
 

 

 

 

 

 

 

              

              

 

  

 

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

   Απρίλιος    2015 ΤΕΥΧΟΣ: 38 

Τύπου 
 

Τ Ρ Ε Χ Ο Ν Τ Α   Θ Ε Μ Α Τ Α 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σε αυτό το τεύχος: 

Τρέχοντα Θέματα 

- Εργαστήριο 

Συντονιστικής 

Πλατφόρμας για 

θέματα Ασφάλειας και 

Τουρισμού 

- Υπηρεσία 

Συμβουλευτικής-

Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης, 

Καθοδήγησης, 

Ενημέρωσης, 

Δικτύωσης, 

Εκπαίδευσης και 

Έρευνας 

Διεθνείς Πρακτικές 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ -

Θεραπευτικό 

πρόγραμμα στο πλαίσιο 

του σωφρονιστικού 

συστήματος 

Ημερολόγιο Απριλίου 

Στήλη Επιστημονικού 

Ενδιαφέροντος  

Ανακοινώσεις 

 

Cyfield Tower, 

Λεωφόρος Λεμεσού 

130, City Home 81, 4ος 

Όροφος, 2015 

Στρόβολος, Λευκωσία 

Τηλ.: 22 442 960 

Φαξ: 22 305 190 

Email -Τμήμα Πολιτικής: 

info@ask.org.cy 

Email -Τμήμα 

Παρακολούθησης: 

info@ektepn.org.cy  

Εργαστήριο Συντονιστικής Πλατφόρμας για θέματα Ασφάλειας και Τουρισμού: Το ΑΣΚ συμμετείχε στις 3 

Απριλίου 2015 στη συντονιστική πλατφόρμα που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Στόχος της 

πλατφόρμας είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται στην κυπριακή τουριστική βιομηχανία 

που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των τουριστών. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες 

θεματικές ομάδες: 1) Ομάδα για προβλήματα που προκύπτουν από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ,       

2) Ομάδα θαλάσσιου, παράκτιου τουρισμού και ασφάλειας λουόμενων, 3) Ομάδα για θέματα κλοπών και 

παρενοχλήσεων, 4) Ομάδα για θέματα υγείας και νοσηλείας/ανθρωπιστικής βοήθειας, 5) Ομάδα για τροχαία 

δυστυχήματα και 6)Ομάδα για θέματα μεταφορών (χερσαίων, θαλάσσιων αέρος). Κατά τη συνάντηση οι 

ομάδες κατέγραψαν πιθανές δράσεις ανά στόχο, οι οποίες μετά από επεξεργασία που θα ακολουθήσει, θα 

αποτελέσουν τις δράσεις για το Προσχέδιο Σχεδίου Δράσεις για την Ασφάλεια και Υγεία των Τουριστών. 

Υπηρεσία Συμβουλευτικής – Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Καθοδήγησης, Ενημέρωσης, Δικτύωσης, 

Εκπαίδευσης και Έρευνας: Μέσα στα πλαίσια του προληπτικού προγράμματος στην ελεύθερη επαρχία 

Αμμοχώστου «Κοινοτική Υπηρεσία Στήριξης Οικογένειας, Παιδιών και Εφήβων», το οποίο λειτουργεί με 

χορηγία του ΑΣΚ, λειτουργεί Υπηρεσία Συμβουλευτικής-Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Καθοδήγησης, 

Ενημέρωσης, Δικτύωσης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Η υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή 

από τις 10:00-14:00 και Τρίτη-Τετάρτη από τις 14:00-18:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες και 

ραντεβού 95130019.  

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Στη στήλη αυτή θα παρουσιάζονται βέλτιστες ή καλές πρακτικές, ενδιαφέροντα διεθνή προγράμματα 

ή/και πολιτικές που εμπίπτουν στα θέματά του ΑΣΚ 

To KΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ με έδρα την Αθήνα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεραπείας και κοινωνικής 

επανένταξης σε κρατούμενους και αποφυλακισμένους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. Στόχος τους είναι η 

ενημέρωση γύρω από την εξάρτηση και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση, η  μείωσης της βλάβης που έχει 

προκληθεί από τη χρήση και η προετοιμασία για ένταξη σε θεραπευτική δομή εντός ή εκτός φυλακής.  

