
 

 

 

 

 

 

 

              

              

 

  

 

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

 Φεβρουάριος  2015 ΤΕΥΧΟΣ: 36 

Τύπου 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

Μέσα στα πλαίσια προώθησης των δράσεων της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες 

Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020 που 

αφορούν στον τομέα της Κοινωνικής Επανένταξης, εφαρμόζεται 

από το ΑΣΚ για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Σχέδιο Παροχής 

Οικονομικής Βοήθειας Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης. 

Κατά τη διάρκεια του 2014, έχουν αιτηθεί για βοήθεια μέσα στα 

πλαίσια του Σχεδίου 33 συνολικά άτομα, εκ των οποίων έχουν 

εγκριθεί τα 29. Τα άτομα αυτά υπέβαλαν τις αιτήσεις τους μέσα 

από τα προγράμματα Κοινωνικής Επανένταξης στα οποία 

συμμετέχουν και είναι εγκεκριμένα από το ΑΣΚ. Μέσα από τις 

αιτήσεις έχουν καλυφθεί προσωπικές ανάγκες των ατόμων που 

αφορούν σε επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση, σε έξοδα 

σπουδών, σε κάλυψη οδοιπορικών, σε αγορά οικιακού και 

επαγγελματικού εξοπλισμού και σε κάλυψη εξόδων ενοικίου για 

ορισμένο χρονικό διάστημα. Για το σκοπό αυτό έχει δαπανηθεί 

κονδύλι ύψους €47889. 

 

Το ΑΣΚ έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση του Σχεδίου, η 

λειτουργία του οποίου θα αρχίσει αμέσως μετά την 

έγκριση του προϋπολογισμού του ΑΣΚ και την 

αποδέσμευση του σχετικού κονδυλίου που αφορά στο 

Σχέδιο. Το αναθεωρημένο Σχέδιο και οι σχετικές 

αιτήσεις, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ 

www.ask.org.cy. Η ημερομηνία αποδοχής των αιτήσεων 

θα ανακοινωθεί αργότερα. 

ΔΩΡΕΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το ΑΣΚ σας ενημερώνει ότι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο 

προτίθεται να δωρίσει εξοπλισμό γραφείου και ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε μη 

κερδοσκοπικούς, μη κυβερνητικούς Οργανισμούς (υπάρχει λίστα με το διαθέσιμο 

εξοπλισμό). Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μία 

σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων του Οργανισμού τους και πώς σκοπεύουν 

να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό. Επίσης, θα πρέπει να παραλάβουν οι ίδιοι τον 

εξοπλισμό από τα γραφεία της Αντιπροσωπείας (Λεωφ. Βύρωνος 30, 1096 

Λευκωσία). Μπορείτε να επικοινωνήσετε, το αργότερο μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2015, 

με την κα Ανιές Αντρέ, Προϊστάμενη Τμήματος Διοίκησης, Αντιπροσωπεία 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, τηλ.: 22 81 77 70 και 99 665 307. Για 

περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο >>   

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η Πρόσκληση για 

υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και την Κυπριακή 

Δημοκρατία για την περίοδο 2014 -2020. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας των νέων (20-40 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά 

σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα 

ταλέντα τους. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στις 11 Φεβρουαρίου 2015 και γίνονται δεκτές από 12 

Φεβρουαρίου-11 Μαΐου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο >>  

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/55800C9432D0D9C6C2257C15002F899F?OpenDocument
http://www.ask.org.cy/el/news/dorea-eksoplismoi-irafeioi-1


