
 

 

 

 

 

 

 

              

              

 

  

 

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

  Μάρτιος  2015 ΤΕΥΧΟΣ: 37 

Τύπου 
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Π Ο Λ Λ Α Π Λ Η Σ  Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η Σ  

Το Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης αποτελεί θεραπευτικό πρόγραμμα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, το οποίο 

προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Στο κέντρο αναπτύσσονται τα πιο κάτω προγράμματα: 

1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Απευθύνεται σε ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα). Συνήθως, τα άτομα που απευθύνονται στους 

Συμβουλευτικούς Σταθμούς δεν έχουν διακόψει τη χρήση νόμιμων ή παράνομων ουσιών εξάρτησης. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός παρέχει 

τις ακόλουθες υπηρεσίες παρεμβάσεις: Ενημέρωση και καθοδήγηση για θέματα που σχετίζονται με τη θεραπεία και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, Συμβουλευτική για ανάπτυξη κινήτρων με στόχο την έναρξη θεραπείας και Προετοιμασία και παραπομπή για ένταξη στη 

θεραπεία 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Πρόκειται για βραχύχρονο πρόγραμμα διάρκειας 6 

μηνών, που απευθύνεται σε πειραματικούς, περιστασιακούς ή και πιο συντηρητικούς χρήστες 

παράνομων ουσιών άνω των 22 ετών όπου διατηρούν την λειτουργικότητά τους σε διάφορους 

τομείς της ζωής τους. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι μια θεραπευτική στρατηγική, η οποία 

περιλαμβάνει έγκαιρη αναγνώριση του προβλήματος χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών με σκοπό 

να αναχαιτίσει την περεταίρω πορεία του ατόμου προς την εξάρτηση. Στόχος: Η κινητοποίηση 

του ατόμου για πλήρη αποχή από κάθε συμπεριφορά εξάρτησης.  

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 

Απευθύνεται σε συμμάχους ατόμων σε 

χρήση παράνομων ουσιών είτε 

συμμετέχουν στα θεραπευτικά 

προγράμματα τα άτομα είτε όχι. 

Περιλαμβάνει: Εργαστήρι 

ψυχοεκπαίδευσης, ομαδική 

συμβουλευτική. 
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: 

Απευθύνεται σε λειτουργικούς ενήλικες χρήστες 

παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών και σε 

σημαντικά άλλα πρόσωπα του οικείου τους 

περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα στεγνό 

πρόγραμμα χωρίς την χορήγηση υποκατάστατων. 

Προϋποθέσεις ένταξης: Η εθελοντική ένταξη του 

ενδιαφερομένου είναι απαραίτητη. Απουσία 

σοβαρών ή απειλητικών στερητικών συμπτωμάτων. 

Απουσία μειζόνων ψυχιατρικών προβλημάτων ή 

ενεργής ψυχοπαθολογίας, απουσία επικίνδυνων 

αυτό-ετεροκαταστροφικών συμπεριφορών, ύπαρξη 

σοβαρού κινήτρου θεραπείας. Στόχος: Η 

απεξάρτηση από παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες 

και η διατήρηση της αποχής καθώς και η υιοθέτηση 

ενός υγιούς τρόπου ζωής μακριά από ουσίες.  

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ 

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται στο στάδιο των 

απωλειών, όπου αυξάνεται ο χρόνος ενασχόλησης με τον τζόγο και σταδιακά 

αρχίζουν να χάνουν τον έλεγχο και σε άτομα που έχουν χάσει τον έλεγχο και ο 

τζόγος έχει γίνει ρυθμιστής της καθημερινότητάς τους.  

ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1444 για θέματα που αφορούν την 

παθολογική ενασχόληση με τον τζόγο. Απευθύνεται σε μέλη της οικογένειας ή και 

φίλους του ατόμου με προβλήματα τζόγου για στήριξη και κινητοποίηση ως προς 

την ανάπτυξη αιτήματος του ατόμου για θεραπεία. Στόχοι: Η αντιμετώπιση της 

προβληματικής ενασχόλησης με τον τζόγο χωρίς να αποκοπεί το άτομο από το 

περιβάλλον και τις δραστηριότητές του. Να εφαρμόζει και να διατηρεί πλήρη 

αποχή από οποιαδήποτε συμπεριφορά τζόγου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Είναι 

πρόγραμμα απεξάρτησης σε 

εξωτερική βάση με στόχο την 

κινητοποίηση, την αποχή, την 

πρόληψη υποτροπής και την 

διατήρηση της αποχής από τις 

νόμιμες ουσίες. Ομάδα 

στόχος: Ενήλικες με 

συστηματική/προβληματική 

χρήση που διατηρούν την 

λειτουργικότητα στην 

καθημερινότητά 

Ώρες λειτουργίας Κέντρου: 7:30 – 19:00 Δευτέρα 

– Πέμπτη και Παρασκευή μέχρι τις 15:00 

Αρκαδίου 9, 2414 Έγκωμη, τηλ. 22465616,  

φαξ. 22465620, ηλεκτρονική  διεύθυνση: 

kentropollaplisparemvasis@hotmail.com 

 

 

 

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.asknow.org.cy/
http://www.ask.org.cy/el/news/etieto-ketro-pollapls-paremass-ps-poirieio-ieias-1-1-1


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις 

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 67 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

n.fotsiou@ask.org.cy 

Συνάντηση Εθνικών Συντονιστών 

Στις 16 Απριλίου προγραμματίζεται 

η καθιερωμένη συνάντηση των 

Εθνικών Συντονιστών για τα 

Ναρκωτικά των κρατών μελών της 

ΕΕ στη Ρίγα της Λετονίας με θέμα 

«Κάνναβη: Εξελίξεις και Τάσεις». 