Υπηρεσίες παρέχονται στο Νοσοκομείο Κρατουμένων "Άγιος Παύλος", στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, 

στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού για άνδρες και στο κατάστημα κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών.  Το 

KEΘEA ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ έχει δημιουργήσει επίσης τρεις Θεραπευτικές Κοινότητες για κρατούμενους, στις Γυναικείες 

Φυλακές Κορυδαλλού, στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού για άνδρες και στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα 

Θηβών. Oι Κοινότητες λειτουργούν σε ειδικούς, παραχωρημένους χώρους, με ημερήσιο πρόγραμμα που 

περιλαμβάνει θεραπεία, εκπαίδευση, κατάρτιση, καθώς και ομάδες εργασίας. Η συνέχεια της θεραπείας μετά 

την αποφυλάκιση εξασφαλίζεται στη Θεραπευτική Κοινότητα του KEΘEA ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στο Κέντρο Υποδοχής και 

Επανένταξης στην Αθήνα, με τελικό στόχο την κοινωνική επανένταξη. Στο Κέντρο μπορεί επίσης να απευθυνθεί 

και κάθε χρήστης που αντιμετωπίζει προβλήματα με το νόμο. Ανάλογα με τις ατομικές τους ανάγκες, οι 

προσερχόμενοι στο Κέντρο εντάσσονται στην καταλληλότερη για αυτούς φάση: προετοιμασία και 

κινητοποίηση για θεραπεία, κυρία φάση θεραπείας, κοινωνική επανένταξη, μεταθεραπευτική 

παρακολούθηση. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σε εξωτερική ημερήσια βάση με δυνατότητα φιλοξενίας στον 

ξενώνα του Κέντρου όσων δεν διαθέτουν στέγη ή προέρχονται από περιοχές εκτός Αττικής.  Ιδιαίτερο βάρος 

δίνεται στη συνεχή επαφή των μελών με την ευρύτερη κοινωνία, μέσα από επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες. Το Κέντρο παρέχει επίσης υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον των 

εξαρτημένων.   

 

 

ΚΕΘΕΑ  εν  Δράσει  -  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ 

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

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 

European drug prevention quality standards: a 

quick guide 

Ο «γρήγορος οδηγός» ο οποίος απευθύνεται  στους επαγγελματίες της 

πρόληψης, αποτελεί συντομευμένη εκδοχή του Ευρωπαϊκού Οδηγού των 

Ποιοτικών Προτύπων Πρόληψης και περιλαμβάνει την περιγραφή των 

οκτώ σταδίων του κύκλου της πρόληψης, καθώς και χρήσιμη λίστα 

κριτηρίων για σκοπούς σχεδιασμού και εφαρμογής προληπτικών 

παρεμβάσεων.  

Τα Ευρωπαϊκά Ποιοτικά Πρότυπα για την Πρόληψη, τα οποία έχουν 

δημοσιευτεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών 

και της Τοξικομανίας (EMCDDA) ως Οδηγός αρ. 7, παρέχουν για πρώτη 

φορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο  σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής υψηλής 

ποιότητας προληπτικών προγραμμάτων. Ειδική έμφαση δίνεται στις 

ακόλουθες πτυχές της ποιότητας της πρόληψης: 

• Συνάφεια των παρεμβάσεων και των πολιτικών 

• Τήρηση των αρχών ηθικής και δεοντολογίας 

• Ενσωμάτωση και προώθηση επιστημονικά τεκμηριωμένων 

πρακτικών 

• Εσωτερική συνοχή των προγραμμάτων (internal coherence), ο 

βαθμός βιωσιμότητας τους και της δυνατότητας εφαρμογής τους   

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

23 - 24 Απριλίου, ώρα 9:00-

15:00, Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Εκπαίδευση στο κλινικό και 