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις 

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 67 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

n.fotsiou@ask.org.cy 

Προσεχείς Συναντήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

9-17 Μαρτίου: CND 58
η
 Συνάντηση  

16 Απριλίου: Συνάντηση Εθνικών 

Συντονιστών στη Ρίγα  

28 Απριλίου: HDG Βρυξέλλες 

29 Απριλίου: Πολιτικός Διάλογος, 

Βρυξέλλες   

30 Απριλίου: Dublin Group  

22 Μαΐου: HDG Βρυξέλλες 

16 Ιουνίου: HDG Βρυξέλλες 

17 Ιουνίου: Πολιτικός Διάλογος, 

Βρυξέλλες 

ΚΕΝΘΕΑ - Εκπαιδευτική Κάθοδος 

στην Θεσσαλονίκη  

Η εκπαιδευτική κάθοδος θα 

πραγματοποιηθεί στις 19-22 

Μαρτίου. Για περισσότερες 

πληροφορίες όσον αφορά το ταξίδι 

στη Θεσσαλονίκη ακολουθείστε το 

σύνδεσμο >> 

Νέα έκδοση του Ευρωπαϊκού 

Παρατηρητηρίου EMCDDA: «Το 

Διαδίκτυο και οι αγορές 

παράνομων ουσιών» 

Η ταχύτητα με την οποία το 

Διαδίκτυο μεταμορφώνει τις 

αγορές ναρκωτικών αποτελεί 

πρόκληση >> 

Πραγµατοποιήθηκε στις 13 

Ιανουαρίου, συνάντηση µεταξύ του 

Προέδρου του Αντιναρκωτικού 

Συµβουλίου Κύπρου, ∆ρα Χ. 

Γεωργίου και του Υπουργού 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης κ. 

Ιωνά Νικολάου, στην παρουσία της 

Αν. ∆ιευθύντριας των Κεντρικών 

Φυλακών κας Α. Αριστοτέλους. 
Κύριο θέµα της συνάντησης, ήταν η 

επαναλειτουργία του θεραπευτικού 

προγράµµατος για 

ουσιοεξαρτηµένα άτοµα  >> 

Συνάντηση μεταξύ του ΑΣΚ και του 

Υπουργού Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης 

 

 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΑΛΟΞΟΝΗΣ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  

Σε διεθνές επίπεδο, υπολογίζεται ότι 69,000 

άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από 

υπερβολική δόση οπιοειδών και μόνο. Μεταξύ 

των ατόμων που κάνουν ενέσιμη χρήση ουσιών, 

η υπερβολική δόση οπιοειδών είναι η δεύτερη 

πιο συχνή αιτία θανάτου μετά τον ιό HIV/ AIDS. 

Με βάση τα στοιχεία του EMCDDA (2015), το 

2012 στην Ευρώπη σημειώθηκαν 6,100 θάνατοι 

από υπερβολική δόση και ενώ φαίνεται να 

μειώνεται η ενέσιμη χρήση, η θνησιμότητα των 

χρηστών ενέσιμων ουσιών παραμένει σε ψηλά 

επίπεδα. 

Διάφορες παρεμβάσεις έχουν προταθεί είτε με 

άμεσο στόχο την πρόληψη της υπερβολικής 

χρήσης οπιοειδών, είτε την έμμεση μείωση των 

θανάτων από υπερβολική χρήση. Μία από 

αυτές τις παρεμβάσεις είναι και η διάθεση  της 

ναλοξόνης σε άτομα που είναι ευάλωτα ως 

προς την πιθανότητα υπερβολικής χρήσης ή/και 

σε φίλους/ συγγενείς τους, σε συνδυασμό με 

μία βραχύχρονη εκπαιδευτική παρέμβαση. 

Η ναλοξόνη είναι ανταγωνιστής και ανατρέπει 

την επίδραση των οπιοειδών στο σώμα, όπως 

είναι η αναπνευστική καταστολή, εντός μερικών 

λεπτών. Έχει χρησιμοποιηθεί στη διαχείριση της 

υπερδοσολογίας οπιοειδών για περισσότερο 

από 40 χρόνια και αποτελεί μία κοινή πρακτική 

για πρόληψη των θανάτων από υπερβολική 

χρήση στα νοσοκομεία και στα ασθενοφόρα. 

