
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ   ΕΒΔΟΜΑΔΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ   HIV 

Το ΑΣΚ, 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), σας 
προσκαλούν σε ενημερωτικές συναντήσεις 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. Οι συναντήσεις θα 
πραγματοποιηθούν στις 22 και 24 Νοεμβρίου 2016, στη Λευκωσία 
και στη Λεμεσό αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες 

ακολουθείστε τον σύνδεσμο >> 
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Κάθε χρόνο πάνω από 30 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες είναι έγκλειστοι σε φυλακές ή άλλα 
σωφρονιστικά προγράμματα, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι κρατούμενοι μέχρι την εκδίκαση 
της υπόθεσής τους. Σχεδόν όλοι θα επιστρέψουν στις κοινότητές τους μέσα σε διάστημα μερικών 
μηνών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επικράτηση του ιού του HIV και άλλων μολυσματικών 
ασθενειών ανάμεσα στο πληθυσμό των φυλακών είναι δύο έως δέκα φορές υψηλότερη, ενώ σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να είναι έως και 50 φορές πιο υψηλή σε σχέση με το 
γενικό πληθυσμό. Τα ποσοστά του ιού HIV είναι ιδιαίτερα αυξημένα ανάμεσα στις γυναίκες 
φυλακισμένες. Οι κίνδυνοι αφορούν τους φυλακισμένους, το προσωπικό των φυλακών, τις 
οικογένειές τους αλλά και ολόκληρη την κοινότητα. Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητο να 
παρέχονται παρεμβάσεις σε αυτά τα προγράμματα, τόσο για τους φυλακισμένους όσο και για το 
προσωπικό των φυλακών. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και την 
Εγκληματικότητα, εξέδωσε ένα περιεκτικό πακέτο κύριων παρεμβάσεων για το σκοπό αυτό. Οι 
παρεμβάσεις αυτές αφορούν στα εξής: 1. Ενημέρωση, εκπαίδευση και επικοινωνία, 2. Εξέταση 
HIV και συμβουλευτική, 3. Θεραπεία, φροντίδα και υποστήριξη, 4. Πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπείας της φυματίωσης, 5. Πρόληψη της μετάδοσης του ιού από τη μητέρα στο παιδί, 6. 
Χορήγηση Προφυλακτικών, 7. Πρόληψη και θεραπεία σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, 8. 
Πρόληψη σεξουαλικής βίας, 9. Θεραπεία της ουσιοεξάρτησης, 10. Προγράμματα ανταλλαγής 
συριγγών, 11. Εμβολιασμός, διάγνωση και θεραπεία της Ηπατίτιδας, 12. Προφύλαξη μετά την 
έκθεση σε ιούς, 13. Πρόληψη της μετάδοσης από ιατρικές ή οδοντιατρικές υπηρεσίες, 14. 
Πρόληψη μετάδοσης μέσα από εφαρμογή τατουάζ, κ.α και 15. Προστασία προσωπικού από 
επαγγελματικούς κινδύνους. Για να μελετήσετε αναλυτικά ολόκληρο το πακέτο των 
παρεμβάσεων ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.asknow.org.cy/cgi-sys/suspendedpage.cgi
http://www.ask.org.cy/el/news/iiv-testing-week-1
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe


Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας στην πιο πρόσφατη δημοσίευση του για 
συμπεριφορικές μεθόδους ενίσχυσης της θεραπευτικής 
διαδικασίας των εξαρτημένων ατόμων, προβαίνει σε 
ανασκόπηση βιβλιογραφίας αναφορικά με την 
αποτελεσματικότητα τέτοιων μεθόδων (όπως π.χ. η 
επιβράβευση μέσω παροχής κουπονιών) αναφορικά με την 
παραμονή στη θεραπεία και την αποχή από τη χρήση. Οι 
παρεμβάσεις στην υπό αναφορά μελέτη περιλαμβάνουν 
τεχνικές ενίσχυσης της συμπεριφοράς, όπως η παροχή 
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9 Νοεμβρίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

10 Νοεμβρίου: 

Central Dublin Group, 

Βρυξέλλες  

 

11 Νοεμβρίου: 

EU-USA Political 

Dialogue, Βρυξέλλες 

 

15-17 Νοεμβρίου:  

2016 Symposium on 

NPS/ 79th PC Meeting, 

Pompidou Group, 

Βενετία, Ιταλία   

 

21-23 Νοεμβρίου: 

Επίσκεψη 

αντιπροσωπείας από 

το Υπουργείο Υγείας 

του Μαρόκου στο ΑΣΚ 

 

22-23 Νοεμβρίου: 

WHO, 7th European 

Alcohol Policy 

Conference, 

Λουμπλιάνα, Σλοβενία   

 

24 Νοεμβρίου: 

Regional Consultation 

on Alcohol and Health, 

Λουμπλιάνα, Σλοβενία   

 

30 Νοεμβρίου:  

10 χρονα MedNET, 

Ραμπάτ, Μαρόκο  

κινήτρων/επιβράβευση (π.χ. υπό μορφή κουπονιών) για επιθυμητές συμπεριφορές, όπως η 
αποχή από τη χρήση, η οποία επιβεβαιώνεται από την ανάλυση ούρων. Συγκεκριμένα, στην 
ανασκόπηση αυτή στην οποία συμπεριλήφθηκαν 38 μελέτες σε διάφορα θεραπευτικά πλαίσια, 
μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα τέτοιων παρεμβάσεων σε χρήστες οπιούχων, κοκαΐνης και 
μεθαμφεταμινών. Με βάση τα ευρήματα της μελέτης προκύπτει ότι η μέθοδος αυτή είναι 
αποτελεσματική (βοηθά στην παραμονή στη θεραπεία και ενισχύει την αποχή από τη χρήση) 
για την ομάδα των χρηστών οπιούχων και κοκαΐνης που βρίσκονται σε θεραπεία 
υποκατάστασης, ενώ για άλλες ομάδες χρηστών τα αποτελέσματα δεν ήταν ξεκάθαρα. Για να 

δείτε την έκθεση ακολουθήστε το σύνδεσμο >>    

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ε Σ    Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ 

Το πρόγραμμα «Οικογενειακές Γέφυρες» έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια προκήρυξης 
διαγωνισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και αφορά οικογένειες που τα παιδιά 
τους βρίσκονται υπό την φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή έχουν 
κριθεί υψηλού κινδύνου. Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών, η 
ενίσχυση των δεσμών και της επικοινωνίας μεταξύ γονιών και παιδιών, η αντιμετώπιση 
συγκρούσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας, και η δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς 
οικογενειακού περιβάλλοντος. Στόχος είναι να δημιουργηθούν ευκαιρίες για κοινωνική και 
σχολική ένταξη των παιδιών και υποστήριξη των οικογενειών όσον αφορά τις πρακτικές 
ανάγκες. Στα πλαίσια του προγράμματος οι οικογένειες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν 
φωνή για την διεκδίκηση δικαιωμάτων τους, και να ενδυναμωθούν για να δημιουργήσουν μια 
ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή (ομαλή επικοινωνία μεταξύ της οικογένειας, του σχολείου, 
άλλων υπηρεσιών για «γεφύρωση» των σχέσεων με όλους τους φορείς που έρχονται 
αντιμέτωποι στην καθημερινότητα τους). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 εβδομάδες και 
περιλαμβάνει οικογενειακές επισκέψεις στο σπίτι των οικογενειών από ψυχοθεραπευτή, δύο 
φορές την εβδομάδα, διάρκειας 1.5 ώρας. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και με την 
συγκατάθεσή των οικογενειών, θα υπάρξει επίσης, όπου χρειάζεται, επικοινωνία και 
συνεργασία από τον ψυχοθεραπευτή με το σχολείο, τις ΥΚΕ, ή/και οποιουσδήποτε άλλους 
φορείς είναι ανάγκη. Η επιτυχία του προγράμματος θα αξιολογηθεί μέσα από την συμπλήρωση 
ενός ερωτηματολογίου, στην αρχή και στο τέλος της συνεργασίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε τηλεφωνικώς στις:  
Μαρία Κακουρίδου: 22519665/96852323, Άντρια Ανδρέου: 99166670 ή και ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:oikogeneiakesgefyres@gmail.com   
Συστημικές Οικογενειακές Ψυχοθεραπεύτριες – Συντονίστριες Προγράμματος 

Συντονίστριες προγράμματος «Οικογενειακές Γέφυρες» 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3162/TDAU13001ENN.pdf