ερευνητικό εργαλείο EuropASI 

η οποία απευθύνεται σε όλους 

όσοι εργάζονται στη θεραπεία 

της ουσιοεξάρτησης 

28 Απριλίου  

Δημοσιογραφική Συνέντευξη 

του Υπουργού Υγείας και του 

Αρχηγού της Αστυνομίας για 

την Παγκόσμια Ημέρα κατά 

του καπνίσματος με στόχο την 

εξαγγελία της έναρξης των  

δραστηριοτήτων για το μήνα 

Μάιο 

20-21 Απριλίου 

Άτυπη Συνάντηση Υπουργών 

Υγείας, στη Ρήγα της Λετονίας 

28-29 Απριλίου 

Συνάντηση Επιτροπής για την 

Πολιτική και Δράση για το 

Αλκοόλ, Βρυξέλλες, Βέλγιο  

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

Μέσα στα πλαίσια του 

προγράμματος «Κοινοτική 

Υπηρεσία Στήριξης Οικογένειας, 

Παιδιών και Εφήβων», θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 

Απριλίου στις 18.00, 

εκπαιδευτικό βιωματικό 

εργαστήρι για γονείς παιδιών 

προσχολικής, σχολικής και 

εφηβικής ηλικίας με θέμα: 

«Ρόλος γονέων: Ένα ταξίδι με 

ποικίλες προκλήσεις». Ακόμη, θα 

πραγματοποιηθούν εργαστήρια 

για τους εκπαιδευτικούς ως εξής: 

Για τους εκπαιδευτικούς 

δημοτικής εκπαίδευσης στις 6 

Απριλίου και για τους 

εκπαιδευτικούς Μέσης 

εκπαίδευσης στις 27 Απριλίου 

εργαστήρι με θέμα: «Αναγνώριση 

παιδιών συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές δυσκολίες στο 

σχολικό περιβάλλον». Επίσης θα 

πραγματοποιηθούν σεμινάρια 

για τα παιδιά και εργαστήρι για 

εφήβους με διάφορα θέματα. 

τους. 

 

 

Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων της ΕΕ, Βρυξέλλες, 

10/3/2015: Σύμφωνα με έκθεση 

που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 9 

Μαρτίου από το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Παρακολούθησης 

Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 

(EMCDDA), ακόμη περισσότερες 

νέες ψυχοδραστικές ουσίες 

(ΝΨΟ) ανιχνεύτηκαν από 

Ευρωπαϊκή Ένωση το περασμένο 

έτος,  με συχνότητα περίπου δύο 

νέες ουσίες την εβδομάδα. 

Συνολικά, 101 νέες ουσίες 

αναφέρθηκαν στο Σύστημα 

Έγκαιρης Προειδοποίησης της ΕΕ 

το 2014 (σε σύγκριση με 81 το 

2013), συνεχίζοντας την ανοδική 

τάση στις ουσίες που 

γνωστοποιούνται μέσα σε ένα 

χρόνο. Έτσι, ο συνολικός αριθμός 

των ουσιών που 

παρακολουθούνται από το 

EMCDDA ανέρχονται σε 

περισσότερες από 450 >> 

Αλκοόλ: Πολιτικές για 

αντιμετώπιση της 

επιβλαβούς χρήσης 

Με τη Στρατηγική που 

προωθεί το ΑΣΚ για την 

περίοδο 2013-2020, 

επιχειρείται μια νέα οπτική 

στα κυπριακά δεδομένα, 

αφού για πρώτη φορά 

εντάσσεται σε αυτήν, η 

αντιμετώπιση της 

επιβλαβούς χρήσης του 

αλκοόλ. Πρόκειται για μια 

νέα τάση στο επίπεδο της ΕΕ, 

για πιο ολοκληρωμένες 

Εθνικές Στρατηγικές που 

συμπεριλαμβάνουν 

παρεμβάσεις που αφορούν 

τόσο στις παράνομες όσο και 

στις νόμιμες εξαρτησιογόνες 

ουσίες >> 

 

 

 

 

Εθνική Στρατηγική για την 

αντιμετώπιση της εξάρτησης 

από παράνομες ουσίες και την 

επιβλαβή χρήση αλκοόλ 2013-

2020 

Διαβάστε σχετικό άρθρο 

δημοσίευσης του Δρα 

Χρύσανθου Γεωργίου -

Προέδρου του 

Αντιναρκωτικού Συμβουλίου 

Κύπρου >> 

http://www.ask.org.cy/el/news/apo-to-deltio-tipoi-toi-simvoilioi-dikaiosinis-kai-esoterikon-potheseon-tis-ee-rikselles-1032015-1-1
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/2zdizEsXKJXGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/XxBgNaCzym3GpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe
http://www.emcdda.europa.eu/publications/adhoc/prevention-standard