Είναι ένα ασφαλές φάρμακο με χαμηλό 

Κυπριακή Πραγματικότητα: Στην Κύπρο η ναλοξόνη δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία 

ναρκωτικών/ ψυχοτρόπων ουσιών του σχετικού Νόμου. Ωστόσο, παρέχεται μόνο με ιατρική 

συνταγή (από οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα) και όπως και κάθε άλλο φαρμακευτικό προϊόν 

απαιτεί άδεια κυκλοφορίας. Η χρήση της περιορίζεται στο νοσοκομειακό πλαίσιο (Τμήμα 

Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών) και στα ασθενοφόρα. Το Αντιναρκωτικό 

Συμβούλιο μελετά το ενδεχόμενο για να αρχίσει ολοκληρωμένη παρέμβαση με τη 

διαθεσιμότητα ναλοξόνης σε συνδυασμό με εκπαίδευση σε χρήστες στα πλαίσια των 

προγραμμάτων μείωσης της βλάβης. 

κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών 

ανεπιθύμητων ενεργειών ή 

υπερδοσολογίας. 

Τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι 

συνήθως υπάρχουν μάρτυρες όταν 

συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, κυρίως 

άλλοι χρήστες, οι οποίοι όμως δεν καλούν 

το ασθενοφόρο γιατί φοβούνται τις νομικές 

επιπτώσεις. Επίσης, μπορεί να 

προσπαθήσουν με διάφορες μεθόδους να 

σώσουν το θύμα,  συνήθως όμως με 

αναποτελεσματικές τεχνικές, όπως η 

ενέσιμη χορήγηση κοκαΐνης ή αλατιού και 

το κρύο μπάνιο (Strang et al., 2013). 

Η διάθεση ναλοξόνης σε χρήστες (take- 

home naloxone) έχει προταθεί από το 

Advisory Council on the Misuse of Drugs στο 

Ηνωμένο Βασίλειο ως καλή πρακτική από 

το 2000. Στην παρούσα φάση, η προσέγγιση 

αυτή εφαρμόζεται από τις εξής 7 

ευρωπαϊκές χώρες: Δανία, Γερμανία, 

Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο 

Βασίλειο και Νορβηγία. 

Μία ολοκληρωμένη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

α) Σύντομη εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα: αναγνώρισης των 

παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στην υπερβολική χρήση, 

αναγνώρισης της υπερβολικής χρήσης, σωστούς τρόπους 

αντιμετώπισης της υπερβολικής χρήσης, μεθόδους χορήγησης 

ναλοξόνης, χρονικής περιόδου διάρκειας της αποτελεσματικότητας της 

ναλοξόνης, βασικών τεχνικών πρώτων βοηθειών, 

β) πρακτική εξάσκηση στη χορήγηση ναλοξόνης και 

γ) διάθεση 1-2 δόσεων ναλοξόνης σε έτοιμες για χρήση σύριγγες (η 

ναλοξόνη χρησιμοποιείται και σε μορφή ρινικού σπρέι). 

Σημειώνεται ότι, στις 4 Νοεμβρίου 2014, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες συνιστούν όπως 

τα κράτη επεκτείνουν την πρόσβαση ναλοξόνης σε άτομα που ενδέχεται 

να γίνουν μάρτυρες περιστατικών υπερβολικής χρήσης στην κοινότητά 

τους , όπως οι φίλοι , τα μέλη της οικογένειας, οι σύντροφοι των 

χρηστών, καθώς και το θεραπευτικό προσωπικό. Επιπρόσθετα, το 

EMCDDA (2015) μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατέληξε ότι 

υπάρχουν στοιχεία ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση με τη χορήγηση 

ναλοξόνης μειώνει τη θνησιμότητα που συνδέεται με την υπερβολική 

χρήση. 

 

 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/Yd99utiQoIzGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/VROtQLX+1rvGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/news/ea-ekdosi-toi-eiropakoi-paratiritirioi-emcdda-to-diadiktio-kai-oi-aiores-paranomon-oision-1
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe

