
Ευρωπαϊκά Κριτήρια Ποιότητας για την πρόληψη της χρήσης 

ουσιών – European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) 

Τα κριτήρια για την πρόληψη αποτελούν το πρώτο Ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην πρόληψη. Τα 

κριτήρια αυτά έχουν οργανωθεί και χωρίζονται σε ένα κύκλο οκτώ 

σταδίων. Η περιγραφή των κριτηρίων παρέχει τα απαραίτητα 

βήματα για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των 

προληπτικών δράσεων/προγραμμάτων. Τα κριτήρια, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αναθεώρηση και την ανάπτυξη της 

ποιότητας νέων, αλλά και συνεχιζόμενων προληπτικών 

δραστηριοτήτων. Εντός του 2016, το ΑΣΚ θα προχωρήσει στην 

εκπαίδευση των συνεργατών του που εφαρμόζουν προγράμματα 

πρόληψης, ενώ θα δοθεί όλο το υλικό και στα Ελληνικά. Για 

περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο >>  

Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις αποτελούν δομημένες ψυχολογικές ή κοινωνικές παρεμβάσεις 

που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε διάφορα στάδια της θεραπευτικής πορείας για σκοπούς αναγνώρισης του 

προβλήματος, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης. Οι βραχείες παρεμβάσεις αποτελούν 

συνήθως πρακτικές που βοηθούν το άτομο να αναγνωρίσει το πρόβλημα της εξάρτησης.  Η 

υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών στοχεύει στην αναγνώριση πιθανών προβλημάτων που 

σχετίζονται με την εξάρτηση και στην κινητοποίηση του ατόμου για αλλαγή της συμπεριφοράς 

του. Στην ΕΕ, οι βραχείες παρεμβάσεις οι οποίες δύναται να διαρκέσουν από 5-30 λεπτά, έχουν 

εφαρμοστεί στα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών με στόχο την μείωση των σοβαρών συνεπειών της 

κατάχρησης αλκοόλ και της χρήσης παράνομων ουσιών εξάρτησης, και τη παροχή επαρκούς 

παρέμβασης σε άτομα τα οποία δεν έχουν αποταθεί ποτέ για θεραπεία. Σύμφωνα με το ΕΚΠΝΤ, 

οι βραχείες παρεμβάσεις στα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών:         

- Προσφέρουν ένα παράθυρο ευκαιρίας για επαφή, θεραπεία και παραπομπή για τα άτομα που 

δεν είχαν ποτέ επαφή με υπηρεσίες θεραπείας της ουσιοεξάρτησης. 

- Μπορούν άμεσα να πετύχουν σημαντικές αλλαγές στην συμπεριφορά του ατόμου.   

- Τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών αναγνωρίζονται ως χώροι όπου η χρήση παράνομων ουσιών 

και οι επιβλαβείς συνέπειές τους μπορούν να τύχουν άμεσου χειρισμού.   

- Οι βραχείες παρεμβάσεις είναι οικονομικά συμφέρουσες εφόσον μπορούν να εφαρμοστούν 

από όλους τους λειτουργούς υγείας μετά από σύντομη εκπαίδευση. 

Το ΕΚΠΝΤ, σημειώνει ότι «παρόλο που τα πιθανά οφέλη των σύντομων παρεμβάσεων για τον 

πληθυσμό των χρηστών παράνομων ουσιών πρέπει να τύχουν περαιτέρω μελέτης, τα μέχρι 

στιγμής στοιχεία και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε αντίθεση με το κόστος μη-

παρέμβασης, εισηγούνται ότι τέτοιες παρεμβάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ως 

κομμάτι της εκπαίδευσης των λειτουργών των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών».   
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2-3 Μαρτίου: HDG, 

Βρυξέλλες 

  

7-8 Απριλίου: HDG, 

Βρυξέλλες 

 

17 Φεβρουαρίου: 

HDG, Βρυξέλλες 

 

2-3 Μαϊου: Συνάντηση 

Εθνικών Συντονιστών 

ΕΕ για τα Ναρκωτικά, 

Ολλανδία   

 

11-12 Μαϊου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

9 Ιουνίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

29 – 30 Ιουνίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

Το Διαδίκτυο και οι Αγορές Ναρκωτικών  – Νέα έρευνα από το 

EMCDDA  

Την τελευταία δεκαετία έχουμε βιώσει την  εμφάνιση νέων 

διαδικτυακών τεχνολογιών που δρουν ως σημαντικοί 

διαμεσολαβητές για την αγορά ναρκωτικών ουσιών στο 

διαδίκτυο. Το διαδίκτυο φιλοξενεί σήμερα σειρά από εικονικές 

αγορές για πώληση και αγορά ουσιών, ενώ παρουσιάζεται και ως 

μια νέα ‘αρένα’ για νομοθετικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις 

υγείας. Η πρώτη έρευνα του Ευρωπαϊκού  Παρατηρητηρίου στον 

κόσμο των διαδικτυακών αγορών φέρνει κοντά  πληροφόρηση 

από 20 ειδικούς – ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και 

ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, συνεισφέροντας 

στην ήδη υπάρχουσα γνώση στα θέματα αυτά της μείωση της 

προσφοράς.  

