
 

 

 

 

 

 

 

               

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

  Μάιος     2014 ΤΕΥΧΟΣ: 28 

Τύπου 
  

ΤΤΑΑ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΥΥΠΠΡΡΟΟΥΥ  ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΝΝΑΑΡΡΚΚΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ––  EEDDNNDD  

 Σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάιος, 2005), δημιουργήθηκε 

το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ), ένας 

μηχανισμός ταχείας ανταπόκρισης στην εμφάνιση 

νέων ψυχοδραστικών ουσιών που μπορεί να θέτουν 

σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Η Απόφαση αυτή 

υλοποιείται σε τρείς φάσεις οι οποίες αφορούν: α) 

στην ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε νέα 

ψυχοδραστική ουσία, β) στην αξιολόγηση της 

επικινδυνότητας της και γ) στον έλεγχο κάθε νέας 

ουσίας σε επίπεδο Ε.Ε. 

Για τη λειτουργία του Συστήματος Έγκαιρης 

Προειδοποίησης στη χώρα μας, δημιουργήθηκε το 

2004 ένα Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης 

αποτελούμενο από το Γενικό Χημείο του Κράτους, 

τις Διωκτικές Αρχές, τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες  

 

και τα Θεραπευτικά Προγράμματα υπό τον 

συντονισμό του ΑΣΚ – Τμήμα Παρακολούθησης και 

Τεκμηρίωσης ΕΚΤΕΠΝ. Κύριος σκοπός του δικτύου 

αποτελεί η συλλογή πληροφοριών: α) για την 

κυκλοφορία και τη χρήση νέων ψυχοδραστικών 

ουσιών, β) για τους νέους τρόπους χρήσης ήδη 

γνωστών ουσιών και γ) για νέους συνδυασμούς 

ουσιών. 

Πρόσφατες αλλαγές στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης 

άρχισαν να αποδίδουν καρπούς, ανιχνεύοντας 

καινούργιες ουσίες στην Κύπρο και στέλνοντας 

εβδομαδιαίες αναφορές στο κεντρικό ΣΕΠ στην 

Λισαβόνα. Έτσι, για πρώτη φορά τα στοιχεία  της 

Κύπρου περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων για τα 

Νέα Συνθετικά ναρκωτικά (EDND – European 

Information System and Database on New Drugs).  

   

ΤΤΟΟ  EEMMCCDDDDAA  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΕΕΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΝΝΑΑΡΡΚΚΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  22001144  

Το EMCDDA θα παρουσιάσει την ετήσια επισκόπηση της κατάστασης των ναρκωτικών στην Ευρώπη 

στις 27 Μαΐου σε ένα πολύγλωσσο, πολυμεσικό ενημερωτικό πακέτο που ρίχνει φως στο ταχέως 

μεταβαλλόμενο στις μέρες μας φαινόμενο των ναρκωτικών. Κεντρική θέση σε αυτό καταλαμβάνει η 

Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2014: Τάσεις και εξελίξεις, η οποία συνοψίζει τις πιο πρόσφατες 

τάσεις στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ, την Τουρκία και τη Νορβηγία. Σε αυτή την υψηλού 

επιπέδου ανάλυση διερευνώνται θέματα όπως η προσφορά ναρκωτικών, η χρήση ναρκωτικών και τα 

προβλήματα που συνδέονται με αυτήν, οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας και των 

κοινωνικών προβλημάτων των χρηστών, καθώς και οι πολιτικές για τα ναρκωτικά. Η έκθεση 

συνοδεύεται από τις Προοπτικές για τα ναρκωτικά, επιγραμμικές διαδραστικές εις βάθος αναλύσεις 

έξι επίκαιρων θεμάτων. Το ενημερωτικό πακέτο συμπληρώνεται με την Ευρωπαϊκή έκθεση για τα 

ναρκωτικά: δεδομένα και στατιστικά στοιχεία και τις Επισκοπήσεις ανά χώρα, στις οποίες 

παρουσιάζονται εθνικά στοιχεία και αναλύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες >> 

Στην Κύπρο η παρουσίαση της ετήσιας επισκόπησης της κατάστασης των ναρκωτικών στην Ευρώπη θα 

πραγματοποιηθεί σε κοινή εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων με το ΑΣΚ την Τετάρτη, 28 

Μαΐου 2014 και ώρα 11:00π.μ. στη Βουλή των Αντιπροσώπων με προσκεκλημένο από το EMCDDA και 

θα είναι ανοικτή για το κοινό. Επίσης, θα παρουσιαστεί από το ΕΚΤΕΠΝ, η κατάσταση του φαινόμενου 

όσον αφορά στις παράνομες ουσίες αλλά και στην κατάχρηση αλκοόλ, στη χώρα μας και συγκρίσεις με 

την Ευρώπη. 

