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Μήνυμα του Προέδρου του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου 

Λόγω της φύσης του πολυδιάστατου φαινομένου της χρήσης και εξάρτησης 

εξαρτησιογόνων ουσιών, οι προκλήσεις που παρατηρούνται τόσο στην Κύπρο όσο και στην 

Ευρώπη είναι συνεχείς. Μερικά παραδείγματα των νέων προκλήσεων είναι η χρήση των 

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. 

Τα νέα αυτά στοιχεία έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και καιρό, με 

αποτέλεσμα το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο να έχει προωθήσει ή να έχει προχωρήσει το ίδιο 

σε διάφορες παρεμβάσεις και μέτρα με στόχο την πρόληψη όλων αυτών των αρνητικών 

συνεπειών. 

Εντός του 2016 πολλά ήταν αυτά που επιτεύχθηκαν. Ενδεικτικά στη σφαίρα της Πρόληψης, 

το ΑΣΚ προχώρησε σε επαφές με τις διευθύνσεις των σχολείων προπαρασκευαστικής 

μαθητείας αλλά και με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για την προώθηση της 

εφαρμογής προγράμματος πρόληψης/πρώιμης παρέμβασης για τους μαθητές/εφήβους, τις 

οικογένειές τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ παράλληλα έγιναν προσπάθειες για 

κάλυψη των κενών που παρατηρούνται μέσα στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Παραπομπής 

μαθητών σε θεραπευτικά κέντρα. 

Από τη σκοπιά της θεραπείας, το ΑΣΚ συνέβαλε ενεργά ως προς την επέκταση των 

προγραμμάτων φαρμακευτικής υποστήριξης (υποκατάστασης) στην Επαρχία Πάφου. Εντός 

του 2016 τροχοδρομήθηκε η διαμόρφωση του Κλειστού Κέντρου Ασφαλούς Νοσηλείας, ενώ 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των θεραπευτικών δομών στην Κύπρο.   

Στα πλαίσια αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με τη χρήση, 

πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό τη συλλογή στοιχείων όσον αφορά στις συμπεριφορές 

υψηλού κινδύνου και την εξακρίβωση της επικράτησης των ιών Ηπατίτιδας Β (HBV), 

Ηπατίτιδας C (HCV) και HIV στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οποίοι αναζητούν 

θεραπεία. Παράλληλα, προωθήθηκαν οι διαδικασίες για τοποθέτηση Αυτόματων Μηχανών 

Παροχής Κουτιών Μείωσης της Βλάβης σε επιλεγμένα σημεία ανά επαρχία. 

Στον τομέα του αλκοόλ, το ΑΣΚ προέβη σε στοχοθετημένες ενέργειες για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου της εύκολης προσβασιμότητας των ανηλίκων στο αλκοόλ καθώς και της 

εφαρμογής νομοθεσιών και μέτρων ελέγχου που αφορούν στη μείωση της διαθεσιμότητας 

των αλκοολούχων ποτών στην ομάδα αυτή. Το 2016 το ΑΣΚ προχώρησε στην ανάπτυξη 

κατευθυντήριων γραμμών Εκπαίδευσης στην Υπεύθυνη Πώληση και Διάθεση Αλκοόλ 

(ΥΠΔΑ) και στην προκήρυξη και επιχορήγηση του πιλοτικού προγράμματος παροχής 
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εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοόλ στις επαρχίες Λευκωσίας, 

Λάρνακας, Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου.  

Το 2016 αποτελεί επίσης και το τέλος της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης 2013-2016, το 

οποίο μεταφράζει σε δράσεις υλοποίησης την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της 

Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020, ενώ 

πλησιάζει η περίοδος αυτοκριτικής και ανασυγκρότησης για διαμόρφωση του νέου Σχεδίου 

για την περίοδο 2017-2020. 

Πέρα από τα πιθανά μας λάθη αδυναμίες ή παραλείψεις, η δέσμευση της Πολιτείας, σε ότι 

αφορά την υλοποίηση των μέτρων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής θα πρέπει να 

θεωρείται δεδομένη. Θεωρούμε ότι πέρα από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της 

Πολιτείας, ιδιαίτερα μπροστά στις σημερινές πραγματικότητες, είναι καθοριστικής 

σημασίας η συστράτευση όλων όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα, σε ένα δυνατό 

κοινωνικό μέτωπο. Όλοι μας έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για τη ζωή, να τη δώσουμε 

αυτή τη μάχη με εφόδιο την επιστημονική γνώση ώστε η αντιμετώπιση του φαινομένου 

αυτού να είναι, όσο το δυνατό, πιο δυναμική και ταυτόχρονα ρεαλιστική με μοναδικό 

σκοπό τη φροντίδα των συμπολιτών μας, των οικογενειών τους και της κοινωνίας στο 

σύνολο της. 

 

 

 

Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου 

Πρόεδρος 

Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου 
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 1. Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου   

1.1. Ποιοι είμαστε 

 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) είναι από το 2000, βάσει της σχετικής 

νομοθεσίας («Περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) Νόμος του 2000 

(Ν. 128(Ι)/2000»), ο ανώτατος συντονιστικός φορέας της Κύπρου για τα θέματα 

παράνομων ουσιών και του αλκοόλ. 

 

Στο ΑΣΚ λειτουργούν δύο Τμήματα: το Τμήμα Πολιτικής και το Τμήμα Παρακολούθησης/ 

ΕΚΤΕΠΝ. 

1.2. Στόχοι και Αρμοδιότητες 

Το   Τμήμα Πολιτικής έχει, τις εξής κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα: 

• Το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνικής 

Στρατηγικής για τις παράνομες ουσίες και το αλκοόλ. 

• Το συντονισμό των δραστηριοτήτων σε θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών από τις 

διάφορες κρατικές υπηρεσίες ή φορείς του ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα. 

• Το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αδειοδότηση όλων των σχετικών 

προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας (κρατικού και μη κρατικού τομέα). 

• Την έγκριση και οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη 

και αντιμετώπιση της εξάρτησης και τη μείωση της προσφοράς ουσιών. 

• Την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 

πρόληψη, τη θεραπεία και τη μείωση της βλάβης. 

• Τη διάχυση έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης στην κοινωνία σε σχέση με τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες.  

• Την ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Σώματα και Διεθνείς 

Οργανισμούς. 

• Προώθηση τροποποιήσεων σε νομοθεσίες σχετικά με θέματα της αρμοδιότητας του 

ΑΣΚ. 

 

Το Τμήμα Παρακολούθησης συμπεριλαμβάνει και το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 

(ΕΚΤΕΠΝ), που αποτελεί δέσμευση της Κύπρου, με βάση τη 

Συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης 
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των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA). Στο πλαίσιο αυτής, το ΕΚΤΕΠΝ 

δεσμεύεται για υλοποίηση του προγράμματος του EMCDDA. Tο Κέντρο, συλλέγει, 

επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα που αφορούν στη κατάσταση του φαινομένου 

(νόμιμες ουσίες και αλκοόλ), με βάση συγκεκριμένους άμεσους και έμμεσους δείκτες. 

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤΕΠΝ, βρίσκεται η συλλογή, ανάλυση, μελέτη και 

αξιολόγηση στοιχείων για:  

• Την επικράτηση της χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στο γενικό πληθυσμό  

• Την προβληματική χρήση  

• Τη θεραπεία  

• Τις μολυσματικές ασθένειες  

• Τους θανάτους που σχετίζονται με τη χρήση παράνομων ουσιών  

• Το αλκοόλ 

Εκτός από τα πιο πάνω, το ΑΣΚ και το Τμήμα Παρακολούθησης διεξάγει οποιεσδήποτε 

άλλες έρευνες, οι οποίες κρίνονται σημαντικές για σχεδιασμό πολιτικών από το ΑΣΚ στο 

θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών. Ενδεικτικά, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής του 

Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας, το Τμήμα Παρακολούθησης διεξάγει την 

έρευνα  «Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για πρόληψη ουσιών εξάρτησης». Επιπρόσθετα, σε 

συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα προγραμματίζεται η επέκταση της έρευνας 

ανάλυσης αστικών λυμάτων με στόχο τη διερεύνηση των επιπέδων των συγκεντρώσεων 

ναρκωτικών ουσιών σε αστικά λύματα όλης της Κύπρου. Επιπλέον,  το ΑΣΚ στην 

προσπάθεια του να υποβοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσον αφορά στην 

αντιμετώπιση χρήσης ουσιών εξάρτησης και τη δημιουργία προγραμμάτων μείωσης 

βλάβης, καθώς και τον καθορισμό των αναγκών στον τομέα δημόσιας υγείας, διεξάγει 

έρευνα με θέμα «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV και HCV και 

συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών».  

Τα επιστημονικά στοιχεία που συλλέγονται και αναλύονται από το ΕΚΤΕΠΝ, αξιοποιούνται 

από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας για 

σκοπούς αποτύπωσης της συνολικής ευρωπαϊκής εικόνας, και βεβαίως ως αφετηρία για 

χάραξη της πολιτικής στην Κύπρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

1.3. Σύνθεση και Στελέχωση 

Το ΑΣΚ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο: τον Πρόεδρο, ο οποίος διορίζεται 

από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (πενταετής θητεία), τον Αντιπρόεδρο που είναι ο 

εκάστοτε Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και  επτά μέλη που διορίζονται από 

το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία (τριετής 

θητεία).  
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Η σύσταση του Συμβουλίου για το έτος 2016 έχει ως εξής: 

Πρόεδρος:    Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου  

Αντιπρόεδρος:    Παναγιώτης Σεντώνας  

Μέλη:     Δρ. Μάριος Άδωνης   

      Δρ. Γιώργος Γεωργίου   

     Έλενα Ζαρούνα  

      Τίνα Παύλου  

     Στέλιος Σεργίδης   

      Δρ. Σπύρος Στυλιανού (μέχρι 18 Νοεμβρίου 2016) 

Βασίλης Χρυσάνθου 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου στελεχώνεται από το ακόλουθο προσωπικό: 

Εκτελεστική Γραμματέας Τόνια Παγιάτα 

Τμήμα Πολιτικής  

Λειτουργοί    Εύη Κυπριανού  

    Μαρία Ματθαίου – Κίκα 

    Νατάσα Σαββοπούλου 

Εύα Συμεωνίδου 

    Νάσια Φωτσίου  

Λήδα Χριστοδούλου
1
 

Τμήμα Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ 

Αν. Προϊστάμενη  Ιωάννα Γιασεμή 

Λειτουργοί   Bύρωνας Γκέιστ 

    Έλενα Δημοσθένους 

    Μαρία Σαββίδου 

                                                           
1
 Σημειώνεται ότι κατά το 2016 οι Λειτουργοί του Τμήματος Πολιτικής Εύη Κυπριανού, Νατάσα Σαββοπούλου 

και Νάσια Φωτσίου αναπληρούσαν εκ περιτροπής τη θέση Προϊσταμένου στο Τμήμα Πολιτικής 
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Λογιστικός Λειτουργός   Νεόφυτος Νεοφύτου 

Γραμματειακό Προσωπικό  Έλενα Αντρέου 

    Έλενα Ανδρέου 

 

Βοηθητικό Προσωπικό  Γιώργος Γεωργίου 
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2. Εθνική Στρατηγική 

2.1. Τι είναι η Εθνική Στρατηγική 

Η Εθνική Στρατηγική (Ε.Σ.) για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και 

την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020, συνιστά το βασικό κείμενο πολιτικής για τις 

εξαρτήσεις και κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Πολιτείας για 

την επόμενη οκταετία. Πρόκειται για μια συνεκτική και σφαιρική πολιτική, η οποία θέτει τις 

κατευθύνσεις πολιτικής και συντονίζει την υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο, τις προσπάθειες 

και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της χρήσης και εξάρτησης από παράνομες ουσίες, 

τη διαχείριση της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ και τη διαχείριση της εξάρτησης από 

νόμιμες ουσίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ενίσχυση, διεύρυνση και αναβάθμιση της 

διακρατικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. Η Ε.Σ. αποσκοπεί στην εφαρμογή πολιτικών, 

μέτρων και παρεμβάσεων που εδράζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές και 

που παράλληλα αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τους ανθρώπινους και οικονομικούς 

πόρους. Η Ε.Σ. εξαγγέλλεται και στηρίζεται από την Εθνική Επιτροπή για τα Ναρκωτικά, της 

οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η οποία απαρτίζεται από τους 

Υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Παιδείας και Πολιτισμού, 

Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και Άμυνας. 

2.1.1. Αποτίμηση Προόδου Σχεδίου Δράσης 2013-2016  

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου 

εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης (ΣΔ) 2013-2016 που εντάσσεται στη Στρατηγική για την 

Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 

2013-2020, έκρινε σκόπιμο όπως προβεί σε μια αποτίμηση του τι έχει επιτευχθεί και σε 

ποιο βαθμό, ποιες ήταν οι δυσκολίες στην πορεία, και τι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο 

νέο Σχέδιο Δράσης για τα έτη 2017-2020. 

Στη διαδικασία αυτή, είχαν καλεστεί να συμβάλουν όλοι οι συνεργάτες του ΑΣΚ που έχουν 

εμπλοκή στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και που προέρχονται από κρατικές και μη 

Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Φορείς, Προγράμματα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 

Οργανωμένα Σύνολα.  

Η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί είχε ως εξής: 

1. Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Προόδου 

Το ερωτηματολόγιο αποστάληκε σε όλους τους συνεργάτες ηλεκτρονικά, για να 

συμπληρωθεί ανώνυμα, με χρονικό περιθώριο ενός μηνός.  

Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να εντοπίσει: 

• Τις επιτυχίες ή/και τυχόν εμπόδια ως προς την επίτευξη των στόχων και των 

προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής  

• Τη συνάφεια, προστιθέμενη αξία και επιρροή της Εθνικής Στρατηγικής σε σχέση με τις 

δράσεις των συνεργατών του ΑΣΚ 
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• Εισηγήσεις ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για παρακολούθηση της 

εφαρμογής των δράσεων 

• Εισηγήσεις για δράσεις για την επόμενη περίοδο μέχρι και το 2020 

2. Συνεντεύξεις με κύριους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση δράσεων της Εθνικής 

Στρατηγικής 

Το ΑΣΚ διοργάνωσε συναντήσεις με τους Συντονιστικούς Φορείς συγκεκριμένων δράσεων 

του Σχεδίου Δράσης για μια εκτενέστερη ανάλυση της έκβασης των δράσεων, καθώς και για 

κατάθεση των δικών τους εισηγήσεων για το νέο Σχέδιο Δράσης 2017-2020. 

3. Ποσοτική Αξιολόγηση  

Η ποσοτική αξιολόγηση βασίστηκε στα στοιχεία που συλλέγει το ΑΣΚ μέσα από τις εκθέσεις 

εφαρμογής των δράσεων, καθώς και το Τμήμα Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ βάσει της 

παρακολούθησης των επιδημιολογικών δεικτών. Από την ποσοτική αξιολόγηση διαφαίνεται 

ότι από το σύνολο των 97 δράσεων του Σχεδίου Δράσης 2013-2016, υλοποιήθηκαν πλήρως 

οι 71, υλοποιήθηκαν εν μέρει ή βρίσκονται σε εξέλιξη οι 16 και δεν έχουν υλοποιηθεί 10 

δράσεις (Πίνακας 1). Οι λόγοι που έχουν εντοπιστεί για μη υλοποίηση των δράσεων 

συμπεριλαμβάνουν την έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών, νομοθετικούς περιορισμούς και την έλλειψη κονδυλίων και εξειδικευμένου 

προσωπικού. Στον Πίνακα 2 φαίνεται αναλυτικά η υλοποίηση των δράσεων ανά Πυλώνα.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

  

Υλοποιήθηκε/ Συνεχής Δράση 71 

Υλοποιήθηκε εν μέρει/ Σε εξέλιξη 16 

Δεν υλοποιήθηκε 
 

10 

Σύνολο: 97 

Πίνακας 1 
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Πίνακας 2 

2.2 Στόχοι, προτεραιότητες και επιτεύγματα 

2.2.1. Τομέας Πρόληψης  

2.2.1.1. Στόχοι και προτεραιότητες στον τομέα πρόληψης  

H πρόληψη της εξάρτησης αφορά σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό, 

περιορισμό και εξάλειψη των αιτιών που συμβάλουν στη γένεση της χρήσης και 

εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς και της εξάρτησης  

σε άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές. 

Για την αντιμετώπιση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά και άλλων παραβατικών 

συμπεριφορών, εφαρμόζονται διάφορες στρατηγικές πρόληψης. Οι προσεγγίσεις 

περιβαλλοντικής και καθολικής πρόληψης απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, η 

επικεντρωμένη πρόληψη απευθύνεται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες 

ενδέχεται να είναι πιο επιρρεπείς στην προβληματική χρήση ουσιών, ενώ η ενδεδειγμένη 

πρόληψη επικεντρώνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου.  