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ESPAD 

Μέσα στα πλαίσια Συνέντευξης Τύπου που διοργανώθηκε σε συνεργασία μεταξύ του ΑΣΚ και  
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
Πανευρωπαϊκής Έρευνας Μαθητικού Πληθυσμού για το Αλκοόλ και άλλα Ναρκωτικά (ESPAD). 
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστας Καδής ο 
οποίος αναφέρθηκε στη πολιτική του ΥΠΠ αναφορικά με την πρόληψη της χρήσης των 
εξαρτησιογόνων ουσιών στο σχολείο. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΑΣΚ, Δρ Χρύσανθος 
Γεωργίου, επισήμανε την ανάγκη αξιοποίησης των επιστημονικών αυτών δεδομένων και 
αναφέρθηκε στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και τη σημασία εφαρμογής στοχευμένων 
παρεμβάσεων στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά του 2013-2020. Τη 
συνέντευξη χαιρέτισαν, εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, 
Δρ Χριστίνα Γιαννάκη, καθώς και εκπρόσωπος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΚΕΝΘΕΑ, Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, Ησαΐα. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
παρουσιάστηκαν από τον επιστημονικά υπεύθυνο της έρευνας στην Κύπρο, Δρα Κ. Βερεσιέ και 
από την Αν. Προϊστάμενη του Τμήματος Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ του ΑΣΚ, κα Ιωάννα 
Γιασεμή. Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας, θα αποτελέσουν τη βάση για χάραξη των 
ενδεδειγμένων πολιτικών, τόσο από το Ανιτναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, στα πλαίσια της 
διαμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης για τα έτη 2017-2020, όσο και από το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

STUDY ON ALTERNATIVES TO COERCIVE SANCTIONS AS RESPONSE TO DRUG LAW OFFENCES AND 

DRUGRELATED CRIMES 

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2013-2016 προϋποθέτει για τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να ‘παρέχουν, όπου είναι δυνατόν και σε συνάφεια με τις εθνικές τους νομοθεσίες, 
εναλλακτικές ποινές (όπως εκπαίδευση, θεραπεία, αποκατάσταση, φροντίδα και κοινωνική 
επανένταξη) σε ουσιοεξαρτώμενους παραβάτες’. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα 
Ναρκωτικά προϋποθέτει επίσης αυξημένη παρακολούθηση, εφαρμογή και αξιολόγηση των 
εναλλακτικών ποινών για ουσιοεξαρτώμενους παραβάτες. Για να δείτε ολόκληρη τη μελέτη 
ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

IDECIDE -  ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Το iDecide στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου ηλεκτρονικού εργαλείου για υποστήριξη 
των διευθύνσεων στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχολείου, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν 
ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες ομάδες του μαθητικού πληθυσμού. Οι διευθύνσεις 
λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις που αφορούν στη σχολική ζωή και επηρεάζουν την μάθηση 
των ομάδων αυτών. Ιδανικά, αυτές οι αποφάσεις (όπως προγραμματισμός επισκέψεων και 
εκδρομών, σχολικά πρότζεκτ, γονεϊκή εμπλοκή, κλπ) θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
παραδείγματα καλών πρακτικών, σχετική βιβλιογραφία, οδηγίες πολιτικής και ερευνητικά 
δεδομένα σε σχέση με τη μείωση των ανισοτήτων για περιθωριοποιημένες ομάδες. Στην πράξη, 
όμως, λόγω ενός εύρους παραγόντων (π.χ. γρήγορος ρυθμός σχολικής ζωής, έλλειψη χρόνου, 
γνώσεων ή επιμόρφωσης διευθύνσεων, στυλ ηγεσίας διευθυντικής ομάδας, κλπ) οι εν λόγω 
αποφάσεις μπορεί να μη λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 
ιδιαιτερότητες μαθητών που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Το ηλεκτρονικό 
εργαλείο στοχεύει στη δημιουργία ενός εύχρηστου και γρήγορου εφαρμογιδίου, το οποίο: 
Υπενθυμίζει στους διευθυντές/τριες υπάρχουσες πληροφορίες για τη μείωση των ανισοτήτων 
στα μαθησιακά αποτελέσματα, παρέχει σε περιθωριοποιημένες ομάδες την ευκαιρία να 
ακουστούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να 
αντανακλά το συγκεκριμένο συγκείμενο διαφόρων τύπων σχολείων σε διαφορετικές χώρες. 
Στο Έργο, του οποίου ηγείται και συντονίζει το ΥΠΠ, συμμετέχουν οργανισμοί από 4 άλλες 
χώρες ως εταίροι: Innovade LI LTD, Κύπρος, CARDET, Κύπρος, Universitatea Din Pitesti, 
Ρουμανία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα, Louth and Meath Education and Training 
Board, Ιρλανδία, Municipio de Lousada, Πορτογαλία. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος >> 

http://www.ask.org.cy/el/news/press-conference-espad
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/drug-control/eu-response-to-drugs/docs/acs_final_report_new_ec_template_en.pdf
http://www.ask.org.cy/el/news/idecide-1