 

    

 

http://www.emcdda.europa.eu/news/2014/2


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σωφρονιστικό σύστημα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον για τη θεραπεία των χρηστών ουσιών 

εξάρτησης, αφού οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών  υπερεκπροσωπούνται στα 

ιδρύματα. Όπως προκύπτει από σχετική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών 

και Τοξικομανίας (2012), εκτιμάται ότι περίπου το 50% των κρατουμένων  σε επίπεδο ΕΕ, έχει κάνει χρήση 

παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπρόσθετα, συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως η ενδοφλέβια 

χρήση, η χρήση κοινής σύριγγας κλπ. είναι σημαντικά αυξημένες ανάμεσα στον πληθυσμό των 

κρατουμένων που κάνουν χρήση, με αποτέλεσμα τον σημαντικά αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών 

νοσημάτων όπως  ο ιός HIV και ο ιός HCV (UNODC και ΠΟΥ, 2008).

Η αποφυλάκιση αποτελεί επίσης μια περίοδο που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο και ειδικά με τον 

κίνδυνο υπέρδοσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, στις περιπτώσεις ιστορικού προβληματικής χρήσης, 

υπάρχει από τη μια μειωμένη ανοχή στα οπιούχα και από την άλλη μεγάλος κίνδυ

αποφυλάκιση.  

Οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές δηλώνουν ότι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης στη φυλακή θα 

πρέπει να είναι ευρέως ισότιμη με την υγειονομική περίθαλψη στην ευρύτερη κοινότητα. Επομένως, κάθε 

είδος θεραπείας που παρέχεται στην κοινότητα πρέπει να παρέχεται και εντός της φυλακής, καθώς επίσης 

ποικίλες θεραπευτικές επιλογές πρέπει να είναι διαθέσιμες. Οι κατευθυντήριες γραμμές προσθέτουν 

επίσης ότι για τους κρατούμενους που λάμβαναν ήδη κάποιου είδους θεραπεία, κυρίως θ

φαρμακευτικής υποστήριξης - υποκατάστασης, έξω από τη φυλακή αυτή δεν πρέπει να σταματήσει

είσοδο τους στη φυλακή. 

Η παροχή παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του ζητήματος αποτελεί και μια από τις 

κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά 2013

«…Κλιμάκωση της ανάπτυξης της διαθεσιμότητας και της κάλυψης μέτρων μείωσης της ζήτησης 

ναρκωτικών σε σωφρονιστήρια με στόχο την επίτευξη ποιότητας περίθαλψης ισοδύναμης με εκείνη που 

παρέχεται στην κοινότητα και σύμφωνα με το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη και την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, όπως κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η συνέχεια της φροντίδας θα πρέπει 

στάδια του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης καθώς και μετά την αποφυλάκιση».

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά 

θεραπεία υποκατάστασης εντός των φυλακών παρέχεται από όλα 

Ελλάδας, της Λιθουανίας και της Σλοβακίας. Στις περισσότερες χώρες

θεραπεία υποκατάστασης στην κοινότητα μπορούσαν  να τη συνεχίσουν με την είσοδο τους στις φυλακές.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020 στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της θεραπευτικής 

μεταχείρισης στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης σε δύο επίπεδα: αφενός μέσω της

λειτουργίας του θεραπευτικού προγράμματος εντός των φυλακών για χρήστες νόμιμων και παράνομων 

ουσιών και αφετέρου μέσω της εισαγωγής προγράμματος διαχείρισης φαρμακευτικών σκευασμάτων και 

φαρμακευτικής υποστήριξης με βάση τις διεθνώς βέλτιστ

θεωρούνται απαραίτητες και καθοριστικές, αφού ο χώρος των φυλακών θεωρείται προνομιακός χώρος 

θεραπευτικής παρέμβασης λόγω της φύσης του, αλλά παράλληλα πρέπει να λειτουργεί και ως χώρος 

εφαρμογής πρακτικών μείωσης της βλάβης, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής των ατόμων εκεί, 

αλλά και σε σχέση με την επανεισδοχή τους στην κοινωνία, η οποία επιφέρει, μεταξύ άλλων, και τον 

κίνδυνο της υποτροπής και υπέρδοσης με ενδεχόμενο συνεπακόλουθο, το θάνατο.

 

Βιβλιογραφία 

1. Principles of drug dependence treatment, discussion paper, United Nations Office of Drugs and Crime, WHO, 2008.

2. Prisons and Drugs in Europe, The problem and responses, Selected Issue EMCDDA 2012.

3. Health in prisons. A WHO guide to the essentials in prison health
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Το σωφρονιστικό σύστημα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον για τη θεραπεία των χρηστών ουσιών 

εξάρτησης, αφού οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών  υπερεκπροσωπούνται στα πλείστα σωφρονιστικά 

κθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών 

και Τοξικομανίας (2012), εκτιμάται ότι περίπου το 50% των κρατουμένων  σε επίπεδο ΕΕ, έχει κάνει χρήση 

παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπρόσθετα, συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως η ενδοφλέβια 

η, η χρήση κοινής σύριγγας κλπ. είναι σημαντικά αυξημένες ανάμεσα στον πληθυσμό των 

κρατουμένων που κάνουν χρήση, με αποτέλεσμα τον σημαντικά αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών 

και ΠΟΥ, 2008). 

ποτελεί επίσης μια περίοδο που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο και ειδικά με τον 

κίνδυνο υπέρδοσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, στις περιπτώσεις ιστορικού προβληματικής χρήσης, 

υπάρχει από τη μια μειωμένη ανοχή στα οπιούχα και από την άλλη μεγάλος κίνδυνος υποτροπής μετά την 

Οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές δηλώνουν ότι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης στη φυλακή θα 

πρέπει να είναι ευρέως ισότιμη με την υγειονομική περίθαλψη στην ευρύτερη κοινότητα. Επομένως, κάθε 

χεται στην κοινότητα πρέπει να παρέχεται και εντός της φυλακής, καθώς επίσης 

ποικίλες θεραπευτικές επιλογές πρέπει να είναι διαθέσιμες. Οι κατευθυντήριες γραμμές προσθέτουν 

επίσης ότι για τους κρατούμενους που λάμβαναν ήδη κάποιου είδους θεραπεία, κυρίως θεραπεία 

υποκατάστασης, έξω από τη φυλακή αυτή δεν πρέπει να σταματήσει με την 

Η παροχή παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του ζητήματος αποτελεί και μια από τις 

κής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά 2013-2020, η οποία προνοεί για την 

«…Κλιμάκωση της ανάπτυξης της διαθεσιμότητας και της κάλυψης μέτρων μείωσης της ζήτησης 

με στόχο την επίτευξη ποιότητας περίθαλψης ισοδύναμης με εκείνη που 

χεται στην κοινότητα και σύμφωνα με το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη και την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, όπως κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η συνέχεια της φροντίδας θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα 

αθώς και μετά την αποφυλάκιση». 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA, 2012)

εντός των φυλακών παρέχεται από όλα τα κράτη μέλη, πλην της Κύπρου, της

. Στις περισσότερες χώρες, οι χρήστες που βρίσκονταν σε 

θεραπεία υποκατάστασης στην κοινότητα μπορούσαν  να τη συνεχίσουν με την είσοδο τους στις φυλακές.

ότι η Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

2020 στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της θεραπευτικής 

μεταχείρισης στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης σε δύο επίπεδα: αφενός μέσω της ενίσχυσης της 

λειτουργίας του θεραπευτικού προγράμματος εντός των φυλακών για χρήστες νόμιμων και παράνομων 

ουσιών και αφετέρου μέσω της εισαγωγής προγράμματος διαχείρισης φαρμακευτικών σκευασμάτων και 

φαρμακευτικής υποστήριξης με βάση τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές  Και οι δύο αυτές συνιστώσες 

απαραίτητες και καθοριστικές, αφού ο χώρος των φυλακών θεωρείται προνομιακός χώρος 

θεραπευτικής παρέμβασης λόγω της φύσης του, αλλά παράλληλα πρέπει να λειτουργεί και ως χώρος 

της βλάβης, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής των ατόμων εκεί, 

αλλά και σε σχέση με την επανεισδοχή τους στην κοινωνία, η οποία επιφέρει, μεταξύ άλλων, και τον 

χόμενο συνεπακόλουθο, το θάνατο. 

Principles of drug dependence treatment, discussion paper, United Nations Office of Drugs and Crime, WHO, 2008. 