ΠΥΛΩΝΑΣ Υλοποιήθηκε/ 

Συνεχής Δράση 

Υλοποιήθηκε εν 

μέρει/ Σε 

εξέλιξη 

Δεν 

υλοποιήθηκε 

 

Σύνολο 

ΠΡΟΛΗΨΗ 18 

 

 

5 3 26 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

16 4 4 24 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 8 

 

 

2 3 13 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

21 4 0 25 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 8 

 

 

1 0 9 
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Στην Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020, η έννοια του όρου πρόληψη όπως την γνωρίζαμε μέχρι 

σήμερα, δίνει τη θέση της σε μια στοχοθετημένη και επικεντρωμένη πρόληψη, βασισμένη 

σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές αλλά και με έμφαση σε περιβαλλοντικές 

δράσεις. Τέτοιες παρεμβάσεις στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς ή της 

διευκόλυνσης της αλλαγής, μέσα από την αλλαγή του περιβάλλοντος του ατόμου. 

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης 2013-2016 στον τομέα της πρόληψης μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

• Στήριξη ευάλωτων ομάδων ως προς την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

και παροχή προγραμμάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου. 

• Ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη 

χρήση. 

• Προώθηση καθολικών δράσεων και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στη χρήση νέων 

τεχνολογιών. 

2.2.1.2. Κύρια επιτεύγματα στον Τομέα της Πρόληψης  

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας 

Βλ. Σημείο 5: Μνημόνια Συνεργασίας  

Προληπτικό Πρόγραμμα για τους μαθητές της προπαρασκευαστικής μαθητείας 

Μέσα στο 2016 έγιναν επαφές με τις διευθύνσεις των σχολείων προπαρασκευαστικής 

μαθητείας αλλά και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την εφαρμογή 

προγράμματος πρόληψης/πρώιμης παρέμβασης για τους μαθητές/έφηβους, τις οικογένειες 

τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων, που φοιτούν στην προπαρασκευαστική 

μαθητεία στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού. Η πρόταση ετοιμάστηκε από το 

ΑΣΚ και αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2017.  

Πρωτόκολλο Παραπομπής μαθητών σε θεραπευτικά κέντρα   

Το Πρωτόκολλο Παραπομπής μαθητών σε θεραπευτικά κέντρα το οποίο εφαρμόζεται από 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το 

ΑΣΚ, από το έτος 2010 κρίθηκε αναγκαίο όπως ανανεωθεί και εμπλουτιστεί. Το εν λόγω 

πρωτόκολλο θα μπει σε εφαρμογή κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018.  Το ΑΣΚ έχει θέσει ως 

κύριο στόχο της επόμενης χρονιάς την κάλυψη των κενών που παρατηρούνται στην 

Επαρχία Πάφου για παροχή προσβάσιμων θεραπευτικών προγραμμάτων για μαθητές, ενώ 

για την κάλυψη των ίδιων αναγκών στην Επαρχία Αμμοχώστου έχει ήδη προχωρήσει το 

στην ενίσχυση του Σταθμού Πρόληψης και Συμβουλευτικής ‘Αχιλλέα’.  

Συμμετοχή του ΑΣΚ στην Εθνική Επιτροπή για το Κάπνισμα 

Η ενεργή συμμετοχή του ΑΣΚ στην Εθνική Επιτροπή για τον έλεγχο του καπνίσματος, 

συνεχίστηκε και κατά το έτος 2016. Το ΑΣΚ συμμετείχε στην κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης 
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της Στρατηγικής για τον έλεγχο του καπνίσματος με τη συμπερίληψη δράσεων που το ίδιο 

πρότεινε, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει έμπρακτα την εφαρμογή των υπόλοιπων δράσεων του 

Σχεδίου.   

2.2.2. Τομέας Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης  

2.2.2.1. Στόχοι και προτεραιότητες στον Τομέα Θεραπείας και Κοινωνικής 

Επανένταξης  

Η αποτελεσματική θεραπεία της εξάρτησης μπορεί να λάβει πολλές μορφές και να 

συμπεριλάβει επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εξάρτησης 

και την αποκατάσταση του ατόμου, όπως και στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών της 

στο άτομο και το κοινωνικό σύνολο. 

Η έννοια της τυπικής θεραπευτικής προσέγγισης, κατ’ αναλογία προς την έννοια του 

τυπικού χρήστη, δεν υφίσταται στη θεραπεία της εξάρτησης από τις εξαρτησιογόνες ουσίες, 

κατά συνέπεια δεν υπάρχει ένα και μοναδικό είδος θεραπείας για όλους.  

Ο γενικός στόχος του πυλώνα θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης είναι η υπέρβαση της 

εξάρτησης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η πλήρης αποκατάσταση και επανένταξη του 

ατόμου στην κοινότητα. 

Το Σχέδιο Δράσης 2013-2016 περιλαμβάνει τις εξής προτεραιότητες: 

• Λειτουργία στοχοθετημένων και εξειδικευμένων προγραμμάτων 

• Αύξηση της προσβασιμότητας στη θεραπεία 

• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων και δομών και 

συγκράτηση στη θεραπεία 

• Βελτίωση της θεραπευτικής μεταχείρισης στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης 

• Εφαρμογή του σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας για επανένταξη ατόμων με 

ιστορικό εξάρτησης  

• Ανάπτυξη συνεταιριστικών δράσεων με στόχο την οικονομική στήριξη, κατάρτιση και 

εργασιακή αποκατάσταση των ατόμων με ιστορικό εξάρτησης.  

Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο παρέχονται διαφόρων τύπων υπηρεσίες που απευθύνονται 

τόσο στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, όσο και στις οικογένειες τους. (Για σχετικές 

πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο). 

2.2.2.2 Κύρια επιτεύγματα στον Τομέα της Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης  

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για παραπομπή νεαρών συλληφθέντων σε θεραπευτικά 

κέντρα των ΥΨΥ 

Το Πρωτόκολλο απευθύνεται σε έφηβους και νέους ηλικίας 14-24 χρόνων, μόνιμους 

κάτοικους της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων των 

Βρετανικών Κυρίαρχων Βάσεων, που έχουν συλληφθεί ή εναντίον των οποίων έχει 

δημιουργηθεί ποινικός φάκελος, ως συνέπεια της χρήσης ή/και κατοχής παράνομων 
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ουσιών εξάρτησης. Η διαδικασία στοχεύει στην έγκαιρη παρέμβαση/ θεραπεία από μέρους 

των θεραπευτικών κέντρων των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Υ.Ψ.Υ.) με στόχο την αποχή από 

την χρήση ουσιών εξάρτησης.  

Σε ότι αφορά στις εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, κατά το 2016, 

υπογράφτηκε το αναθεωρημένο πρωτόκολλο στο οποίο εντάχθηκαν οι μη κυβερνητικοί 

οργανισμοί οι οποίοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις όπως αυτές καθορίστηκαν από το 

ΑΣΚ.  

Επέκταση της θεραπείας με φαρμακευτική υποστήριξη (Υποκατάσταση) 

Η πρόταση για επέκταση των προγραμμάτων φαρμακευτικής υποστήριξης 

(υποκατάστασης) οδήγησε από τον Οκτώβριο του 2012, στην απόφαση για διαμόρφωση  

τριών ‘Μονάδων Υποκατάστασης’ στα Γενικά Νοσοκομεία στις επαρχίες της Ελεύθερης 

Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου. Όλες οι μονάδες (πέραν της Πάφου) 

συμπεριλαμβανομένων και αυτής του Τμήματος Φυλακών τέθηκαν σε λειτουργία από το 

2015, ενώ το 2016 επιτεύχθηκε και η λειτουργία του προγράμματος στην επαρχία Πάφου. H 

επέκταση της θεραπείας της υποκατάστασης αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα του ΑΣΚ 

εφόσον πλέον η θεραπεία αυτή είναι προσβάσιμη σε όποιον τη χρειάζεται.  

Αντιμετώπιση ανήλικων χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών 

Με αφορμή τα περιστατικά ανήλικων χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, που εντοπίσθηκαν 

στις διάφορες  υπηρεσίες κατά τα τελευταία χρόνια και μέσα από τις προσπάθειες όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων για τη βέλτιστη διαχείρισή τους, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κενών 

και αδυναμιών εκ μέρους της πολιτείας αναφορικά με το χειρισμό των περιστατικών αυτών. 

Σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το 2015 το ΑΣΚ προχώρησε σε 

εκπόνηση και κατάθεση πρότασης, η οποία ήταν αποδεκτή και εφαρμόσιμη από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, στοχεύοντας κυρίως στη μεγιστοποίηση των υφιστάμενων πόρων, 

ανθρώπινων και οικονομικών, καθώς και στην αξιοποίηση υποδομών. 

Η πρόταση μεταξύ άλλων καλύπτει τα βασικά κενά στη μεταχείριση συγκεκριμένων ομάδων 

ανηλίκων χρηστών, όπως οι ανήλικοι χρήστες με έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

και οι ανήλικοι χρήστες οι οποίοι παρουσιάζουν βίαιη, ή επικίνδυνη συμπεριφορά  μέσω 

της δημιουργίας ενός Ξενώνα Διαμονής Ανηλίκων Χρηστών, καθώς και της διαμόρφωσης 

Κλειστού Κέντρου Ασφαλούς Νοσηλείας. 

Μέσα στο 2016, τροχοδρομήθηκε η διαμόρφωση του Κλειστού Κέντρου Ασφαλούς 

Νοσηλείας από το Υπουργείο Υγείας, ενώ το ΑΣΚ ανέλαβε το συντονισμό για τη 

διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας το οποίο περιλαμβάνει τη διαδικασία 

παραπομπής ανήλικων χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πρόνοιας στις Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας καθώς επίσης και το συντονισμό για τη διαμόρφωση 

της πρότασης υλοποίησης του Ξενώνα και την προώθηση της σχετικής προκήρυξης του 

προγράμματος.  
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Αξιολόγηση θεραπευτικών δομών  

Η διαδικασία αξιολόγησης των θεραπευτικών δομών ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και 

ολοκληρώθηκε μέσα στο 2016. Σε γενικές γραμμές, ο ανάδοχος φορέας ανέλαβε α) την 

αξιολόγηση της διαδικασίας (process evaluation) και την ανάλυση του κόστους (cost 

analysis) για κάθε θεραπευτική δομή ξεχωριστά και β) την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας ή αξιολόγηση του αποτελέσματος (effectiveness/outcome evaluation) 

της θεραπείας στο σύνολο της. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης το δίκτυο υπηρεσιών στην Κύπρο είναι 

αποτελεσματικό. Διαπιστώνεται η βελτίωση της κατάστασης των ατόμων που συνδέεται με 

τη θεραπεία με σημαντική βελτίωση στη χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών, προβλημάτων υγείας, 

παραβατικής συμπεριφοράς ενώ η περιοχή που παρατηρείται ως πιο επιβαρυμένη είναι 

αυτή που σχετίζεται με την εργασιακή και οικονομική κατάσταση των εξυπηρετούμενων η 

οποία πιθανότατα συνδέεται  με τις αλλαγές στο κοινωνικό – πολιτικό πλαίσιο.  

 

Οι δομές αντιμετωπίζουν διαφορετικής έντασης και βαθμό σοβαρότητας περιπτώσεις και 

σε γενικές γραμμές διατηρούν ένα δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον με αρκετές 

δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων.   

  
Παροχή Οικονομικής Βοήθειας για σκοπούς κοινωνικής επανένταξης  

Η κοινωνική επανένταξη αποτελεί την τελευταία φάση της θεραπευτικής διαδικασίας, κατά 

την οποία το άτομο προετοιμάζεται για την επάνοδο και την ένταξη του στο κοινωνικό 

σύνολο.  

Στο πλαίσιο της στήριξης των ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής 

επανένταξης, το ΑΣΚ διαχειρίζεται και στηρίζει οικονομικά το σχετικό Σχέδιο, ο σκοπός του 

οποίου είναι: 

• Να παρέχει στήριξη στα άτομα με ιστορικό εξάρτησης, για να αντιμετωπίσουν τις 

δυσκολίες της μετάβασης από το θεραπευτικό σύστημα στην αυτοδύναμη κοινωνική 

τους παρουσία 

• Να βοηθήσει, ούτως ώστε η μετάβαση αυτή να γίνει ομαλά και σταθερά 

• Να συμβάλει, έτσι ώστε η συμμετοχή τους στην κοινωνία να είναι ενεργή και 

παραγωγική 

Κατά το έτος 2016, για σκοπούς υλοποίησης του στόχου στήριξης των ατόμων που 

βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, δαπανήθηκε από το ΑΣΚ το συνολικό 

ποσό των €25.347. Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για κάλυψη των αναγκών 14 ατόμων (από το 

σύνολο των 15 που υπέβαλαν σχετική αίτηση) για τους πιο κάτω σκοπούς:  

• Κάλυψη εξόδων ενοικίου, σίτισης/ένδυσης και απόκτησης οικιακού και επαγγελματικού 

εξοπλισμού  

• Κάλυψη εξόδων κατάρτισης/εκπαίδευσης  
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• Κάλυψη οδοιπορικών για μετάβαση ατόμων στα προγράμματα θεραπείας/ κοινωνικής 

επανένταξης.  

Το Σχέδιο και οι σχετικές αιτήσεις είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ.  

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια απόφασης του Συμβουλίου, το ΑΣΚ προχώρησε το 2016 στην 

αγορά κουπονιών αξίας €2000 από συγκεκριμένη υπεραγορά, τα οποία παραχωρούνταν σε 

άτομα που βρίσκονταν στη θεραπεία, μέσα από τη συμπλήρωση αιτήσεων και 

ακολουθώντας κριτήρια που είχαν τεθεί για αυτό το σκοπό. Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια 

στήριξης των προσπαθειών της θεραπείας, παραχωρήθηκε από το ΑΣΚ το ποσό των €6700 

για σκοπούς κάλυψης οδοιπορικών. 

Ηλεκτρονικό Αρχείο Παρακολούθησης της Θεραπευτικής Πορείας   

Το ΑΣΚ, στα πλαίσια υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής 2013-2020 και στοχεύοντας στην 

αποδοτικότερη διασύνδεση, καλύτερη οργάνωση και λειτουργική ολοκλήρωση των 

θεραπευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα που αποτείνονται για θεραπεία λόγω 

χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ανάπτυξε μία νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για την 

παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας τους.  

Πέρα από την παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας (με πλήρη σεβασμό στα 

προσωπικά δεδομένα), η οποία αποσκοπεί στον εντοπισμό κενών, η τυποποίηση των 

διαδικασιών και των δεδομένων που η νέα εφαρμογή επιτρέπει, θα συμβάλει καθοριστικά 

στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την πορεία της θεραπείας των ατόμων 

με πρόβλημα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, στη διευκόλυνση του 

ανθρώπινου δυναμικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, υποστηρικτικού) που εργάζεται στις 

υπηρεσίες αυτές, επιτρέποντας εξοικονόμηση χρόνου και παραγωγή στατιστικών 

δεδομένων με συνέπεια και συνέχεια σε βάθος χρόνου για πραγματική κοστολόγηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και αποδοτικότερη παρακολούθηση του φαινομένου των 

ουσιών εξάρτησης στον τόπο μας. 

Για σκοπούς ενίσχυσης της ασφάλειας των δεδομένων, το ΑΣΚ προχώρησε σε συναντήσεις 

με αρμόδια τμήματα των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, υιοθετώντας όλες τις 

εισηγήσεις τους αναφορικά με τα επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Στη συνέχεια, το ΑΣΚ 

υπέβαλε γνωστοποίηση σύστασης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου στην 

Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία και καταχωρήθηκε το 

έτος 2016 στο μητρώο που τηρείται από την Επίτροπο.    

Με το πέρας των πιο πάνω διαδικασιών, το ΑΣΚ προχώρησε σε νέο κύκλο εκπαιδεύσεων 

των λειτουργών υγείας όλων των θεραπευτικών δομών, τόσο του κρατικού, όσο και μη 

κρατικού τομέα και έθεσε σε λειτουργία το αρχείο όλο το θεραπευτικό συνεχές της Κύπρου.  

2.2.3. Τομέας Μείωσης της Βλάβης   

2.2.3.1. Στόχοι και προτεραιότητες της Μείωσης της Βλάβης  

Η Μείωση της Βλάβης αναγνωρίζει ως βασικό στόχο τη μείωση των κινδύνων που 

σχετίζονται με την κατάχρηση ουσιών, τόσο σε επίπεδο ατόμου, όσο και σε επίπεδο 
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προστασίας της δημόσιας υγείας. Μέτρα, όπως εντατικοί έλεγχοι για χρήση παράνομων και 

νόμιμων ουσιών κατά την οδήγηση, προγράμματα ανταλλαγής συριγγών, προγράμματα 

φαρμακευτικής υποστήριξης κ.α. αποσκοπούν στη μείωση των κοινωνικο-οικονομικών 

επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην υγεία του ατόμου ευρύτερα. 

Σε ότι αφορά στον πυλώνα μείωσης της βλάβης, στο Σχέδιο Δράσης 2013-2016, οι 

προτεραιότητες καθορίζονται ως εξής: 

• Βελτίωση της διαθεσιμότητας και πλουραλισμού των προγραμμάτων 

• Αύξηση της προσβασιμότητας στα προγράμματα μείωσης της βλάβης 

• Δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και 

την υγεία του ατόμου 

• Διαχείριση των ανησυχητικών ποσοστών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα 

στους μετανάστες χρήστες (ενδοφλέβια χρήση, ανταλλαγή συριγγών), καθώς και των 

επιπτώσεων στην υγεία τους (μολυσματικές ασθένειες) 

• Μείωση των οδικών ατυχημάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ και της 

υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ανάμεσα στους νέους 

Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά στον τομέα της Μείωσης της Βλάβης, 

ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

2.2.3.2 Κύρια επιτεύγματα στον Τομέα της Μείωσης της Βλάβης  

Εφαρμογή Πρωτοκόλλου Παραπομπής εξαρτημένων ατόμων μεταξύ Τμημάτων 

Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και Θεραπευτικών Δομών Απεξάρτησης από 

νόμιμες και παράνομες ουσίες  

Εντός του 2015 υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, 

Ιατρικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικές Υπηρεσίες) και του ΑΣΚ 

το Πρωτόκολλο Παραπομπής Ασθενών που επισκέπτονται τα δημόσια νοσηλευτήρια, και 

ειδικότερα τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, και κάνουν χρήση 

νόμιμων ή/και παράνομων ουσιών σε θεραπευτικά κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

Στόχος είναι η έγκαιρη παρέμβαση και παραπομπή των ουσιοεξαρτημένων ατόμων που 

έρχονται σε επαφή με το σύστημα υγείας, στη θεραπεία. Για την βελτίωση του εν λόγω 

Πρωτοκόλλου, το ΑΣΚ, εντός του τρέχον έτους, αναμένεται να προχωρήσει σε διαδικασία 

αναθεώρησης και βελτίωσης του τρόπου εφαρμογής του. 

Διεξαγωγή έρευνας μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV και HCV και συμπεριφορών 

υψηλού κινδύνου ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών 

Μέσα στα πλαίσια μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών και συγκεκριμένα της μείωσης του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών 

ανάμεσα σε χρήστες, κατά το 2016 το ΑΣΚ διεξήγαγε έρευνα με θέμα την «Επικράτηση 

μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV και HCV και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα 

σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών».  
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Ο σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων όσον αφορά στις συμπεριφορές υψηλού 

κινδύνου και στην εξακρίβωση της επικράτησης των ιών Ηπατίτιδας Β (HBV), Ηπατίτιδας C 

(HCV) και HIV στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οποίοι αναζητούν θεραπεία ή 

άλλες υπηρεσίες στα θεραπευτικά κέντρα στην Κύπρο. Ομάδα στόχος αποτέλεσαν άτομα 

που έχουν κάνει έστω και μια φορά στη ζωή τους ενέσιμη χρήση ουσιών εξάρτησης. 

Πρόκειται για μια βιο-συμπεριφορική μελέτη, η οποία συνδυάζει τη συλλογή βιολογικών 

δειγμάτων (αίμα) και δεικτών συμπεριφοράς (ερωτηματολόγιο) από τα ίδια άτομα. Η 

έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί και το 2017, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος 

αριθμός συμμετεχόντων. 

Συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή για το AIDS 

Κατά το έτος 2016, το ΑΣΚ συμμετείχε στις συνεδρίες της Εθνικής Επιτροπής 

για το AIDS του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στις σχετικές εκδηλώσεις που 

διοργανώθηκαν στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του HIV/AIDS.  

 

Σε σχέση με τις συνεδρίες της Εθνικής Επιτροπής για το AIDS, αυτές επικεντρώθηκαν στη 

λήψη μέτρων για πρόληψη της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα στα άτομα 

εντός του σωφρονιστικού συστήματος. Η Επιτροπή συζήτησε, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω 

μέτρα: 

- Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού των φυλακών αλλά και των φυλακισμένων 

για το HIV-AIDS και τα άλλα σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα 

- Παροχή εθελοντικής εξέτασης και συμβουλευτικής για τον ιό HIV, τις ιογενείς Ηπατίτιδες 

και τα άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 

- Διάθεση προφυλακτικών και λιπαντικών στις φυλακές 

- Προγράμματα διάθεσης και ανταλλαγής βελόνων και συριγγών  

- Θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών 

- Πρόσβαση στη θεραπεία της HIV λοίμωξης, των ηπατιτίδων και των άλλων σεξουαλικά 

μεταδιδόμενων νοσημάτων 

- Καταπολέμηση του στίγματος, των διακρίσεων καθώς και τήρηση της αρχής της 

εμπιστευτικότητας 

- Παροχή ιατρικής φροντίδας εντός των Φυλακών, όπως και στην κοινότητα 

- Διενέργεια βιο – συμπεριφορικών μελετών σε τακτά χρονικά διαστήματα  

- Φροντίδα και στήριξη των οροθετικών ατόμων 
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Ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε 

χρήστες ουσιών εξάρτησης  

 Το ΑΣΚ συνέβαλε στη δημιουργία ad-hoc επιτροπής με στόχο την κατάθεση μέτρων για την 

πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα στην ομάδα υψηλού κινδύνου-χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών.  

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, σε συνεργασία με την Κίνηση Συμπαράστασης για το 

AIDS, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, τον Σύλλογο Οροθετικών 

Ελλάδος "Θετική Φωνή" και τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης "Checkpoint", τα 

προγράμματα «ΣΤΟΧΟΣ» και «ΨΕΜΑ» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης 

για τον HIV και τις ιογενείς Ηπατίτιδες (18-25 Νοεμβρίου 2016), διοργάνωσαν ενημερωτικές 

συναντήσεις σε Λευκωσία (24 Νοεμβρίου 2016) και Λεμεσό (22 Νοεμβρίου 2016) για 

θέματα μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε χρήστες ουσιών εξάρτησης, όπως 

ο ιός του HIV και οι ιογενείς ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ, για θέματα μείωσης της βλάβης και για 

ασφαλέστερες πρακτικές. Κύριος ομιλητής ήταν ο Ενημερωτής του Ath Checkpoint, Γιάννης 

Σταύρου, ενώ οι συναντήσεις ήταν ανοικτές και απευθύνονταν τόσο στους 

θεραπευόμενους όσο και στους θεραπευτές όλων των θεραπευτικών προγραμμάτων που 

λειτουργούν στην Κύπρο. 

Στο χώρο της συνάντησης γινόταν επίσης ανώνυμη, γρήγορη και δωρεάν εξέταση για HIV 

και Ηπατίτιδα Γ. 

Εγκατάσταση Μηχανών Αυτόματης Παροχής Κουτιών Μείωσης της Βλάβης 

Με βάση τις αποφάσεις της  Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, το ΑΣΚ  τροχοδρόμησε 

την εγκατάσταση μηχανών αυτόματης παροχής κουτιών μείωσης της βλάβης, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. O στόχος του έργου είναι η εύκολη πρόσβαση των 

χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών σε κουτιά μείωσης της βλάβης, ώστε να μειωθούν οι 

κίνδυνοι που σχετίζονται με την ενέσιμη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Η χρήση των πιο 

πάνω εργαλείων μείωσης της βλάβης δύναται να μειώσει την εξάπλωση των λοιμωδών 

νοσημάτων και ειδικότερα του ιού της Ηπατίτιδας Γ (HCV) και του ιού HIV και άλλους 

κινδύνους υγείας που απορρέουν από την κοινή ή επαναλαμβανόμενη χρήση συριγγών και 

άλλων ενέσιμων εργαλείων. Οι μηχανές αναμένεται να εγκατασταθούν εντός του 2017. 

Χορήγηση Ναλοξόνης σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών στα πλαίσια της Μείωσης της 

Βλάβης 

Με στόχο την πρόληψη των θανάτων από υπερβολικής δόση οπιοειδών, το ΑΣΚ διερεύνησε 

την πιθανότητα διάθεσης 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 αντιμετώπιση των θανάτων από υπερβολική χρήση στα νοσοκομεία και 
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στα ασθενοφόρα. Είναι ένα ασφαλές φάρμακο με χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών 

ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Η παροχή ναλοξόνης σε χρήστες (take-home naloxone) εφαρμόζεται ήδη από πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες και με βάση τα στοιχεία του EMCDDA (2016) αποδεικνύεται ένα 

αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης των θανάτων. 

Στην παρούσα φάση το Υπουργείο Υγείας διερευνά την πιθανότητα εφαρμογή της δράσης 

με τη χορήγηση ναλοξόνης σε μορφή προ-γεμισμένης (pre-filled) σύριγγας, για σκοπούς 

ευκολίας στη χορήγηση.   

2.2.4. Τομέας Ρύθμισης και Ελέγχου της Προσφοράς 

2.2.4.1. Στόχοι και αρμοδιότητες του τομέα ρύθμισης και ελέγχου της προσφοράς  

Ο γενικός στόχος του πυλώνα της Ρύθμισης και Ελέγχου της Προσφοράς, στο πεδίο των 

παράνομων ουσιών, αφορά στην ανάληψη μέτρων και δράσεων με σκοπό την μείωση της 

προσφοράς σε σχέση με όλο τα φάσμα διακίνησης, διαθεσιμότητας και αγοράς 

παράνομων ναρκωτικών, της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τις παράνομες 

εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς επίσης και στον αποτελεσματικό έλεγχο των νέων 

συνθετικών ψυχοτρόπων ουσιών που εμφανίζονται, μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις και 

άλλους μηχανισμούς. Οι δράσεις που αφορούν στη σύλληψη των παραγωγών και των 

εμπόρων, η αποτροπή της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης καθώς και άλλες 

δράσεις που αφορούν στην επιμόρφωση των μελών των αρχών επιβολής του Νόμου 

υλοποιούνται σε συνεχή βάση χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.   

Οι κύριες προκλήσεις στον τομέα της Ρύθμισης και Ελέγχου της Προσφοράς για την 

τετραετία 2013-2016 αφορούν στα εξής: 

• Μείωση της διακίνησης των παράνομων ουσιών 

• Αποτροπή της εισαγωγής παράνομων ουσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία 

• Πρόληψη της διακίνησης Πρόδρομων και Νέων Συνθετικών Ουσιών 

• Πρόληψη της νομιμοποίησης των παράνομων προσόδων από την εμπορία 

εξαρτησιογόνων ουσιών 

• Μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ στις ευάλωτες ομάδες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά την ρύθμιση και έλεγχο της προσφοράς, 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.     

2.2.5. Αλκοόλ  

2.2.5.1 Στόχοι και προτεραιότητες  

Η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020, αντικρίζει το θέμα του αλκοόλ, μέσα από μια σκοπιά 

που περιλαμβάνει στόχους που αφορούν στη μείωση της διαθεσιμότητας και 
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προσβασιμότητας του αλκοόλ σε ευάλωτες ομάδες ή ομάδες υψηλού κινδύνου, μέσα από 

την διασφάλιση της εφαρμογής νομοθετικών μέτρων. 

Στο Σχέδιο Δράσης 2013-2016, οι κύριες δράσεις που εστιάζονται στο αλκοόλ είναι οι εξής: 

• Εντοπισμός, ενημέρωση και παραπομπή εγκύων γυναικών που κάνουν χρήση αλκοόλ 

• Παροχή βραχείας  παρέμβασης σε νεαρά άτομα που αποτείνονται στα ΤΑΕΠ λόγω μέθης 

• Προώθηση μέτρων για τον περιορισμό της έκθεσης των νέων, στη διαφήμιση του αλκοόλ 

• Διάχυση ενημερωτικού υλικού στους νέους, σχετικά με τους κινδύνους υπερβολικής 

κατανάλωσης αλκοόλ και κατανάλωσης ενεργειακών αλκοολούχων ποτών 

• Μείωση περιστατικών οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ 

• Αναθεώρηση του περί «Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών» Νόμου (Κεφ. 144) και 

προώθηση μέτρων για πιο αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την πώληση ή την 

προμήθεια αλκοόλ σε άτομα κάτω των 17 ετών 

• Εφαρμογή φορολογικού συστήματος για το αλκοόλ όπου η φορολογία είναι σε αναλογία 

με την περιεκτικότητα του αλκοόλ ή βάσει τύπου ποτού 

Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά το αλκοόλ, ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

2.2.5.2 Κύρια επιτεύγματα στον Τομέα της Ρύθμισης και Ελέγχου της 

Προσφοράς 

Προώθηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής  

Οι αλλαγές που παρατηρούνται στα πρότυπα κατανάλωσης ανάμεσα στους έφηβους, και 

ειδικότερα η αύξηση που σημειώθηκε στη βαριά επεισοδιακή κατανάλωση όπως και η 

εύκολη προσβασιμότητα στο αλκοόλ από τους ανήλικους, αποτελούν λόγο ιδιαίτερης 

ανησυχίας στην Κύπρο. Με βάση τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας ανάμεσα στον 

Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (ESPAD) του 2015, 

φαίνεται ότι  το αλκοόλ αποτελεί την πιο δημοφιλή ουσία ανάμεσα στους νέους ηλικίας 16 

ετών. Σχεδόν 4 στους 5 μαθητές (88%) ανέφεραν ότι έχουν εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ, 

ποσοστό που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (78%). Το φαινόμενο της υπερβολικής 

κατανάλωσης αλκοόλ σε μια περίσταση παρουσιάστηκε κυρίως στην Αυστρία, στην Κύπρο 

και στη Δανία όπου σχεδόν ένας στους δύο μαθητές ανέφερε να κατανάλωσε 5+ ποτά σε 

μια περίσταση κατά τις τελευταίες 30 μέρες.  

Στην Κύπρο τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά, με 57% και 45% ανάμεσα στα αγόρια και στα 

κορίτσια αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά αποτελούν σημαντικό λόγο ανησυχίας αφού 

παρατηρείται επίσης μια ανοδική τάση από την προηγούμενη έρευνα του 2011, με αύξηση 

κατά 1% στα αγόρια (56%) και κατά 11% (34%) στα κορίτσια. Τα στοιχεία αυτά 

επαληθεύτηκαν και από τα αποτελέσματα της έρευνας των δοκιμαστικών αγορών που 

πραγματοποιήθηκε από το ΠΑ.ΚΕ.ΠΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2015. 
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Κατά συνέπεια, μέσα στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής, το ΑΣΚ σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάστηκε και ενσωμάτωσε στο προσχέδιο του τροποποιητικού 

Νόμου ΚΕΦ. 144 περί «Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών» τις πιο κάτω αλλαγές ή/και 

προσθήκες, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου της Αστυνομίας Κύπρου για εφαρμογή των 

ελέγχων στα υποστατικά που πωλούν ή/και διαθέτουν αλκοόλ.  

• Παροχή εκπαίδευσης στους πωλητές όσον αφορά στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα 

αλκοολούχων ποτών, συνδεόμενη με διαδικασία αδειοδότησης 

• Ερμηνεία της μέθης και ενσωμάτωσης της στην εκπαίδευση της υπεύθυνης πώλησης 

• Ανάπτυξη ενός έγκυρου και ξεκάθαρου συστήματος ελέγχου 

• Επιβολή πιο αποτρεπτικών ποινών (μέχρι και €3000 χρηματική εξώδικη ποινή σε 

περίπτωση πώλησης σε άτομα κάτω του ορίου ηλικίας που προνοεί ο νόμος) 

• Επικοινωνία των αποτελεσμάτων του ελέγχου εφαρμογής του νόμου στους πωλητές 

αλκοολούχων ποτών και στους ιδιοκτήτες υποστατικών καθώς και παράλληλη  δημοσίευση 

των παραβιάσεων ετησίως στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου 

• Αλλαγή του ορίου ηλικίας πρόσβασης και κατανάλωσης του αλκοόλ από 17 στα 18 χρόνια 

Κατάλογος πωλητών αλκοολούχων ποτών και ιδιοκτητών των υποστατικών που πωλούν 

οινοπνευματώδη θα δημοσιεύεται κατόπιν έκδοσης διατάγματος του Υπουργού 

Εσωτερικών, με τις ανά έτος τροποποιήσεις, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

Οι προτεινόμενες  τροποποιήσεις θα κατατεθούν στο πλαίσιο συζήτησης στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων.  

Τα νέα μέτρα που ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της 

συμμόρφωσης των πωλητών, και κατ’ επέκταση τη μείωση της προσβασιμότητας και 

διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά και στους νέους. 

Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Υπεύθυνη Πώληση και Διάθεση Αλκοόλ (ΥΠΔΑ) 

Το 2016 το ΑΣΚ προχώρησε στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών Εκπαίδευσης στην 

Υπεύθυνη Πώληση και Διάθεση Αλκοόλ (ΥΠΔΑ) και στην προκήρυξη και επιχορήγηση του 

πιλοτικού προγράμματος παροχής εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα 

αλκοόλ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου. Μέσα στα 

πλαίσια του έργου, το οποίο ανέλαβε πάλι το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου, 

αναπτύχθηκε οδηγός ΥΠΔΑ για εκπαιδευτές, ο οποίος και θα αναθεωρηθεί για σκοπούς 

εκπαιδεύσεων όλων των υποστατικών που θα υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης πώλησης 

αλκοόλ με τη νέα τροποιητική νομοθεσία στο μέλλον. Το ΑΣΚ προώθησε την προκήρυξη 

πιλοτικού προγράμματος για την παροχή εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και 

σερβίρισμα αλκοόλ (ΥΠΔΑ) στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αγίας Νάπας και 

Πάφου. Το πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και διάθεση 

αλκοολούχων ποτών υλοποιήθηκε από το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου 

(ΠΑΚΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου με επιχορήγηση του ΑΣΚ.  
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Το πρόγραμμα είχε διάρκεια εννέα μηνών και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2016. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση αντίληψης επιχειρηματιών και πωλητών για το 

νομικό υπόβαθρο του Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Νόμου και της σημασίας 

συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως επίσης και των κινδύνων που 

σχετίζονται με την υπερβολική επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση υπό την 

επήρεια. 

Επιπλέον, το ΑΣΚ συμμετείχε στη Συντονιστική Πλατφόρμα για Θέματα Ασφάλειας 

Τουρισμού υπό το συντονισμό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού στις επαρχίες 

Λευκωσίας και Αμμοχώστου.  Το 2016 το ΑΣΚ συντόνισε την Ομάδα Εργασίας για τα θέματα 

Προσβασιμότητας Αλκοόλ μέσω της οποίας προωθήθηκαν οι πιο κάτω δράσεις για την 

άμεση εφαρμογή τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο:  

• Παροχή εκπαίδευσης υπεύθυνης πώλησης και σερβιρίσματος αλκοόλ και αντιμετώπισης 

έκτακτων περιστατικών στο προσωπικό αδειούχων υποστατικών πώλησης αλκοόλ  

• Εντατικοποίηση ελέγχου αδειούχων και μη υποστατικών για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της νομοθεσίας για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών 

συμπεριλαμβανομένου και της ποιότητας αλκοολούχων ποτών που πωλούνται 

• Κάλυψη ευάλωτων περιοχών (όπου υπάρχουν πολλά κέντρα αναψυχής) με κινητή 

μονάδα/ασθενοφόρο για παροχή πρώτων βοηθειών σε τουρίστες  κατά τις βραδινές ώρες 

διασκέδασης 

3. Εγκρίσεις, επιχορηγήσεις και προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων προληπτικών 

και θεραπευτικών προγραμμάτων 

Βάσει του Νόμου 128(Ι)/2000, όλα τα προληπτικά και θεραπευτικά προγράμματα του 

κυβερνητικού και μη-κυβερνητικού, εθελοντικού και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να 

υποβάλλονται στο ΑΣΚ για έγκριση. 

Προκειμένου να εγκρίνονται από το ΑΣΚ, τα υποβαλλόμενα προς έγκριση προγράμματα, 

αυτά οφείλουν να συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές πρόληψης και θεραπείας της 

Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την 

επιβλαβή χρήση αλκοόλ. 

Σε ότι αφορά στην οικονομική στήριξη των προγραμμάτων, το ΑΣΚ προκηρύσσει σε ετήσια 

βάση διαδικασία επιχορήγησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων, αλλά και δημοσιοποιεί   

μέσω πρόσκλησης, συγκεκριμένες προδιαγραφές για υποβολή προγραμμάτων αναλόγως 

των κενών που εντοπίζονται.  

3.1. Εγκρίσεις και επιχορηγήσεις προληπτικών προγραμμάτων 

Για σκοπούς επιχορήγησης, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων δεν έχουν μόνο προγράμματα 

που έχουν να κάνουν άμεσα με τις εξαρτησιογόνες ουσίες, αλλά και προγράμματα τα οποία 

μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά 

των οποίων η αξία  έχει τεκμηριωθεί σε ότι αφορά στην πρόληψη της χρήσης ουσιών 

εξάρτησης.   
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Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, 

φιλανθρωπικά ιδρύματα και άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Κυβερνητικές υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου. 

Το ΑΣΚ, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας επιχορηγήσεων, κατά το έτος 2016 ενίσχυσε 

οικονομικά 17 προληπτικά προγράμματα, τα οποία εφαρμόζονταν από 16 συνολικά φορείς.  

3.1.1. Κατάλογος εγκεκριμένων προληπτικών προγραμμάτων 

Κατά το 2016, το ΑΣΚ αξιολόγησε τις σχετικές αιτήσεις τόσο νέων όσο και υφιστάμενων 

προγραμμάτων και δομών. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων ή/και επιχορηγημένων 

προληπτικών προγραμμάτων για το 2016 παρατίθεται πιο κάτω: 

ΔΟΜΗ/ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

 

 

Δημοτική Ομάδα 

Πρόληψης – Δήμος 

Γεροσκήπου   

Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου»  

 

 

Πάφος 

2014-2017 

«Από το ΕΓΩ και το ΕΣΥ στο ΕΜΕΙΣ» 2014-2017 

«Ψυχική Υγεία: Ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης» 

2014-2017 

«Όλα όσα πρέπει να ξέρω γύρω από τις 

ουσίες» 

2014-2017 

Ομάδες Γονέων   2014-2017 

Στοχευμένη παρέμβαση για την πρόληψη 

της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

στην Πάφο 

2013-2016 

Αντιναρκωτικός 

Σύνδεσμος Ιδρύματος 

Σολομώντος Παναγίδη 

(ΑΣΠΙΣ) 

«Εφηβικά Εργαστήρια Εφήβων» Λεμεσός 2014-2017 

«Η πρόληψη στη νηπιακή ηλικία: Σεμινάριο 

για νηπιαγωγούς» 

 

 

2014-2017 

Σύνδεσμος 

Καταπολέμησης 

Ναρκωτικών Λάρνακας 

«Οι γονείς προλαβαίνουν τη χρήση ουσιών»  Λάρνακα 2014-2017 

Παγκύπριος Σύλλογος 

Ψυχολόγων 

«Κοινοτική ψυχολογία: Ψυχολόγοι στην 

πρόληψη χρήσης ναρκωτικών»  

Παγκύπρια 2013-2016 

Γραφείο Πρόληψης 

Υπηρεσίας 

Καταπολέμησης 

Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ)  

 

«Λαϊκές Ιστορίες και παραμύθια ενάντια 

στην εξάρτηση»   

Λευκωσία  

2013-2016 

Lions Quest προληπτικό πρόγραμμα για 

γονείς και παιδιά ηλικίας 10-14 ετών 

«Δεξιότητες για την Εφηβεία» 

2013-2016 

 

 

 

«Γνωρίζω, έχω άποψη και επιλέγω: Αν 

καταναλώνω αλκοόλ, καταναλώνω 

υπεύθυνα» 

Λευκωσία 2013-2016 
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Σταθμός πρόληψης και 

συμβουλευτικής ΙΘΑΚΗ  

 

«Οικογενειακό Συμβούλιο» 2013-2016 

«Οικοδεσπότης» 2014-2017 

«Ταξίδι Ζωής» 2013-2016 

«Σχολείο Χωρίς Καπνό» 2013-2016 

Πρόγραμμα Πολυεπίπεδης Στήριξης Εφήβων 

στην Περιφέρεια Ιδαλίου 

2016 

ΚΕΝΘΕΑ «Ταξίδι Ζωής» Λευκωσία 2013-2016 

«Από Νέο σε Νέο» 2013-2016 

«Ενδυνάμωση μητέρων παιδιών ηλικίας 

μέχρι 12 ετών με συναισθηματικές 

δυσκολίες, που εξυπηρετούνται από τις ΥΚΕ, 

στο γονεϊκό τους ρόλο» 

 

2016 

«Σχολείο Χωρίς Καπνό» 2013-2016 

Σταθμός Πρόληψης και 

Συμβουλευτικής 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

«Σχολείο Χωρίς Καπνό» Αμμόχωστος 2013-2016 

«Οικογενειακό Συμβούλιο» 2013-2016 

«Κύκλωπας και Οδυσσέας» 2013-2016 

«Ταξίδι Ζωής» 2013-2016 

 Πρόγραμμα πολυεπίπεδης στήριξης Εφήβων  2016 

Σταθμός Πρόληψης και 

Συμβουλευτικής 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

«Κύκλωπας και Οδυσσέας» Λεμεσός 2013-2016 

«Από Νέο σε Νέο» 2013-2016 

«Ταξίδι Ζωής» 2013-2016 

«Σχολείο Χωρίς Καπνό» 2013-2016 

Σύνδεσμος Πρόληψης 

και Αντιμετώπισης της 

Βίας στην Οικογένεια 

Πρόγραμμα ενδυνάμωσης Γυναικών και 

Παιδιών που βίωσαν ενδοοικογενειακή βία 

Παγκύπρια 2016 

Κέντρο 

Νευροεφαρμοσμένης 

Επιστήμης (ΚΕΝ) & 

Τμήμα Ψυχολογίας 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

«ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ» - Πρόγραμμα  

Ψυχοεκπαίδευσης Γονέων για Παιδιά 

ηλικίας 2-6 χρονών με προκλητικές 

συμπεριφορές 

Λευκωσία, 

Λάρνακα, 

Λεμεσός, 

Πάφος 

2016 

Εργαστήριο 

ACThealthy: Κλινικής 

Ψυχολογίας και 

Ψυχολογίας Υγείας, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Διακοπής 

Καπνίσματος σε Έφηβους και Νέους 

Ενήλικες 

Παγκύπρια 2016 

Πανεπιστήμιο Κύπρου Ενίσχυση δεξιοτήτων ρύθμισης 

συναισθημάτων σε νέους ευάλωτους στο 

κίνδυνο ανάπτυξης εξαρτήσεων λόγω της 

ύπαρξης εξάρτησης στην οικογένεια 

Λευκωσία 2016 
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Κυπριακό Ινστιτούτο 

Ψυχοθεραπείας/ 

ΚΕΣΥΨΥ 

Σχέδιο Δέλτα του Κούρρη: Αντίσταση στη 

Φτωχοποίηση της παιδικής ψυχής 

 

Λεμεσός 

Λάρνακα 

2016 

 

Πολυδύναμο Κέντρο 

Στροβόλου 

«Κοινωνικό Πρόγραμμα στο Δρόμο»  

Λευκωσία 

Λεμεσός 

2016 

 «Καινοτόμες κοινωνικές παρεμβάσεις στα 

Εσπερινά Γυμνάσια/Λύκεια από Κοινωνικά 

προγράμματα στο Δρόμο» 

 2016 

    

    

Υπηρεσία 

Εκπαιδευτικής 

Ψυχολογίας – 

Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού 

Ο κύκλος της Υποστήριξης Λευκωσία 2016 

    

Πολυδύναμο Δημοτικό 

Κέντρο Λευκωσίας  

Πρόγραμμα Πρόληψης σε γονείς, παιδιά και 

νέους στο Δήμο Λευκωσίας 

Λευκωσίας 2016 

    

Συμβουλευτικό Κέντρο 

Στήριξης της 

Οικογένειας – ΣΥΚΕΣΟ  

Δράσης στο Δρόμο Λευκωσία 

Λάρνακα 

Αμμόχωστος 

2016 

    

Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας 

Μέντωρ – Πρόγραμμα  Κοινωνικής και 

Προσωπικής Καθοδήγησης Παιδιών 

Λευκωσία 

Αμμόχωστος 

2016 

    

Αθλητικό Πολιτιστικό 

Κέντρο «Ευ Ζην» 

Λατσιών 

«Άσκηση και Εκπαίδευση: Ασπίδες 

πρόληψης στις εξαρτήσεις για καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Ένα εποπτευόμενο 

παρεμβατικό πρόγραμμα δράσης και 

μάθησης σε παιδιά δημοτικού και 

γυμνασίου» 

 

Λευκωσία 2016 

Ανοικτό Θεραπευτικό 

Κέντρο Εξαρτημένων 

Ατόμων «Η Τόλμη» 

Πάφου 

Πρόγραμμα Πολύ-επίπεδης Στήριξης 

Εφήβων 

Πάφος 2016 
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3.1.2. Κατάλογος προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν μέσω πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων 

Μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών επιχορήγησης λειτουργεί και η διαδικασία πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για την εφαρμογή στοχευόμενων προγραμμάτων, αναλόγως των 

κενών που εντοπίζονται στη παροχή προληπτικών παρεμβάσεων, αλλά και με βάση τα 

διαθέσιμα κονδύλια. Ακολουθούν οι προτάσεις οι οποίες προωθήθηκαν κατά το 2016. 

 

Πρόγραμμα ‘tkns’ 

Το Σεπτέμβριο του 2015 προκηρύχθηκε από το ΑΣΚ πιλοτικό πρόγραμμα έγκαιρης 

στοχευμένης παρέμβασης για παιδιά και εφήβους 8-15 ετών και των οικογενειών τους που 

έχουν ανάγκη υποστήριξης. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε 

σύμπραξη με τον Κυπριακό Οργανισμού Αθλητισμού υπό την ονομασία ‘tkns’ πήρε τη 

ψηλότερη βαθμολογία και εφάρμοσε πιλοτικά το πρόγραμμα στις Επαρχίες Λευκωσίας, 

Λεμεσού και Αμμοχώστου.  

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη Παιδιών και έφηβων εξαρτημένων ατόμων (σε 

νόμιμες-αλκοόλ ή παράνομες ουσίες), παιδιά και έφηβων ψυχικά ασθενών γονιών, 

αδέλφια εξαρτημένων ατόμων (σε νόμιμες ή παράνομες ουσίες), παιδιά και έφηβους 

φυλακισμένων γονιών. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής 

στήριξης, εκπαιδευτικής ενίσχυσης και δημιουργικής ανάπτυξης στους τομείς του 

αθλητισμού, του πολιτισμού και της τέχνης. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Η 

περίοδος εφαρμογής του προγράμματος προγραμματιζόταν από το Δεκέμβριο 2015 μέχρι 

και το Σεπτέμβριο 2016 όμως με βάση το διαθέσιμο κονδύλι το πρόγραμμα συνέχισε να 

εφαρμόζεται μέχρι και τις αρχές του 2017. 

 

Πιλοτικό πρόγραμμα «Δοκιμαστικών Αγορών» και πιλοτικό πρόγραμμα για την παροχή 

εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοόλ 

Τα προγράμματα περιγράφονται αναλυτικά στο σημείο 2.2.5.2 πιο πάνω. 

Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης για Παιδιά και Νέους υπό τη Φροντίδα της 

Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

Το ΑΣΚ, εντός του 2016, προκήρυξε διαγωνισμό για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 

έγκαιρης παρέμβασης για (α) οικογένειες των οποίων τα παιδιά βρίσκονται υπό τη 

φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και για (β) οικογένειες 

υψηλού κινδύνου σε ότι αφορά στη μετακίνηση των παιδιών τους, το οποίο στοχεύει στην 

επιστροφή της γονικής μέριμνας των παιδιών στις φυσικές οικογένειες τους  και τη στήριξη 

των οικογενειών ευρύτερα.    

  

Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος ήταν: 

• Οικοδόμηση και ενίσχυση του δεσμού των παιδιών και των γονιών 

• Ανάπτυξη των δομών επικοινωνίας μεταξύ των γονιών, των παιδιών και σημαντικών 

άλλων 

• Επεξεργασία των οικογενειακών συγκρούσεων και των δομών σχέσεων 
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• Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και των κρίσιμων συμβάντων ζωής μελών της 

οικογένειας 

• Διασύνδεση και πρακτική υποστήριξη με άλλες δομές παροχής σχετικών υπηρεσιών 

όπου χρειάζεται  

• Δημιουργία ευκαιριών κοινωνικής και σχολικής ένταξης 

• Παροχή κινήτρων στην οικογένεια για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 

 

Η πρώτη φάση του προγράμματος (η οποία στόχευε στην κάλυψη δέκα οικογενειών) 

υλοποιήθηκε από το Πρόγραμμα «Οικογενειακές Γέφυρες» του Κυπριακού Οργανισμού 

Αειφόρου Εκπαίδευσης και Ενεργούς Μάθησης. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του 

προγράμματος, παρουσιάστηκαν ορισμένα προβλήματα που οδήγησαν τελικά στην 

πρόωρη διακοπή του προγράμματος. Το ΑΣΚ αναμένεται να διεκδικήσει το υπολειπόμενο 

ποσό, έτσι ώστε εντός του 2017 να προβεί σε νέα προκήρυξη του συγκεκριμένου 

προγράμματος.   

3.2. Εγκρίσεις και επιχορηγήσεις θεραπευτικών προγραμμάτων 

Όπως και στην περίπτωση της πρόληψης, δικαίωμα υποβολής αίτησης για σκοπούς 

επιχορήγησης  έχουν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα 

και άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), Πανεπιστημιακά ιδρύματα, 

Κυβερνητικές υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, τα οποία εφαρμόζουν 

προγράμματα Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης, καθώς και Μείωσης της Βλάβης.   

Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας επιχορηγήσεων, το ΑΣΚ ενίσχυσε οικονομικά 11 

Θεραπευτικά Προγράμματα κατά το έτος 2016.  

3.2.1 Κατάλογος εγκεκριμένων θεραπευτικών προγραμμάτων 

Πιο κάτω παραθέτονται τα θεραπευτικά προγράμματα τα οποία ήταν εγκεκριμένα μέχρι το 

τέλος του έτος 2016: 

 ΔΟΜΗ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 

Κυβερνητικές 

δομές  

Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και 

Οικογένειας «Προμηθέας» 

Λεμεσός 

 Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και 

Οικογένειας «Περσέας» 

Λευκωσία 

 Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης   Λευκωσία 

 Κέντρο Εντατικής Ψυχολογικής 

Θεραπείας για την απεξάρτηση ενηλίκων 

σε ήπια χρήση «Ανάκαμψη»  

Λεμεσός 

 Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Λευκωσία 
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Ατόμων «ΘΕΜΕΑ» 

 Πρόγραμμα υποκατάστασης «Γέφυρα» Λευκωσία 

 Πρόγραμμα υποκατάστασης «Σωσίβιο» Λεμεσός 

 Μονάδα Απεξάρτησης «Άνωση» Λεμεσός 

   

Μη κυβερνητικές 

δομές  

Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» Λευκωσία 

 Συμβουλευτικός Σταθμός «Αγία Σκέπη» Λευκωσία 

 Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης «Στόχος» Λευκωσία 

 Σταθμός Συμβουλευτικής «ΑποφασίΖΩ» Λευκωσία 

 Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής 

«Ιθάκη» 

Λευκωσία 

 Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 

Εξαρτημένων Ατόμων  «Τόλμη» 

Λάρνακα  

 Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 

Εξαρτημένων Ατόμων  «Τόλμη» 

Πάφος 

 Ψυχοθεραπευτική Εστία Μακρόβιας 

Απεξάρτησης «Ψ.Ε.Μ.Α.» 

Λεμεσός 

 Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής 

«Αχιλλέας» 

Αμμόχωστος 

 Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής 

«Οδυσσέας» 

Λεμεσός 

 Θεραπευτικό Πρόγραμμα «ΡΕΤΟ 

Κύπρος» 

Λευκωσία  

 Πρόγραμμα Οικογενειακής Θεραπείας 

της Τοξικοεξάρτησης «Ανάδυση» 

Λευκωσία  

 Κλινική Βερεσιέ: 

- Εσωτερική δομή 

αποτοξίνωσης 

- Εξωτερική δομή 

Λάρνακα 
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αποτοξίνωσης 

- Εξωτερική δομή 

υποκατάστασης  

- Πρόγραμμα ψυχολογικής 

απεξάρτησης «Βήμα με 

Βήμα» 

- Πρόγραμμα υποδόριων 

εμφυτευμάτων Ναλτρεξόνης 

 Ομάδες Στήριξης Συγγενών και Φίλων 

Εξαρτημένων Ατόμων 

Λευκωσία 

 Πρόγραμμα Ψυχολογικής Απεξάρτησης 

«Κίμωνας»- Κέντρο Πρόληψης 

«Μεσόγειος» 

Ομάδες αυτοβοήθειας, Κέντρο 

Πρόληψης «Μεσόγειος» 

Ομάδα αυτοβοήθειας «Αλκοολικοί 

Ανώνυμοι» και «Ναρκομανείς 

Ανώνυμοι» 

Λάρνακα 

 

Λάρνακα 

 

Λάρνακα/ Λευκωσία 

 

4. Τομέας Επικοινωνίας  

Το ΑΣΚ αντιλαμβανόμενο την σημαντικότητα που μπορούν να διαδραματίσουν τα Μέσα 

μαζικής επικοινωνίας και οι σύγχρονοι τρόποι ενημέρωσης του κοινού όπως τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε στη δημιουργία του τομέα επικοινωνίας ο οποίος 

συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: 

4.1. Ιστοσελίδες 

Κύριος σκοπός των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΚ αποτελεί η διεύρυνση της 

προσβασιμότητας στη θεραπεία, η ενίσχυση των διαδικασιών και μηχανισμών των 

βέλτιστων πρακτικών και η προαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Κατά το 2017, το 

ΑΣΚ πρόκειται να προχωρήσει στην περεταίρω αναβάθμιση των ιστοσελίδων του. 

www.ask.org.cy 

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΑΣΚ, “asknow” 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανώνυμης, χωρίς προσκόμματα 

επικοινωνίας των ατόμων με εξάρτηση και των οικογενειών τους με 

τις δομές θεραπείας και το ΑΣΚ. Στην ιστοσελίδα ο επισκέπτης ενημερώνεται συνολικά για 

τη θεραπεία και τη διαθεσιμότητά της στην Κύπρο και έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει 

ανώνυμα με ειδικό, ο οποίος απαντά στις ερωτήσεις του.   
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www.asknow.org.cy 

 

 

Το ΑΣΚ, έχοντας πλήρη επίγνωση το ρόλο που διαδραματίζουν πλέον τα μέσα κοινωνικής    

δικτύωσης έχει αυξήσει την παρουσία του στο facebook, ενώ 

ταυτόχρονα έχει ήδη επεκταθεί στο twitter, στο linkedin και στο 

κανάλι youtube με στόχο την πιο άμεση επαφή με τους νέους. 

 

Αναφορικά με τη σελίδα του ΑΣΚ στο facebook, τα άτομα που ακολουθούν τη σελίδα 

ανέρχονται στις 2,514 από τους οποίους το 73% είναι γυναίκες και το 26% άνδρες και η 

πλειοψηφία (48%) είναι μεταξύ 25-44 χρονών. Οι χρήστες της σελίδας του ΑΣΚ στο facebook 

προέρχονται κυρίως από τις πιο κάτω χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., 

Γερμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία. 

4.2. Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για τα τηλέφωνα τύπου smart phones 

ASK 4 press  

Η εφαρμογή ASK4press, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, 

δημιουργεί μια «ζωντανή» πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και 

εμπεριστατωμένης ενημέρωσης αναφορικά με το στίγμα που σχετίζεται με την 

εξάρτηση αλλά και τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας, προκειμένου κάποιος που τη βιώνει 

να μπορέσει να τη διαχειριστεί. Παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαβάσει το 

περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο, να δημοσιεύσει σχόλια και απόψεις, να ξεκινήσει 

συζητήσεις, να αναζητήσει θεραπευτικές επιλογές και κέντρα παροχής θεραπείας. 

  

ASK 4 Alcocheck 

 

Το Ask-4-Alcocheck, μια διαδραστική και ενημερωτική εφαρμογή κινητών 

συσκευών τύπου Android Windows Phone, η οποία αναπτύχθηκε το έτος 2014 

σε συνεργασία με το Εργαστήρι Κινητής Τηλεφωνίας του Τμήματος 
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Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Frederick, 

έχει ως  στόχο την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη προσωπικής ευθύνης ανάμεσα στους 

νέους σχετικά με την οδήγηση και την κατανάλωση αλκοόλ.  

 

Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει υπολογιστή συγκέντρωσης αλκοόλης στο αίμα, ένα 

ασφαλή και εύκολο τρόπο  με τον οποίο το άτομο που κατανάλωσε αλκοόλ μπορεί να 

ελέγξει την περιεκτικότητα του αλκοόλ στο αίμα. Ο χρήστης της εφαρμογής αφού 

προσθέσει πληροφορίες όπως το φύλο, το βάρος, την χρονική διάρκεια που κατανάλωσε 

αλκοόλ, όπως επίσης και τον αριθμό και είδος ποτού που κατανάλωσε, λαμβάνει ένδειξη 

σχετικά με την φυσική κατάσταση του ατόμου, την περιεκτικότητα του αλκοόλ στο αίμα και 

την ικανότητα του για οδήγηση. Η εφαρμογή Ask-4-Alcocheck περιλαμβάνει επίσης 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το αλκοόλ, όπως «Τι πρέπει να γνωρίζω για το 

Αλκοόλ», «Πότε έχω πρόβλημα», «Μύθοι και Αλήθειες», «Θεραπευτικά Προγράμματα» και 

άλλες χρήσιμες πληροφορίες.  

 

Την εφαρμογή έχουν χρησιμοποιήσει κατά το 2016, 1091 άτομα (εκ των οποίων 101 ήταν 

καινούριοι χρήστες), αξιολογώντας την κατά μέσο όρο με βαθμολογία 4.7 από τα 5. Από τα 

στατιστικά διαφαίνεται επίσης ότι υπήρχαν κατά μέσο όρο 2 ενεργοί χρήστες της 

εφαρμογής ημερησίως, οι οποίοι την χρησιμοποιούσαν για 3 λεπτά. Οι χρήστες της 

εφαρμογής προέρχονταν κυρίως από την Κύπρο, Η.Π.Α., Μαρόκο και Ρωσία.        

4.3. Ηλεκτρονικά Δελτία Τύπου 

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του ΑΣΚ 

 

Το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του ΑΣΚ αποτελεί ένα μέσο 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΑΣΚ με τους συνεργάτες του, αλλά και 

το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης για 

τη δράση του ΑΣΚ και το θεμάτων που άπτονται του ρόλου του. 

 

Στο Ενημερωτικό Δελτίο γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες του 

ΑΣΚ ανά μήνα, αλλά και σε επιστημονικά θέματα σχετιζόμενα με τις 

εξαρτήσεις, με συνδέσεις στις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του 

τομέα. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο βρίσκεται στη διάθεση των αναγνωστών του για 

σκοπούς προώθησης ανακοινώσεων σχετικών με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 

του ΑΣΚ.  

4.4. Ενημερωτικά έντυπα  

 

 Το 2016 εκδόθηκε ο «Οδηγός Μείωσης της Βλάβης που συνδέεται 

με τη χρήση ουσιών», ο οποίος απευθύνεται σε χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών και περιλαμβάνει πληροφορίες για 

ασφαλή χρήση, πρόληψη της μετάδοσης των μολυσματικών 

ασθενειών και των θανάτων από υπερβολική δόση. Οι 

πληροφορίες στο έντυπο προέρχονται από το έντυπο "Οδηγός 

Επιβίωσης στην Αθήνα για Χρήστες Ουσιών" του προγράμματος 

άμεσης πρόσβασης ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. 

Για να δείτε το έντυπο πατήστε πιο κάτω: 



35 

 

Μέρος Α 

Μέρος Β 

 

Ετοιμάστηκε επίσης το Δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα 

Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA) και του ΕΚΤΕΠΝ σε σχέση με την Κατάσταση 

των Ναρκωτικών στην Ευρώπη και Κύπρο το 2015. 

 

4.5. Εκδηλώσεις 

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 

Μέσα στα πλαίσια της Παγκόσµιας Μέρας κατά των Ναρκωτικών, ετοιμάστηκε 

ανακοίνωση τύπου, ενώ σημειωνεται ότι ακυρώθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση του 

ΑΣΚ στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω κήρυξης εθνικού πένθους ένεκα των καταστροφικών 

πυρκαγιών που προηγήθηκαν. 

 

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ  

Το 2016, η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ πραγματοποιήθηκε στις 24-30 

Οκτωβρίου. Στόχος της 4
ης

 εκστρατείας ήταν η προώθηση μέτρων μείωσης των κινδύνων 

που σχετίζονται με την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα σε παιδιά και νέους. Η εν 

λόγω εκστρατεία εστίασε κυρίως στην προώθηση καλών πρακτικών για μείωση της 

προσβασιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα σε ανήλικα παιδιά αλλά και στην μείωση της 

υπέρμετρης κατανάλωσης ανάμεσα στους νέους ηλικίας 18-25 ετών, μέσα από 

παρεμβάσεις ασφαλούς νυχτερινής διασκέδασης στα πλαίσια φεστιβάλ, εκδηλώσεων  και 

πάρτι νέων όπως επίσης και πρακτικών υπεύθυνης πώλησης και σερβιρίσματος αλκοόλ. Οι 

καλές αυτές πρακτικές στοχεύουν στην μείωση των κινδύνων συμπεριλαμβανομένης της 

μείωσης της πρόσβασης στο αλκοόλ από ανήλικα άτομα και της μείωσης των επικίνδυνων 

συμπεριφορών, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.  

 

Για σκοπούς διάχυσης των μηνυμάτων της εκστρατείας, το ΑΣΚ δημιούργησε και δύο 

φιλμάκια με πρωταγωνιστές έφηβους (ένα κορίτσι και ένα αγόρι) τα οποία είναι διαθέσιμα 

στο YouTube Channel του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dRbzjsDm9Pc (Πρωταγωνιστής Αγόρι) 

https://www.youtube.com/watch?v=2hUvsj4k6WM (Πρωταγωνίστρια Κορίτσι) 

 

Όπως είθισται κάθε χρόνο, η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ συμπεριέλαβε 

και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Δυστυχήματα στις 15 Οκτωβρίου 

2016, την οποία συντόνισε ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός REACTION. Παράλληλα, η 

Αστυνομία Κύπρου εντατικοποίησε τους ελέγχους αλκοτέστ και εφαρμογής ορίου ηλικίας 

για πώληση και παροχή αλκοόλ. 

4.6.  Συνεργασία με Δημοσιογράφους  

Το ΑΣΚ κρίνει αναγκαία την εδραίωση συνεργασίας και άμεσης επικοινωνίας με τους 

Δημοσιογράφους με απώτερο στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού για τα 
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θέματα της ουσιοεξάρτησης.  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια προωθούνται προσωπικές επαφές 

με τους Δημοσιογράφους, το ΚΥΠΕ, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών κ.α  

  

5. Μνημόνια Συνεργασίας  

Μνημόνιο Συνεργασίας με Υπουργείο Άμυνας  

Στα πλαίσια της στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας του ΑΣΚ και του Υπουργείου 

Άμυνας, η οποία άρχισε κατά το 2012 θέτοντας τα θεμέλια για έναρξη συστηματικής και 

στοχοθετημένης από κοινού προληπτικής δράσης στην Εθνική Φρουρά και σε συνέχεια μιας 

θετικής αποτίμησης των αποτελεσμάτων αυτής της συνεργασίας, κρίθηκε αναγκαία η 

συνέχιση αλλά και εξέλιξη της σχέσης αυτής, μέσα από την υπογραφή ενός νέου και 

βελτιωμένου μνημονίου το 2016 με τον εμπλουτισμό των δράσεων όπως και την διεξαγωγή 

της 2ης σειράς της έρευνας ανάμεσα στους εθνοφρουρούς.  

Οι δράσεις του μνημονίου, τις οποίες καλούνται να υλοποιήσουν κρατικές και μη 

υπηρεσίες, στοχεύουν στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, καθώς επίσης και 

στην περαιτέρω αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου που συντείνουν στη μείωση της 

χρήσης στις ηλικίες 18-20, ενώ οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο στη συμπεριφορά 

του ατόμου αλλά διευρύνονται σε πεδία που αφορούν στην αλλαγή του κοινωνικού και 

φυσικού του περιβάλλοντος. Παράλληλα, προωθούνται δράσεις με στόχο τη μείωση της 

πιθανότητας έναρξης χρήσης ουσιών εξάρτησης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας 

και ιδιαίτερα στο χώρο της Εθνικής Φρουράς, αλλά και την αύξηση της πρόσβασης σε 

θεραπευτικές δομές για αυτούς που τις χρειάζονται. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι μια από τις 

πιο βασικές εισηγήσεις του ΑΣΚ για μείωση της στρατιωτικής θητείας, έχει ήδη υλοποιηθεί. 

Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό CARDET 

Μέσα στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΑΣΚ και του Οργανισμού 

CARDET για εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας με σκοπό την κοινωνική προσφορά 

και τη συμβολή τους στην άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων, το ΑΣΚ φιλοξένησε 

φοιτητές από το Yale University (School of Public Health) από τον Ιούνιο μέχρι και τον 

Αύγουστο 2016. Οι φοιτητές στα πλαίσια της μεταπτυχιακής τους εργασίας ασχολήθηκαν 

με θέματα όπως: α) μολυσματικές ασθένειες ανάμεσα σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 

και β) διαθεσιμότητα νέων ψυχοδραστικών ουσιών στο κρυμμένο διαδίκτυο (darknet).  

6. Νομοθετικό Πλαίσιο 

6.1. Νομοθεσία Νάρκοτεστ 

Σε συνέχεια έγκρισης των τροποποιητικών κανονισμών του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου 

για την εισαγωγή του ελέγχου της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, η πιλοτική 

εφαρμογή του Νάρκοτεστ, αναμένεται να αρχίσει τον Οκτώβριο του 2017. Σύμφωνα με 

τους Κανονισμούς, κατά τη διενέργεια ελέγχου ενός οδηγού, το μέλος της Αστυνομίας 

δύναται να ζητά επιτόπου τη λήψη δείγματος σάλιου για διενέργεια προκαταρκτικής 

εξέτασης, μέσω ειδικής συσκευής μίας χρήσεως. Σε περίπτωση που κατά την 

προκαταρκτική εξέταση ανιχνεύονται ουσίες στο δείγμα σάλιου τότε επιβάλλεται και 
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δεύτερη επί τόπου παραχώρηση δείγματος σάλιου με σκοπό την εργαστηριακή εξέταση 

του, για επιβεβαίωση της προκαταρκτικής. Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή αποφεύγει να 

παράσχει δείγμα σάλιου, θα είναι ένοχο αδικήματος.  

6.2. Ο περί θεραπείας Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή 

Ουσιοεξαρτημένων Ατόμων Νόμος 

Αρχές του 2016, ψηφίστηκε ο «περί Θεραπείας Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων 

Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Ατόμων» Νόμος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος 

προβλέπει την, μετά από αξιολόγηση, παραπομπή των εξαρτημένων ατόμων που 

κατηγορούνται/καταδικάζονται στη θεραπεία, ως εναλλακτική επιλογή αντί της φυλάκισης. 

Η πολιτική αυτή, που εφαρμόζεται και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εκπηγάζει από μια στροφή σε ότι αφορά στην αντίληψη του προβλήματος των ουσιών 

εξάρτησης, κατατάσσοντας το από τη σφαίρα της εγκληματικότητας, στη θεώρηση του ως 

προβλήματος δημόσιας υγείας. Η διέπουσα αρχή που αποτελεί το θεμέλιο εναλλακτικών 

μέτρων και παρεμβάσεων αντί της φυλάκισης, είναι η πεποίθηση πως η θεραπεία, η 

επανένταξη και γενικά η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του εξαρτημένου από ουσίες 

ατόμου, αποτελεί παράγοντα πρόληψης μιας μελλοντικής εγκληματικής συμπεριφοράς, 

σπάζοντας ταυτόχρονα τον φαύλο κύκλο, χρήση-εγκληματικότητα-φυλάκιση-αποφυλάκιση-

χρήση. 

Στα πλαίσια του εν λόγω Νόμου συστάθηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία κατά το 

2016, μετά από εντολή του Δικαστηρίου, αξιολόγησε και παράδωσε τη γνωμάτευσή της στο 

Δικαστήριο. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας 

παρουσιάστηκαν ποικίλα θέματα τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν περεταίρω ως προς το 

ενδεχόμενο τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας.   

6.3. Κατάρτιση Ομοσπονδιακών Νομοθεσιών 

Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, το ΑΣΚ σε 

συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας, το Υπουργείο Υγείας και τις υπόλοιπες 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προέβη σε ετοιμασία των νομοθετημάτων της ενωμένης Κύπρου 

που σχετίζονται με το θέμα της ουσιοεξάρτησης. Συγκεκριμένα, ετοιμάστηκαν τα εξής 

νομοσχέδια: 

- Federal Law on the Prevention of Use and Dissemination of Controlled Substances and 

Alcohol  

- Federal Controlled Substances Law 

- Federal Law on the Treatment of Accused or Convicted substance users or Substance 

Dependent Individuals 

Το ΑΣΚ συμμετείχε επίσης σε συναντήσεις της Ad Hoc Δικοινοτικής Επιτροπής για 

προετοιμασία εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου από την Τουρκοκυπριακή 

συνιστώσα πολιτεία μετά τη λύση. 
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7. Διεθνής Συνεργασία 

Μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας που αναπτύσσει το ΑΣΚ, κατά τη διάρκεια του 

2016, το Συμβούλιο εκπροσώπησε την Κύπρο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίου 

της Ευρώπης και Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  

7.1 Συμμετοχή στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

7.1.1 Οριζόντια Ομάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά 

 

Μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε., το ΑΣΚ εκπροσωπεί την 

Κυπριακή Δημοκρατία στην Οριζόντια Ομάδα Εργασίας 

για τα Ναρκωτικά του Συμβουλίου (Horizontal Working 

Party on Drugs), η οποία προωθεί και συντονίζει την 

υλοποίηση της Στρατηγικής και των Σχεδίων Δράσης της 

Ε.Ε. για τα Ναρκωτικά. Οι συναντήσεις της Ομάδας πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες, σε 

μηνιαία βάση ενώ παράλληλα στα πλαίσια της Ομάδας πραγματοποιούνται και οι διάλογοι 

της ΕΕ με τρίτες χώρες για το θέμα των ναρκωτικών.  

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά το έτος 2016 ήταν τα εξής:  

• Ο νέος Κανονισμός της ΕΕ για την ανταλλαγή ενημέρωσης, αξιολόγησης κινδύνου και 

έλεγχο των νέων ψυχοδραστικών ουσιών και η νέα Οδηγία για τις ελάχιστες ποινές σε 

αδικήματα που αφορούν στη διακίνηση ουσιών  

• Η ανάλυση κινδύνου νέων ψυχοδραστικών ουσιών και η υποβολή τους στο σύστημα 

ελέγχου 

• Προετοιμασία για τη Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών των Ηνωμένων Εθνών 

και της Ειδικής Συνόδου της Ολομέλειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά 

(UNGASS) το 2016 

• Η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την 

Τοξικομανία (EMCDDA) και της EUROPOL για την αγορά ναρκωτικών στην ΕΕ 

• Η Ετήσια Έκθεση 2016 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά 

και την Τοξικομανία (EMCDDA) για την κατάσταση του φαινομένου 

• Η κατάχρηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

• Η συνάντηση εμπειρογνωμόνων με θέμα «Δίκτυο και Ναρκωτικά»   

• Πρόοδος εφαρμογής της Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για τα Ναρκωτικά 

• Οι δείκτες παρακολούθησης της μείωσης της προσφοράς  

• Οι συναντήσεις της Ομάδας του Δουβλίνου 
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• Η προετοιμασία για τη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Ναρκωτικά που θα πραγματοποιηθεί το 2019  

• Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική για τα θέματα ουσιών 

εξάρτησης 

Παράλληλα, προωθήθηκε ο διάλογος της ΕΕ με: τα Δυτικά Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία, τις 

χώρες της Λατινικής Αμερικής-Καραϊβικής, τις χώρες Ανατολικής Συνεργασίας, τη Βραζιλία, 

τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Το ΑΣΚ συμμετείχε σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον 

Φεβρουάριο 2016, στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, με τη συμμετοχή όλων των χωρών 

της Λατινικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σκοπό είχε να βελτιώσει τη 

συγκρότηση, την ισορροπία και την επίδραση των πολιτικών για τα ναρκωτικά μέσα από 

την ανταλλαγή απόψεων. 

Επιπρόσθετα, οι συναντήσεις των Εθνικών Συντονιστών της ΕΕ για τα Ναρκωτικά 

πραγματοποιήθηκαν στο Άμστερνταμ (2-3 Μαΐου), Ρίγα με θέμα: «Κάνναβη: Τρέχουσα 

κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις Ναρκωτικά και Νυχτερινή Διασκέδαση» και στο 

Λουξεμβούργο Μπρατισλάβα (19-20 Οκτωβρίου) με θέμα: «Πρόληψη της Χρήσης 

Εξαρτησιογόνων ουσιών: Ολοκληρωμένη προσέγγιση στα θέματα υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας των χρηστών ουσιών εξάρτησης». 

7.1.2 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας 

(EMCDDA)  

 

 Τα επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και πληροφορίες 

αποτελούν ζωτική πηγή για την Ευρώπη όσον αφορά στην 

κατανόηση της φύσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και στην 

καλύτερη αντιμετώπιση τους. Για σκοπούς συλλογής και ανάλυσης τέτοιων δεδομένων 

ιδρύθηκε το 1993 ως ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ-

EMCDDA). 

Ο ρόλος του ΕΚΠΝΤ είναι να παρέχει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της μια αντικειμενική 

συνολική εικόνα του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ε.Ε και αξιόπιστη τεκμηρίωση 

προς υποστήριξη της συζήτησης επί του θέματος αυτού. 

Σήμερα, παρέχει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής τεκμηριωμένα δεδομένα για τη 

σύνταξη νομοθεσίας και την κατάρτιση στρατηγικών για τα ναρκωτικά, ενώ επίσης στηρίζει 

τους επαγγελματίες και τους ερευνητές που εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα να 

στοχεύουν σε βέλτιστες πρακτικές και νέους τομείς έρευνας. 

Η Κύπρος δια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΚ, εκπροσωπείται και στο 

Διοικητικό Συμβούλιο EMCDDA, το οποίο συνεδρίασε δυο φορές κατά το 2016 στην 

Λισσαβώνα.  

Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού  

Παρατηρητηρίου για το 2016 ήταν τα ακόλουθα: 



40 

 

• Έγκριση της Στρατηγικής του Παρατηρητηρίου 2025, η οποία αποτελεί πολιτικό έγγραφο  

με μακροχρόνια προσέγγιση και περιλαμβάνει νέο όραμα, την αποστολή του Οργανισμού 

όπως και τους στρατηγικούς στόχους 

• Έγκριση της νέας οργανωτικής δομής του Παρατηρητήριου η οποία θα βοηθήσει στην 

υλοποίηση της νέας στρατηγικής 2025 του Οργανισμού και θα διασφαλίζει θετικότερα 

αποτελέσματα 

• Έγκριση του single Programming Document for 2017-2019, including the work programme 

for 2017. Το αναφερόμενο Έγγραφο συμπεριλαμβάνει προηγούμένα έγγραφα που 

αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας, το πλάνο πολιτικών του Παρατηρητήριου, όπως και 

οικονομικές πτυχές συνδεόμενες με τις προτεινόμενες Δράσεις για υλοποίηση, μέχρι το 

2019. Το έγγραφο θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση. 

Τα τρία προαναφερόμενα θέματα θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικά για την λειτουργία του 

Οργανισμού στο μέλλον και την ποιοτική αναβάθμιση των αποτελεσμάτων (προϊόντων) που 

παράγει. 

7.1.3. Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ/Committee of 

National Alcohol Policy and Action (CNAPA)  

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα του αλκοόλ συντονίζονται από τη Διεύθυνση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών μέσα, από 

την Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ (CNAPA), στην οποία 

συμμετέχουν εκπρόσωποι από  όλα τα κράτη μέλη, καθώς και η Νορβηγία και η Ελβετία. 

Στόχος της Επιτροπής είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και καλών πρακτικών για 

την μείωση των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με την κατανάλωση του αλκοόλ. Η 

Κύπρος εκπροσωπείται στην εν λόγω επιτροπή από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου 

από το 2011. Η Επιτροπή, με έδρα της το Λουξεμβούργο, συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο.  

Η Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ κατά το 2016 επικεντρώθηκε στα 

πιο κάτω θέματα: 

- την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/83/EEC σχετικά με την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των 

ειδικών φόρων κατανάλωσης για το αλκοόλ και τα αλκοολούχα ποτά: Την σχετική αναφορά 

τoυ Συμβουλίου που συζητήθηκε στη Σλοβάκικη προεδρία και την αξιολόγηση της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας2008/118/EC σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (DG TAXUD) 

-  την Έκθεση για τις σημάνσεις στα αλκοολούχα ποτά  

-την αναθεώρηση του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία και 

την ενδεχόμενη ενεργή εμπλοκή της CNAPA 

- την πιθανή συνέχιση της Κοινής Δράσης για την Μείωση των αρνητικών Συνεπειών του 

Αλκοόλ μέσα από το Πρόγραμμα Υγείας της ΕΕ.  

Η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη μιας νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Αλκοόλ έχει 

αποτελέσει κεντρικό θέμα συζήτησης ανάμεσα στα ΚΜ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εθνικής 
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Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ (Committee of National Alcohol Policy and Action/ 

CNAPA) από το 2015 μέχρι σήμερα. Όλα τα ΚΜ συγκλίνουν στις απόψεις τους για την 

αναγκαιότητα μιας νέας στρατηγικής ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά στην 

αντιμετώπιση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ, αφού αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα θέματα δημόσιας υγείας. Παρ’ όλες τις συντονισμένες προσπάθειες των 

κρατών μελών όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιθυμεί την ανάπτυξη μιας νέας 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Αλκοόλ αλλά προωθεί την ενσωμάτωση των δράσεων για το 

αλκοόλ στο Σχέδιο Δράσης  για τις χρόνιες παθήσεις.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εισηγήθηκε τους συγκεκριμένους τομείς εργασιών της  ΕΕ για 

στήριξη των κρατών μελών στον τομέα των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με το 

αλκοόλ για την περίοδο 2017-2020. 

Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συνεχίσει να στηρίζει την δράση των κρατών μελών στον τομέα  

των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με το αλκοόλ και να βοηθήσει να επιτευχθεί ο 

στόχος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για την μείωση της επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ 

κατά 10% μέχρι το 2025. Μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη, ενισχύοντας μια οριζόντια 

προσέγγιση για την πρόληψη των χρόνιων ασθενειών, την προώθηση υγιεινών τρόπων 

ζωής και μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις των καθοριστικών παραγόντων της υγείας, 

καθώς και από την προώθηση του συντονισμού και παρακολούθησης των εθνικών 

πρωτοβουλιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα υγείας ενδέχεται να υποστηρίζει πρωτοβουλίες με 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 

Κατά το 2017, η Επιτροπή θα υποστηρίξει την συνεχή ανάλυση των στοιχείων που 

συλλέχθηκαν μέσα στο πλαίσιο εργασιών της Κοινής Δράσης για την μείωση των αρνητικών 

συνεπειών του αλκοόλ 2014-2016 και την προετοιμασία και την προώθηση της δεύτερης 

φάσης της έρευνας RARHA Standardized European Alcohol Survey (SEAS). 

Ο τομέας του μάρκετινγκ και της διαφήμισης των αλκοολούχων ποτών με έμφαση της 

έκθεσης των νέων στη διαφήμιση έχει σαφείς διασυνοριακές πτυχές και ρυθμίζεται ήδη εν 

μέρει σε επίπεδο ΕΕ μέσω της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η εν 

λόγω οδηγία επί του παρόντος είναι υπό αναθεώρηση. 

Πιθανόν παραδοτέο: η ανάπτυξη ενός κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ βάσει (της 

αναθεωρημένης) οδηγίας υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων – ενδεχομένως σε 

συνεργασία με την ομάδα υψηλού επιπέδου σχετικά με Nutrition and Physical Activity 

(NUPA) – που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εθελοντικά από τα κράτη μέλη ως ένα πρότυπο για 

εθνικούς κώδικες μάρκετινγκ να μειώσει την πώληση των αλκοολούχων ποτών σε ανήλικα 

παιδιά και νέους.   

Άλλος στόχος είναι η βελτίωση της γνωσιακής βάσης σχετικά με τις υφιστάμενες και 

δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία της Κοινής Πολιτικής για τη Γεωργία (Common Agriculture 

Policy/ CAP). Οι προετοιμασίες για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της αξιολόγησης 

της εν λόγω πολιτικής συνεχίζονται, όπως επίσης και οι διαπραγματεύσεις του επόμενου 

προϋπολογισμού της ΕΕ.   
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Δυνατόν παραδοτέο: μια μελέτη για τον αντίκτυπο της CAP στην κατανάλωση αλκοόλ και 

των σχετικών επιβλαβών συνεπειών. Το έργο θα μπορούσε δυνητικά να υλοποιηθεί σε 

συνεργασία με την ομάδα υψηλού επιπέδου NUPA.   

Το 2018 θα συζητηθούν και θα προωθηθούν θέματα σχετικά με το διασυνοριακό εμπόριο, 

μέτρα διατίμησης και φορολογίας,  τη παραγωγή η και το εμπόριο παράνομου αλκοόλ, και 

την οργάνωση θεματικών της Επιτροπής CNAPΑ για στήριξη υλοποίησης των απορρεόντων 

που καθορίστηκαν βάσει των πιο πάνω. Για την περίοδο 2019, η Επιτροπή αναμένεται να 

προωθήσει θέματα όπως τη διεξαγωγή δεύτερης φάσης συλλογής βέλτιστων πρακτικών σε 

συνέχεια της Κοινής Δράσης RARHA 2014-2016, οδήγηση υπό την επήρεια και τους τρόπους 

που το αλκοόλ μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στο εργασιακό περιβάλλον.   

Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση για τη Μείωση των Αρνητικών Συνεπειών που σχετίζονται με το 

Αλκοόλ 2014-2016 

Η ευρωπαϊκή κοινή δράση για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με 

αλκοόλ (Reducing Alcohol Related Harm/RARHA, 2014-2016) είναι μια κοινή πρωτοβουλία 

των κρατών μελών της ΕΕ,  της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Η Κοινή Δράση 

δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια του 20ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υγείας 2008-2013, 

στοχεύοντας κυρίως στην κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών για την υγεία των κρατών 

μελών, σε ένα θέμα που έχει σαφή προστιθεμένη αξία για την Ευρώπη. To RARHA εστιάζει 

στις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Αλκοόλ, η οποία έχει ως 

κύριο στόχο την μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ ανάμεσα στους εφήβους, 

στους νέους και στους ενήλικες.  