Η ανάπτυξη των εικονικών αγορών αλλάζει την όλη  δυναμική στη 

διαδικασία της αγοράς και πώλησης, διευρύνοντας την αγορά σε 

ακόμα περισσότερους αγοραστές. Τα διαδικτυακά φαρμακεία  

ανθίζουν, επεκτείνοντας τις προμήθειές τους με lifestyle προϊόντα, 

Προκήρυξη Διαδικασιών Επιχορήγησης Προγραμμάτων Πρόληψης και Θεραπείας για το 2016: 

Σε ότι αφορά στη διαδικασία επιχορήγησης προγραμμάτων στους Τομείς Πρόληψης και 

Θεραπείας για το έτος 2016, αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται μέχρι και την 31
η
 Μαρτίου 2016 

μέχρι τις 12.00 μ.μ. Για τα σχετικά έντυπα επιχορήγησης ακολουθείστε τους αντίστοιχους 

συνδέσμους:  Έντυπα Πρόληψης >>  -  Έντυπα Θεραπείας >> 

Δημόσια Διαβούλευση για Αξιολόγηση της Στρατηγικής της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

αρχίσει δημόσια διαβούλευση στα πλαίσια της αξιολόγησης της Στρατηγικής ΕΕ για τα 

Ναρκωτικά 2013-2020 και του Σχεδίου Δράσης 2013-2016 και δέχεται τη συμβολή πολιτών, 

εθνικών αρχών, διεθνών και εθνικών οργανισμών, ΜΚΟ, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τρίτων 

χωρών και της κοινωνίας των πολιτών. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, 

ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο >> 

Σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ στη Βιέννη: Στις 14-22 Μαρτίου θα 

πραγματοποιηθεί η ετήσια Σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ. Η Σύνοδος θα 

επικεντρωθεί στην προετοιμασία της Ειδικής Συνόδου της Ολομέλειας των ΗΕ για τα 

Ναρκωτικά (UNGASS), που θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Απριλίου, στη Νέα Υόρκη. Την 

Κύπρο θα εκπροσωπήσει στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος του ΑΣΚ. Σημειώνεται ότι το ΑΣΚ 

προετοιμάζεται για την εν λόγω Σύνοδο στα πλαίσια της Οριζόντιας Ομάδας Εργασίας της ΕΕ 

για τα Ναρκωτικά, όπου εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Περισσότερες πληροφορίες 

για την Ειδική Σύνοδο της Ολομέλειας των ΗΕ για τα Ναρκωτικά (UNGASS) μπορείτε να βρείτε 

στον ακόλουθο σύνδεσμο >> 

Αναπλήρωση καθηκόντων στο ΑΣΚ: Σε συνέχεια αποχώρησης του Προϊστάμενου του Τμήματος 

Παρακολούθησης /ΕΚΤΕΠΝ και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΚ, τα 

καθήκοντα του Προϊστάμενου του Τμήματος Παρακολούθησης ανατέθηκαν στην κα Ιωάννα 

Γιασεμή, ενώ τα καθήκοντα Προϊστάμενου του Τμήματος Πολιτικής στην κα Εύη Κυπριανού. 

προϊόντα ενίσχυσης της 

απόδοσης και 

συνταγογραφούμενα 

φάρμακα. Μια ραγδαία 

αύξηση των αγορών νέων 

συνθετικών ουσιών έχει 

παρατηρηθεί τα 

τελευταία χρόνια, όπου οι 

ουσίες αυτές πωλούνται 

ως ‘χημικά’ ή ως ‘νόμιμα 

συνθετικά’.  Για να δείτε 

ολόκληρη την Έκθεση 

ακολουθείστε το 

σύνδεσμο >>  

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2155/TDXD16001ENN_FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0032_en.htm
http://www.unodc.org/ungass2016/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/x3FGD2P244zGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/news/diorthosi-oikonomikis-epixorigisis-prolipsis