Prisons and Drugs in Europe, The problem and responses, Selected Issue EMCDDA 2012. 

health, 2007 

 

 

Ανακοινώσεις 

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 67 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

n.fotsiou@ask.org.cy 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

στον εργασιακό χώρο 

Το Κέντρο Πληροφόρησης 

Νέων Κάτω Πολεμιδιών του 

ΟΝΕΚ διοργανώνει 

ενημερωτική συνάντηση με 

θέμα «Δικαιώματα και 

υποχρεώσεις στον εργασιακό 

χώρο» την Παρασκευή, 23 

Μαΐου 2014, 17:45-19:30. 

Θέματα Συζήτησης: 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα 

των εργοδοτών και των 

εργοδοτουμένων, Νομικοί 

όροι απασχόλησης, 

Προϋποθέσεις νόμιμης 

απόλυσης/παραίτηση. Για 

περισσότερες πληροφορίες – 

αιτήσεις συμμετοχής  >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκπαίδευση διοργανώνεται 

από το ISAJE (International 

Society for Addiction Journals 

Editors) και το ΚΕΘΕΑ και θα 

πραγματοποιηθεί στην 

Κρήτη στις 14-18 Ιουλίου 

2014. Για περισσότερες 

πληροφορίες και αιτήσεις >> 

Εντατική Καλοκαιρινή 

εκπαίδευση σε θέματα 

θεραπείας της εξάρτησης, 

έρευνας της εξάρτησης και 

δημοσιεύσεων 

 

Το σωφρονιστικό σύστημα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον για τη θεραπεία των χρηστών ουσιών 

πλείστα σωφρονιστικά 

κθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών 

και Τοξικομανίας (2012), εκτιμάται ότι περίπου το 50% των κρατουμένων  σε επίπεδο ΕΕ, έχει κάνει χρήση 

παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπρόσθετα, συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως η ενδοφλέβια 

η, η χρήση κοινής σύριγγας κλπ. είναι σημαντικά αυξημένες ανάμεσα στον πληθυσμό των 

κρατουμένων που κάνουν χρήση, με αποτέλεσμα τον σημαντικά αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών 

ποτελεί επίσης μια περίοδο που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο και ειδικά με τον 

κίνδυνο υπέρδοσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, στις περιπτώσεις ιστορικού προβληματικής χρήσης, 

νος υποτροπής μετά την 

Οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές δηλώνουν ότι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης στη φυλακή θα 

πρέπει να είναι ευρέως ισότιμη με την υγειονομική περίθαλψη στην ευρύτερη κοινότητα. Επομένως, κάθε 

χεται στην κοινότητα πρέπει να παρέχεται και εντός της φυλακής, καθώς επίσης 

ποικίλες θεραπευτικές επιλογές πρέπει να είναι διαθέσιμες. Οι κατευθυντήριες γραμμές προσθέτουν 

εραπεία 

με την 

Η παροχή παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του ζητήματος αποτελεί και μια από τις 

2020, η οποία προνοεί για την 

«…Κλιμάκωση της ανάπτυξης της διαθεσιμότητας και της κάλυψης μέτρων μείωσης της ζήτησης 

με στόχο την επίτευξη ποιότητας περίθαλψης ισοδύναμης με εκείνη που 

χεται στην κοινότητα και σύμφωνα με το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη και την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, όπως κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Χάρτη 

να εξασφαλίζεται σε όλα τα 

, 2012), η 

, της 

οι χρήστες που βρίσκονταν σε 

θεραπεία υποκατάστασης στην κοινότητα μπορούσαν  να τη συνεχίσουν με την είσοδο τους στις φυλακές.  

ότι η Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

2020 στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της θεραπευτικής 

ενίσχυσης της 

λειτουργίας του θεραπευτικού προγράμματος εντός των φυλακών για χρήστες νόμιμων και παράνομων 

ουσιών και αφετέρου μέσω της εισαγωγής προγράμματος διαχείρισης φαρμακευτικών σκευασμάτων και 

δύο αυτές συνιστώσες 

απαραίτητες και καθοριστικές, αφού ο χώρος των φυλακών θεωρείται προνομιακός χώρος 

θεραπευτικής παρέμβασης λόγω της φύσης του, αλλά παράλληλα πρέπει να λειτουργεί και ως χώρος 

της βλάβης, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής των ατόμων εκεί, 

αλλά και σε σχέση με την επανεισδοχή τους στην κοινωνία, η οποία επιφέρει, μεταξύ άλλων, και τον 

 

Προώθηση Ανακοινώσεων 

Το Δελτίο Τύπου βρίσκεται 

στη διάθεση σας για σκοπούς 

προώθησης ανακοινώσεων 

σχετικά με θέματα που 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 

του ΑΣΚ.  
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