Το πρόγραμμα RARHA εργάστηκε σε τρεις συγκεκριμένους τομείς: (1) την παρακολούθηση 

των προτύπων κατανάλωσης αλκοόλ και αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με το 

αλκοόλ, (2) την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την κατανάλωση αλκοόλ με στόχο 

τη μείωση της βλάβης και (3) την εύρεση παραδειγμάτων καλής πρακτικής και την 

ανάπτυξη εργαλειοθήκης για τη μείωση της βλάβης σε σχέση με το αλκοόλ.   

Ο στόχος του τρίτου πακέτου εργασίας του προγράμματος RARHA ήταν να συμβάλει στην 

υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για να στηρίξει τα ΚΜ στη μείωση της βλάβης σε σχέση 

με το αλκοόλ, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα παραδείγματα προσεγγίσεων καλής πρακτικής 

που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Οι προσεγγίσεις αυτές αποτελούν μια σημαντική βάση 

στοιχείων για τις αποφάσεις πολιτικής και δράσεων στους τομείς της πρόληψης, της 

θεραπείας και της μείωσης της βλάβης του αλκοόλ ανάμεσα στα κράτη μέλη. 

Για την εργαλειοθήκη επιλέχθηκαν οι εξής τρεις τύποι παρεμβάσεων πρόληψης για τη 

μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης του αλκοόλ: έγκαιρες παρεμβάσεις, παρεμβάσεις 

ευαισθητοποίησης του κοινού και παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον. 

Η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη στη ιστοσελίδα του προγράμματος RARHA: 

https://user-ucadpix.cld.bz/RARHA-ToolKit  
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Τα αποτελέσματα της Κοινής Δράσης θα παρουσιαστούν στο τελικό Συνέδριο που θα 

πραγματοποιηθεί στις 13-14 Οκτωβρίου 2017 στη Λισαβόνα. Περισσότερες πληροφορίες 

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος RARHA: www.rarha.eu  

 

7.2. Συμμετοχή στο  Συμβούλιο  της Ευρώπης 

Ομάδα Πομπιντού (Pompidou Group)  

 

 

Η Ομάδα Πομπιντού (ΟΠ) λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης από το 1971 και στην παρούσα φάση απαρτίζεται από 35 κράτη 

μέλη. Στόχος της Ομάδας είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας 

πολυτομεακής, καινοτόμου και αποτελεσματικής πολιτικής για θέματα 

ναρκωτικών, βασισμένης σε επιστημονικά δεδομένα και να προωθεί την ανταλλαγή γνώσης 

μεταξύ των πτυχών της πολιτικής, της πρακτικής και της επιστήμης, εστιάζοντας την 

προσοχή της στην τοπική εφαρμογή των προγραμμάτων.  

Το ΑΣΚ εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στις συναντήσεις Μόνιμων Αντιπροσώπων 

και του Μεσογειακού Δικτύου (MEDNET). Επιπρόσθετα, συνεργάτες του ΑΣΚ από διάφορες 

υπηρεσίες συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας που λειτουργούν στα πλαίσια της Ομάδας 

Πομπιντού.  

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις των Μονίμων Αντιπροσώπων (Permanent 

Correspondents) της ΟΠ, τον Μάιο και τον Νοέμβριο, όπου το ΑΣΚ εκπροσώπησε την 

Κυπριακή Δημοκρατία. Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα ήταν τα εξής: 

- Τα αποτελέσματα εργασιών των θεσμοθετημένων υπο-ομάδων της ΟΠ, όπως είναι η 

Ομάδα Αεροδρομίων, το Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου των Πρόδρομων Ουσιών, το Δίκτυο 

MedNET και το Δίκτυο EXASS Net. 

- Η συνεργασία στα πλαίσια πολιτικής για τα ναρκωτικά με τις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης 

- Το Πρόγραμμα για Παροχή Θεραπείας εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων 

- Οι επιπτώσεις και τα συνδεόμενα κόστη των πολιτικών αντιμετώπισης της 

ουσιοεξάρτησης 

- Το διαδικτυακό έγκλημα που συνδέεται με τα ναρκωτικά 

- Η αναθεώρηση των κανονισμών για τη θεραπεία υποκατάστασης του κάθε κράτους 

μέλους 

- Η πρόληψη της χρήσης στο εργασιακό πλαίσιο 

- Η συνεργασία με την Ουκρανία 

- Η διάσταση του φύλου στην πολιτική αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης 
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- Ο διαδικτυακός τζόγος και η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 

- Η προετοιμασία για την Ειδική Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών UNGASS 2016 

- Η συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης Συμπόσιο για τις Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες στις 15 Νοεμβρίου 

2016, στη Βενετία, μια μέρα πριν την 79
η
 συνάντηση των ΜΑ της ΟΠ, το οποίο 

παρακολούθησαν 80 συμμετέχοντες.   Το Συμπόσιο ακολούθησε δεξίωση κατά την οποία 

παρουσιάστηκαν τα βραβεία 2016 του Ευρωπαϊκού Βραβείου Πρόληψης και τα 

βραβευθέντα έργα. Μετά την επιτυχία του Συμποσίου, υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στους 

ΜΑ ότι οι σκέψεις για περαιτέρω δράση που δημιουργήθηκαν μέσα από τις παρουσιάσεις 

και συζητήσεις στο Συμπόσιο χρειάζεται να αναληφθούν σε μελλοντικές δραστηριότητες 

της ΟΠ.   

Περαιτέρω, το ΑΣΚ διοργάνωσε δράση μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας με το Μεσογειακό 

Δίκτυο της ΟΠ (MedNET) φιλοξενώντας δύο Μαροκινούς εμπειρογνώμονες από τον τομέα 

της θεραπείας σε τριήμερο study visit, από τις 21-23 Νοεμβρίου του 2016. Στόχος της 

επίσκεψης της Μαροκινής Αντιπροσωπείας ήταν η μεταφορά της γνώσης και εμπειριών της 

Κύπρου στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης, όσον αφορά στις διαδικασίες, 

στην ανάπτυξη στρατηγικής και παρακολούθησης εφαρμογής των δράσεων που υλοποιούν 

όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς,  όπως επίσης και τους μηχανισμούς συλλογής στοιχείων για 

την παρακολούθηση του φαινομένου. Η επίσκεψη, μαζί με τις παρουσιάσεις 

συμπεριλάμβανε και επισκέψεις σε θεραπευτικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων της 

θεραπευτικής κοινότητας, συμβουλευτικού κέντρου εφήβων και δομών μείωσης της 

βλάβης που επιλέγηκαν από την Μαροκινή Αντιπροσωπεία βάσει των αναγκών τους.  

7.3. Συμμετοχή στη Σύνοδο των  Ηνωμένων Εθνών  

H Επιτροπή Ναρκωτικών Ουσιών (Commission on Narcotic Drugs) 

αποτελεί το κεντρικό σώμα χάραξης πολιτικής για τα ναρκωτικά του ΟΗΕ. 

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να αναλύει την κατάσταση ελέγχου των 

παράνομων ουσιών εξάρτησης σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 

τα αλληλένδετα θέματα της πρόληψης της χρήσης, της θεραπείας και 

κοινωνικής επανένταξης των χρηστών και της προσφοράς και της διακίνησης παράνομων 

ουσιών. Αναλαμβάνει δράση μέσω ψηφισμάτων και αποφάσεων και παρακολουθεί την 

εφαρμογή των τριών βασικών διεθνών συμβάσεων του 1961, 1971 και 1988. 

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19-21 Απριλίου 2016 στη Νέα Υόρκη, η Ειδική Σύνοδος για τα 

Ναρκωτικά, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η Κυπριακή 

αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον Υπουργό Υγείας, ως επικεφαλής, τον Πρόεδρο του ΑΣΚ, 

το Γενικό Πρόξενο και την Ακόλουθο της ΜΑΝΥ. 

Η Σύνοδος ήταν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς σε ότι αφορά στην επίτευξη των στόχων 

που τέθηκαν στο έγγραφο πολιτικής του 2009 που είχε ως τίτλο «Πολιτική Διακήρυξη και 

Σχέδιο Δράσης σε θέματα Διεθνούς Συνεργασίας, για την εγκαθίδρυση μιας Συνεκτικής και 

Ισορροπημένης Στρατηγικής στο θέμα των Ναρκωτικών σε Διεθνές Επίπεδο». Το έγγραφο 

αυτό, εμπεριείχε τη δράση των ΚΜ και τους στόχους προς επίτευξη μέχρι το 2019. 
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Της Συνόδου προηγήθηκε ευρεία διαβούλευση, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σε ένα 

πλαίσιο διαφάνειας και ενεργούς εμπλοκής μεταξύ των ΚΜ, της κοινωνίας των πολιτών και 

όλων των σχετικών θεσμών, τόσο διεθνών αλλά και περιφερειακών.  

Ο Υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε τόσο στην Ολομέλεια όσο και στη συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης για θέματα Μείωσης της Ζήτησης Ουσιών. Σημαντικές αρχές που τονίστηκαν στην 

τοποθέτηση του Υπουργού ήταν η σημασία του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

απάλειψη της θανατικής ποινής, η εφαρμογή συνεκτικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων 

πολιτικών, πολιτικών που να εστιάζουν στις πτυχές δημόσιας υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων μείωσης της βλάβης, η σημασία ύπαρξης της 

δυνατότητας αξιοποίησης ναρκωτικών ουσιών για σκοπούς κάλυψης ιατρικών και 

επιστημονικών αναγκών, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει η 

πολυθεματική διαχείριση στα θέματα Μείωσης της Προσφοράς.  

Με το πέρας της Συνόδου, υιοθετήθηκε από τα ΚΜ το έγγραφο “Our joint commitment to 

effectively addressing and countering the world drug problem”, το οποίο περιέχει  

εισηγήσεις στους πιο κάτω τομείς: 

- Μείωση της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης και της θεραπείας καθώς και 

άλλων θεμάτων υγείας 

- Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα στις ελεγχόμενες ουσίες αποκλειστικά για ιατρικούς 

και επιστημονικούς σκοπούς, και διασφάλιση της εκτροπής τους στην παράνομη αγορά 

- Μείωση της Προσφοράς, αποτελεσματικά μέτρα επιβολής του νόμου, μέτρα 

αντιμετώπισης του εγκλήματος και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

- Οριζόντια Θέματα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νέοι και Παιδιά, Γυναίκες και Κοινότητα 

- Νέες τάσεις και πραγματικότητες, νέες προκλήσεις και απειλές, συμπεριλαμβανομένης της 

εμφάνισης νέων ψυχοδραστικών ουσιών 

- Ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας βάσει της αρχής της κοινής ευθύνης. 

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/017/77/PDF/V1601777.pdf?OpenElement     

Παράλληλα, στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου πραγματοποιήθηκε μια πληθώρα από 

άτυπες δραστηριότητες που αφορούσαν στις διάφορες πτυχές του θέματος των 

Ναρκωτικών, τόσο από τα ΚΜ, όσο και από ΜΚΟ, διεθνείς θεσμούς, καθώς και την 

ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα. 
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8. Κατάσταση του φαινομένου των ουσιών εξάρτησης 

Οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας του ΕΚΤΕΠΝ είναι οι πέντε κύριοι επιδημιολογικοί 

δείκτες, καθώς και τέσσερις έμμεσοι δείκτες που έχει θέσει ως προτεραιότητα το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Οι δείκτες 

αυτοί αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση έγκυρης, αντικειμενικής και τεκμηριωμένης 

εικόνας του φαινόμενου των εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας.  

Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τον κάθε δείκτη, προϋποθέτει την προαγωγή και 

ενίσχυση της έρευνας για το συνεχή εμπλουτισμό των επιστημονικών δεδομένων. Για το 

λόγο αυτό, το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου  αναλαμβάνει  διάφορες πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή και 

προώθηση μελετών που θα βοηθήσουν στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της κατάστασης 

των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. 

8.1. Παράνομες ουσίες  

8.1.1. Δείκτης Έκτασης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό 

Για την εφαρμογή του δείκτη επικράτησης της χρήσης στο γενικό και μαθητικό πληθυσμό, 

διεξάγονται έρευνες στα κράτη μέλη με κοινά εργαλεία και μεθοδολογία, ώστε να 

προκύπτουν συγκρίσιμα στοιχεία. Στην Κύπρο διεξάγονται σε συστηματική βάση (κάθε 3 

χρόνια) η έρευνα γενικού πληθυσμού (με εύρος ηλικίας 15-64 έτη) και η πανευρωπαϊκή 

έρευνα μαθητικού πληθυσμού – ESPAD (με εύρος ηλικίας 15-16 έτη) (κάθε 4 χρόνια). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας γενικού πληθυσμού (ΑΣΚ, 2016): 

• Η κάνναβη παραμένει η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία χρήσης στο γενικό πληθυσμό 

(περίπου 12%, έστω και μια φορά στη ζωή), ενώ η τάση για δοκιμή κάνναβης, είναι 

εντονότερη στις ηλικίες 18-22 ετών 

• Οι νεαροί ενήλικες (15-34 ετών), ανάμεσα στους οποίους η χρήση κάνναβης είναι 

επικρατέστερη, ανέφεραν χρήση της ουσίας κατά τον τελευταίο χρόνο σε ποσοστό 4,4% 

• Η κοκαΐνη, αν και η χρήση της βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, αποτελεί την πιο δημοφιλή 

διεγερτική ουσία στο γενικό πληθυσμό.  Η χρήση της τουλάχιστον μια φορά σε όλη τη ζωή 

αναφέρθηκε από το 1,4% του γενικού πληθυσμού 15-64 ετών. 

• Η χρήση όλων των ουσιών εκτός των ηρεμιστικών είναι επικρατέστερη ανάμεσα σε 

άνδρες 

• Σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη κατά το έτος 2012, 

παρουσιάζεται μικρή αύξηση στην επικράτηση της χρήσης κάνναβης έστω και μια φορά στη 

ζωή. Παρόλα αυτά, κατά τον τελευταίο χρόνο και τον τελευταίο μήνα παρουσίασε 

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

χαμηλότερα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών. 

Σε ότι αφορά στον μαθητικό πληθυσμό (15-16 ετών), με βάση τα αποτελέσματα της 

έρευνας μαθητικού πληθυσμού ESPAD (2015), προκύπτουν τα εξής: 

• Το 18% του μαθητικού πληθυσμού αναφέρει ότι κάπνιζε κατά τον τελευταίο μήνα. Σε 

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρατηρείται μείωση του καπνίσματος. 
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• Το 22% του μαθητικού πληθυσμού αναφέρει να έχει στοιχηματίσει χρήματα στο 

διαδίκτυο τους τελευταίους 12 μήνες και το 27% εκτός διαδικτύου. Επίσης, κατά μέσο όρο 

επισκέπτονται το διαδίκτυο 6,2 μέρες της βδομάδας. 
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Σχετικά με τις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, εννέα στους δέκα μαθητές στην Κύπρο 

δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση τέτοιων ουσιών. Ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε η Κύπρος 

συγκαταλέγεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών. 

8.1.2. Δείκτης Αίτησης Θεραπείας  

Ο δείκτης αίτησης θεραπείας αφορά στη συστηματική καταγραφή των χαρακτηριστικών 

των χρηστών που ζητούν θεραπευτική βοήθεια από τα θεραπευτικά προγράμματα της 

χώρας. 

• Κατά το έτος 2015, καταγράφηκαν στη θεραπεία 1304 χρήστες παράνομων ουσιών 

εξάρτησης σε σχέση με 1308 το προηγούμενο έτος 

 • Η ηρωίνη με ποσοστό 22% παραμένει η δεύτερη ουσία κατάχρησης μετά την κάνναβη  

(57%), λόγω της οποίας τα άτομα αιτούνται θεραπείας  

• Σε ότι αφορά στη χρήση οπιούχων εκτός της ηρωίνης, από το έτος 2012 παρατηρείται 

αύξηση στον αριθμό των ατόμων με κύρια ουσία την οξυκοδώνη, τα οποία κατά το έτος 

2015 έφτασαν στους 68 (5%) 

• Κατά τα τελευταία έτη, οι χρήστες ηρωίνης μειώνονται, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι 

χρήστες κάνναβης. Η αύξηση στα αιτήματα θεραπείας για κάνναβη οφείλεται κυρίως στην 

εφαρμογή του πρωτοκόλλου συνεργασίας για την παραπομπή νέων παραβατών, καθώς και 

στις παρεμβάσεις της αστυνομίας που στοχεύουν στην παραπομπή όλων των χρηστών 

εξαρτησιογόνων ουσιών σε θεραπεία, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

• Σε ότι αφορά στην συμπεριφορά υψηλού κινδύνου ανάμεσα στους χρήστες ηρωίνης, τόσο 

η ενδοφλέβια χρήση, όσο και η χρήση κοινής σύριγγας συνεχίζει να μειώνεται. 
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8.1.3. Δείκτης Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών σε Ενδοφλέβιους Χρήστες 

Ο δείκτης επικράτησης μολυσματικών ασθενειών σε ενδοφλέβιους χρήστες αφορά στην 

εκτίμηση των επιπέδων της μόλυνσης από Ηπατίτιδα Β και Γ και HIV σε ενδοφλέβιους 

χρήστες. 

Στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι 1 στους 5 περίπου (270 από τους 1304) χρήστες που 

βρίσκεται στη θεραπεία έκανε έστω και μια φορά ενδοφλέβια χρήση, λίγοι είναι αυτοί που 

παραπέμπονται για εξέταση (52 άτομα) και επομένως η διάγνωση μολυσματικών 

ασθενειών εκτιμάται ότι βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

 

 

 

Με βάση το Δείκτη Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών, περίπου ένας στους δύο 

(44.2% - 23 άτομα από τους 52) ενδοφλέβιους χρήστες που εξετάστηκαν το 2015, 

διαγνώστηκαν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ . Πολλοί από αυτούς ήταν είτε Έλληνες υπήκοοι (10 

άτομα), είτε Κύπριοι (10 άτομα). 

8.1.4. Δείκτης Χρήσης Ναρκωτικών Υψηλού Κινδύνου 

Ο δείκτης Χρήσης Ναρκωτικών Υψηλού Κινδύνου, βάσει του ορισμού του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου (2012), ορίζεται ως η «επαναλαμβανόμενη χρήση ναρκωτικών που προκαλεί 

αρνητικές επιπτώσεις στο άτομο (συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης και άλλων 

ψυχολογικών, κοινωνικών και προβλημάτων υγείας) ή βάζει το άτομο σε υψηλό κίνδυνο   

πρόκλησης τέτοιων αρνητικών συνεπειών».  

Με  βάση  τα  στοιχεία  αίτησης  θεραπείας  για  το  έτος 2015,  ο  συνολικός αριθμός  των  

χρηστών  οπιούχων  ουσιών,  υπολογίστηκε  στα 1161 άτομα σημειώνοντας πολύ μικρή 

αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (1094).   

Σε σχέση με τη γενική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, η Κύπρος συγκαταλέγεται 

στις χώρες με τις χαμηλότερες εκτιμήσεις χρηστών ναρκωτικών υψηλού κινδύνου. 
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8.1.5. Δείκτης Θανάτων και Θνησιμότητας από Παράνομες Ουσίες Εξάρτησης 

Ο δείκτης θανάτων και θνησιμότητας αφορά στην παροχή συγκρίσιμων και έγκυρων 

πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά των ατόμων που πεθαίνουν ως αποτέλεσμα της 

χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (π.χ. στην περίπτωση των άμεσων θανάτων από 

υπερβολική δόση μίας ή περισσοτέρων ουσιών). 

• Σε ότι αφορά στους θανάτους σχετιζόμενους με τα ναρκωτικά, κατά το 2015, έχουν 

καταγραφεί 9 άμεσοι θάνατοι (οφειλόμενοι στην υπερβολική δόση) και 21 έμμεσοι,  ενώ 

συνολικά από το 2004 μέχρι το 2014, έχουν καταγραφεί επίσημα, 190 θάνατοι (άμεσοι και 

έμμεσοι), οφειλόμενοι στη χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης, εκ των οποίων οι 105 

ήταν άμεσοι. 

• Συνολικά για όλα τα χρόνια, τα οπιούχα, και συγκεκριμένα η ηρωίνη, φαίνεται να 

ευθύνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία των θανάτων.  

• Το προφίλ του θανόντα (με βάση τα διαχρονικά στοιχεία) είναι: άντρας (90%), 

ελληνοκύπριος, 32 ετών, χρήστης οπιούχων-82% (πολλαπλών ουσιών). 

8.1.6. Δείκτης Διαθεσιμότητας παράνομων ουσιών εξάρτησης 

Ο δείκτης Διαθεσιμότητας περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τις ποσότητες 

κατασχέσεων παράνομων ουσιών εξάρτησης, τις τιμές τους στην αγορά, καθώς και στοιχεία 

για τη σύνθεση τους. 

Σε ότι αφορά στην παράνομη αγορά, η κάνναβη αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο 

της παράνομης αγοράς. Κατά το έτος 2015, κατασχέθηκαν 225 κιλά κάνναβης, σε σχέση με 

202 κιλά το προηγούμενο έτος. Επίσης, κατά το 2015 κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα 

κοκαΐνης της τελευταίας δεκαετίας (107kg το 2015 έναντι 31kg το 2014). Τέλος, έχουν 

μειωθεί κατά πολύ οι κατασχέσεις ηρωίνης τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. 

8.1.7. Δείκτης Εγκληματικότητας σχετιζόμενης με παράνομες ουσίες εξάρτησης 

Ο Δείκτης Εγκληματικότητας περιλαμβάνει στοιχεία για αδικήματα που σχετίζονται με 

παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες όπως: κατοχή και χρήση, διακίνηση, προμήθεια 

παράνομων ουσιών κτλ. 

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, κατά το έτος 2015 

καταγράφηκαν 948 υποθέσεις σχετιζόμενες με τα ναρκωτικά σε σχέση με 1082 το 2014, 

1001 το 2013 και 1032 το 2012.  

• Η πλειοψηφία των αδικημάτων εξακολουθεί να αφορά κατοχή και χρήση φυτικής 

κάνναβης και να εμπλέκει την πλειοψηφία των ατόμων. Το γεγονός αυτό φαίνεται να  

συνδέεται με το ότι η κάνναβη είναι η πιο διαδεδομένη ουσία χρήσης στην Κύπρο. 
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8.2. Αλκοόλ 

8.2.1. Δείκτης Αίτησης Θεραπείας  

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν, κατά το 2015 αιτήθηκαν θεραπείας λόγω κατάχρησης 

αλκοόλ 262 άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα βρέθηκαν στην «Κλινική Βερεσιέ» και 

στη Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων (ΑΛΚΟΟΛ) «ΘΕΜΕΑ».  

 

 

 

Τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που βρέθηκαν στα θεραπευτικά 

κέντρα ήταν τα εξής: 

• 8 στα 10 άτομα ήταν άνδρες  

• Η διάμεσος ηλικία των ατόμων ήταν τα 48 έτη (min: 17, max: 78), γεγονός που τους 

εντάσσει κυρίως στην κατηγορία των χρηστών μέσης και τρίτης ηλικίας (>=40). 

8.2.2. Δείκτης Επικράτησης της χρήσης αλκοόλ στο μαθητικό πληθυσμό 

Βάσει της έρευνας ESPAD, φαίνεται πως οι Κύπριοι μαθητές έχουν εύκολη πρόσβαση σε 

αυτό, αφού το 68% του μαθητικού πληθυσμού αναφέρει ότι έχει καταναλώσει αλκοόλ κατά 

τις τελευταίες 30 μέρες, καθώς επίσης το 50% αναφέρει υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ 

(5+ ποτά σε μία περίσταση) κατά τις τελευταίες 30 μέρες. 
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8.2.3. Δείκτης Επικράτησης της χρήσης αλκοόλ στο γενικό πληθυσμό 

Βάσει των στοιχείων της πιο πρόσφατης Παγκύπριας επιδημιολογικής έρευνας γενικού 

πληθυσμού (ΑΣΚ, 2016) και σε σύγκριση με τα αποτελέσματα προηγούμενων σειρών της 

έρευνας, παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

• Εκτιμήθηκε ότι περίπου το 10% του πληθυσμού έχει μεθύσει τους τελευταίους 12 μήνες 

και περίπου το 3% ανέφερε ότι μέθυσε τον τελευταίο μήνα. Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με 

προηγούμενα χρόνια, παρατηρείται μείωση του ποσοστού μέθης. Επίσης, ένα στα πέντε 

άτομα περίπου (22.6%) ανέφερε υπέρμετρη κατανάλωση κατά τον τελευταίο μήνα.  

 



54 

 

  

• Κατά τα τελευταία χρόνια διεξαγωγής της έρευνας (2012 και 2016) παρατηρήθηκε μείωση 

του ποσοστού των ατόμων που είχαν οδηγήσει αφού προηγουμένως είχαν πιεί αλκοόλ. 

 

Φάνηκε επίσης, ότι όσο πιο μεγάλα ηλικιακά ήταν τα άτομα, τόσο μικρότερο ήταν το 

ποσοστό αυτών που προχωρούσε σε αυτή τη συμπεριφορά. 
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• Χρησιμοποιώντας το εργαλείο της “Σύντομης Ανίχνευσης Εξάρτησης από το αλκοόλ” 

(Rapid Alcohol Problem Screen – “RAPS”), εκτιμήθηκε ότι τουλάχιστον το 2,5% του 

πληθυσμού είναι εξαρτημένο στο αλκοόλ. 

• Όσον αφορά στις αντιλήψεις των Κυπρίων, για το αλκοόλ και τις πολιτικές που το 

συνοδεύουν, βρέθηκε πως σε γενικές γραμμές, είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν 

περιοριστικές πολιτικές που έχουν να κάνουν με πιο αυστηρά μέτρα τροχαίας. Παρόλα 

αυτά, ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών που δεν θεωρούν μεγάλο 

ρίσκο την οδήγηση μετά από κατανάλωση 2 ή περισσότερων ποτών, είναι η Κύπρος. 

9. Στόχοι και Προκλήσεις  

Σχεδιασμός και Υιοθέτηση του νέου Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2017-2020 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης 2013-2016 και σε συνεργασία με όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς, το ΑΣΚ θα ετοιμάσει το νέο σχέδιο δράσης 2017-2020 με 

στόχο την υιοθέτηση του εντός του 2017. 

Πρωτόκολλο Παραπομπής Μαθητών στα θεραπευτικά προγράμματα 

Το ΑΣΚ έχει θέσει ως στόχο της επόμενης χρονιάς την κάλυψη των κενών που 

παρατηρούνται στις Επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου για παροχή προσβάσιμων 

θεραπευτικών προγραμμάτων για μαθητές.  

Ευρωπαϊκά Κριτήρια Ποιότητας στην Πρόληψη της ουσιοεξάρτησης (European drug 

prevention quality standards) 

Τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια ποιότητας έχουν ολοκληρωθεί και έχει ετοιμαστεί υλικό για την 

εκπαίδευση των επαγγελματιών, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν εφόσον υιοθετηθούν τα 

κριτήρια ποιότητας στις διαδικασίες έγκρισης και επιχορήγησης του ΑΣΚ.    

 

Καινοτόμα Προληπτικά Προγράμματα  

Κατά το 2016, έχει ξεκινήσει η διαδικασία προώθησης καινοτόμων προγραμμάτων 

πρόληψης όπως το Παγκύπριο Πρόγραμμα Δεξιοτήτων για Γονείς, το Πρόγραμμα για τα 

παιδιά που φοιτούν στην προπαρασκευαστική μαθητεία και το προληπτικό πρόγραμμα 

στους Δήμους. Τα εν λόγω προγράμματα έχουν ενσωματωθεί και στο νέο Σχέδιο Δράσης 

2017-2020, ενώ κατά το 2017 θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους.   

Μελέτη για τους τρόπους σφαιρικής κάλυψης των αναγκών των αποφυλακισθέντων 

ουσιοεξαρτημένων  

Το ΑΣΚ μετά από σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά το 2015, 

ολοκλήρωσε μέσα στο 2016 την ετοιμασία μελέτης που αφορά στους τρόπους σφαιρικής 

κάλυψης των αναγκών των αποφυλακισθέντων ουσιοεξαρτημένων, ως η δέσμευση του 

μετά από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά. Στην Κύπρο σήμερα δεν 

υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επανένταξης αποφυλακισθέντων ουσιοεξαρτημένων 

στο οποίο να εμπλέκονται διάφοροι επαγγελματίες και φορείς, και για το λόγο αυτό 

κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια της μελέτης για το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής ενός τέτοιου 

συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές του εξωτερικού και τις πραγματικότητες 
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και δυνατότητες της χώρας μας. Η μελέτη προωθήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αρμόδιο για προώθησή της στο Υπουργικό Συμβούλιο για 

έγκριση και περαιτέρω οδηγίες για προώθηση του θέματος.  

 

Περεταίρω Στόχοι και Προκλήσεις για το 2017: 

• Προώθηση Τροποποιητικής Νομοθεσίας για πώληση αλκοολούχων ποτών στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων και εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πρόσβασης του αλκοόλ από ανήλικα άτομα 

 

• Ενεργή συμβολή οργανωμένων συνόλων εφήβων και νέων στη λήψη αποφάσεων και 

στον καθορισμό και  υλοποίηση δράσεων που αφορούν άμεσα τα παιδιά και τους 

νέους 

 

• Ανάπτυξη συνεργιών με Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και Παγκύπριο Σύλλογο 

Νοσηλευτών και Μαιών για αντιμετώπιση της χρήσης αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη για 

προστασία του αγέννητου παιδιού. 

 

• Εφαρμογή εντατικών ελέγχων σε χώρους αναψυχής όπου συχνάζουν ανήλικα άτομα, 

και σε υποστατικά που πωλούν αλκοόλ κοντά σε σχολεία που φοιτούν μαθητές ηλικιών 

15-18 

 

• Εκπαίδευση στην υπεύθυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ  & καλές πρακτικές μείωσης 

της βλάβης  για επαγγελματίες φιλοξενίας και διοργανωτές φεστιβάλ και εκδηλώσεων 

για νέους 

 

• Παροχή στήριξης μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες ή/και εναλλακτικές 

δραστηριότητες σε παιδιά και τις οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με 

το αλκοόλ ή και άλλες ουσίες εξάρτησης 

 

• Παροχή εκπαιδεύσεων οργανωμένων συνόλων νεολαίας σε θέματα πρόληψης για 

παρεμβάσεις από νέους για τους νέους 

 

• Παροχή εκπαιδεύσεων γονέων σε γονικές δεξιότητες και στην αντιμετώπιση 

προκλητικών συμπεριφορών 

 

• Παροχή σύντομων παρεμβάσεων και παραπομπή σε υποστηρικτικές υπηρεσίες εγκύων 

και θηλαζουσών γυναικών που καταναλώνουν αλκοόλ 
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10. Οικονομικός απολογισμός 

Ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Συμβουλίου για το έτος 2016 ήταν 1,355,000 Ευρώ 

από τα οποία αποδεσμεύθηκε προς το ΑΣΚ ποσό ύψους 1,203,595 ευρώ. Από το ποσό αυτό, 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 δαπανήθηκε το ποσό των 1,247,610 Ευρώ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

1,355,000 

Λειτουργικά έξοδα 

 

845,600 

Αποδοχές προσωπικού* 

 

681,100 

Άλλες δαπάνες 

 

470,361 

Επιχορηγήσεις**  

 

332,000 

Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς 

πόρους 

Μη προβλεπόμενες δαπάνες 

 

  

34,039 

5,000 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1,247,610 

Λειτουργικά έξοδα 

 

776,400 

Αποδοχές προσωπικού* 

 

608,888 

Άλλες δαπάνες 

 

445,357 

Επιχορηγήσεις ** 

 

329,638 

Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς 

πόρους 

Μη προβλεπόμενες δαπάνες 

 

  

25,853 

0 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

92.07% 

ΥΨΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

 

1,203,595 

  

 

  

*    Περιλαμβάνονται στα Λειτουργικά Έξοδα 

 

  

**  Περιλαμβάνονται στις Άλλες Δαπάνες 

 

  

 

    



58 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) (2009) Έρευνα Παγκύπρια Επισκόπηση Γενικού 

Πληθυσμού για το Κάπνισμα, το Αλκοόλ και Άλλες Ψυχοδραστικές Ουσίες, Λευκωσία 

Council of the European Union (2004) EU Drugs Strategy (2005–2012), Brussels  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st15/st15074.en04.pdf  

Council of the European Union (2004) EU Drugs Strategy (2013–2020), Brussels  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st17/st17547.en12.pdf 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2006) Annual Report 2006: 

selected issues, Luxembourg: Office for the Official Publications of the European 

Communities 

United Nations (1961), Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 

Protocol 

http://www.unodc.org/pdf/convetnion_1961_en.pdf  

United Nations (1971), Single Convention on Psychotropic Substances 

http://www.unodc.org/pdf/convetnion_1971_en.pdf 

United Nations (1988), United Nations Convention against Illicit traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances 

http://www.unodc.org/pdf/convetnion_1988_en.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ 

 

ΑΣΚ – Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου 

Δ.Σ. – Διοικητικό Συμβούλιο 

Ε.Ε. – Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΚΜ – Κράτη Μέλη ΕΕ 

ΕΚΠΝΤ – Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας 

ΕΚΤΕΠΝ – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά   

Υ.Κ.Α.Ν. – Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών  

ΥΨΥ – Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

CNAPA – Committee of National Alcohol Policy and Action 

CND – Commission on Narcotic Drugs of the United Nations  

EDDRA – Exchange on Drug Demand Reduction Action  

ELDD – European Legal Database on Drugs 

EMCDDA – European Monitoring Centre on Drugs and Drugs Addiction  

HDG – Horizontal Working Party on Drugs of the Council of the EU 

 

 


