσφάτως, η επικράτηση της χρήσης έκστασι ακολουθούσε πτωτική 

τάση μετά την κορύφωση που είχε καταγραφεί από τις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 

2000. Αυτή η κατάσταση μοιάζει πλέον να αλλάζει, με τα ευρήματα να φανερώνουν συνολική 

αύξηση στην Ευρώπη. Η χρήση MDMA έχει πάψει να περιορίζεται σε συγκεκριμένους 

πληθυσμούς χρηστών ή υποκουλτούρες, σε χορευτικά κλαμπ ή σε μεγάλα πάρτι. Αντιθέτως, 

χρήση γίνεται από ένα ευρύτερο φάσμα νέων σε συνήθεις χώρους νυχτερινής διασκέδασης. Σε 

σχέση με τη γενική κατάσταση στην Ευρώπη, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τα 

χαμηλότερα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών. 

ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ/ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από το 2000 περίπου στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η κατάσταση παραμένει σχετικά αμετάβλητη όσον αφορά στη 

χρήση αμφεταμινών. Σε ότι αφορά στα αιτήματα θεραπείας στην Κύπρο, κατά τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται κάποια αύξηση στον αριθμό των ατόμων αυτών. 

Οπιούχα: Σε εθνικό επίπεδο στην Ευρώπη, οι εκτιμήσεις για την επικράτηση της επικίνδυνης 

χρήσης οπιοειδών κυμαίνονται από λιγότερους από έναν έως περίπου οκτώ προβληματικούς 

χρήστες ανά 1000 κατοίκους ηλικίας 15–64 ετών. Ανησυχία όμως προκαλούν τα συνθετικά 

οπιοειδή. Συγκεκριμένα, το 2014, από 19 ευρωπαϊκές χώρες αναφέρεται ότι ποσοστό άνω του 

10% του συνόλου των χρηστών οπιοειδών που εισήχθησαν σε εξειδικευμένα κέντρα 

απεξάρτησης δήλωσαν ως πρωτεύουσα αιτία της έναρξης θεραπείας τη χρήση οπιοειδών 

(μεθαδόνη, βουπρενορφίνη, φαιντανύλη, μορφίνη, τραμαδόλη και οξυκωδόνη) πλην ηρωίνης. 

Στην Κύπρο σε ότι αφορά την αίτηση θεραπείας, συνεχίζεται η μείωση των αιτημάτων 

θεραπείας με κύρια ουσία κατάχρησης την ηρωίνη, η οποία άρχισε να παρατηρείται από το 

έτος 2009. Μειώνεται επίσης η ενδοφλέβια χρήση και η χρήση κοινής σύριγγας. 

ΝΕΕΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΝΨΟ): Ο αριθμός, τα είδη και η διαθεσιμότητα των ΝΨΟ στην 

ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθούν την ανοδική τους πορεία. Επί του παρόντος, το ΕΚΠΝΤ 

παρακολουθεί περισσότερες από 560 ΝΨΟ. Τα συνθετικά κανναβινοειδή, μπορούν να είναι 

εξαιρετικά τοξικά, ενώ έχουν αναφερθεί μαζικές δηλητηριάσεις (π.χ. στην Πολωνία). Για να 

δείτε ολόκληρη την έκθεση ακολουθείστε τον σύνδεσμο >> 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2016 

 

 

23 Ιουνίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

22 Ιουνίου: Διάλογος 

μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, 

Βρυξέλλες 

 

17 Ιουλίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

http://www.emcdda.europa.eu/edr2016


ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

Το ΑΣΚ ανακοινώνει ότι δέχεται νέα σειρά αιτήσεων προς αξιολόγηση μέσα στα πλαίσια του 

Σχεδίου Στήριξης για την Κοινωνική Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης. Οι ανάγκες που 

καλύπτονται με βάση το Σχέδιο αφορούν σε χώρο διαμονής, οικιακό εξοπλισμό/επίπλωση, 

έξοδα σίτισης/ένδυσης, εκπαίδευση (κάλυψη εξόδων σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του 

απαραίτητου εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικού υπολογιστή, βιβλίων, κλπ.), επαγγελματική 

κατάρτιση, και κάλυψη μεταφορικού μέσου. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει 

οριστεί ως η 1
η
 Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο>> 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  

Όπως γνωρίζετε, κάθε 26η Ιουνίου, τόσο το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου όσο και οι 

συνεργάτες του, διοργανώνουν εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των 

Ναρκωτικών. Για να δείτε όλες τις εκδηλώσεις ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 22 - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SEMELI, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Το Υπουργείο Υγείας διοργανώνει Εργαστήριο το οποίο έχει στόχο την Ανάπτυξη Στρατηγικής 

για τα Δικαιώματα των Παιδιών στον τομέα της Υγείας.  Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου θα 

δημιουργηθούν οκτώ Ομάδες Εργασίας για κάθε θεματική ενότητα , όπου η κάθε ομάδα θα 

κληθεί να καταγράψει και να παρουσιάσει την παρούσα κατάσταση καθώς και τις μελλοντικές 

δράσεις που θα συμπεριληφθούν στην Στρατηγική σε σχέση με τις παραμέτρους 

Νομοθεσίες/Στρατηγικές/ Πολιτικές, Πρόληψη και προαγωγή της υγείας/έγκαιρη διάγνωση, 

εκπαίδευση/ανάπτυξη των εμπλεκομένων, δείκτες υγείας/έρευνα.  Το Αντιναρκωτικό 

Συμβούλιο Κύπρου θα συντονίζει την Ομάδα «Ψυχική Υγεία, Αλκοόλ & Ουσίες, Καπνός». 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Μάιου 2016 συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του ΑΣΚ Δρα Χ. 

Γεωργίου και του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Δρα Κ. Φελλά. Για περισσότερες 

πληροφορίες, ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

Για την Ανακοίνωση Τύπου του ΑΣΚ σε σχέση με την Ειδική Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Ναρκωτικά, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19-21 Απριλίου, στη Νέα Υόρκη, μπορείτε να 

ακολουθήσετε το σύνδεσμο >> 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «PROJECT MANAGEMENT»… ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προγραμματίζει μια σειρά από εργαστήρια με θέμα το 

«Project Management». Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό 

και Πάφο. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργανώνει την παρουσίαση της νέας δομής των 

Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων, η οποία θα γίνει στα πλαίσια 

Δημοσιογραφικής Διάσκεψης την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. Τη 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη θα χαιρετίσει ο Υπουργός Υγείας, Δρ Γιώργος Παμπορίδης. 

http://www.ask.org.cy/el/news/sxedio-koinonikis-epanentaxis-2016-1
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/uDJAjGDJGpPGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/72fSLBaMQx7GpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/VnCCGfZSbUHGpdeP_+CepQ==/
http://onek.org.cy/ergastiria-me-thema-project-managementgiati-i-epitichia-ine-thema-organosis/