Την Κύπρο θα εκπροσωπήσει ο 

Πρόεδρος του ΑΣΚ. 

58
η  

Σύνοδος της Επιτροπής 

Ναρκωτικών Ουσιών των ΗΕ 

Η Σύνοδος πραγματοποιείται στη 

Βιέννη, μεταξύ 9-17 Μαρτίου. Στη 

συνάντηση η Κύπρος 

εκπροσωπείται από το ΑΣΚ >> 

Εκδηλώσει Συνεργατών  

Ο ΣΥΚΑΝΑ Λάρνακας  

πραγματοποιεί σειρά  

εκδηλώσεων. Για λεπτομέρειες 

ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

Νέα ιστοσελίδα Erasmus+ 

H νέα ιστοσελίδα ενημερώνεται 

συνεχώς με τα τελευταία νέα και 

εκδηλώσεις και με 

επικαιροποιημένες πληροφορίες 

σχετικά με το Πρόγραμμα. Η 

ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από 

το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και τον 

ΟΝΕΚ που διαχειρίζονται το 

Erasmus+ στην Κύπρο  >> 

 

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών 

Λειτουργών Κύπρου σε συνεργασία 

με  την Επαρχιακή Επιτροπή 

Προστασίας και Ευημερίας του 

Παιδιού Αμμοχώστου και με την 

έγκριση και χρηματοδότηση του 

ΑΣΚ ,  ανακοινώνουν  την έναρξη 

της Πιλοτικής  Κοινοτικής Υπηρεσίας 

στήριξης Ατόμων, Οικογένειας,  

Παιδιών και Εφήβων  για 

περισσότερα δείτε εδώ >> 

Έναρξη Πιλοτικής Κοινοτικής 

Υπηρεσίας Στήριξης	Ατόμων, 

Οικογένειας,  Παιδιών και Εφήβων   

 

 

 

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 10-12 Φεβρουαρίου 2015, στο Μοντεβίδεο 

της Ουρουγουάης, οι πιο συναντήσεις, στις οποίες η Κύπρος 

εκπροσωπήθηκε από το ΑΣΚ: (α) 4 Years working together on the COPOLAD 

framework: Τα άλλα ΚΜ που εκπροσωπήθηκαν ήταν: Γερμανία, Γαλλία, 

Σλοβενία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω 

Χώρες, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία. Το COPOLAD, το οποίο 

συμπληρώνει 4 χρόνια ζωής και ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κύκλο 

εργασιών, στοχεύει στην ενίσχυση των χωρών ΛΑΚ, μέσα από στοχευμένες 

παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς που συναποτελούν την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για τα Ναρκωτικά, και (β) Το XVII High Level Meeting  CELAC-EU 

Coordination and Cooperation Mechanism in Drugs, στο πλαίσιο της 

συμμετοχής της Κύπρου στην Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά της ΕΕ, 

όπου το ΑΣΚ συμμετέχει σε συνεχή βάση. Η δεύτερη συνάντηση έκλεισε με 

την υιοθέτηση της Διακήρυξης του Μοντεβιδέο, η οποία θέτει το πολιτικό  

πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΛΑΚ στους τομείς τις 

διαπεριφερειακής συνεργασίας, της μείωσης της ζήτησης και  της μείωσης 

της προσφοράς. Σημειώνεται ότι η Ουρουγουάη, έχει αποποινικοποιήσει 

την χρήση κάνναβης, ενώ τον Αύγουστο του 2014 νομιμοποίησε την 

οικιακή καλλιέργεια  (μέχρι 6 φυτά). Τον Οκτώβρη του 2014, η Κυβέρνηση 

άρχισε να εφαρμόζει μητρώο clubs καλλιεργητών, που θα μπορούν να 

καλλιεργούν μέχρι 99 φυτά ετησίως. Για περισσότερες πληροφορίες 

ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΚ 

Επιδίωξη του ΑΣΚ με την προκήρυξη διαγωνισμού 

είναι η αξιολόγηση του δικτύου υπηρεσιών 

αντιμετώπισης των εξαρτήσεων της Κύπρου καθώς 

και η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των 

θεραπευτικών προγραμμάτων.  Η ανάγκη για 

αξιολόγηση των θεραπευτικών δομών προκύπτει 

τόσο από τη βασική αρχή του ΑΣΚ για διασφάλιση 

της ποιότητας του θεραπευτικού δικτύου στην 

Κύπρο, όσο και από τις δυσκολίες που έχουν 

εντοπιστεί στη διαδικασία έγκρισης και 

επιχορήγησης των θεραπευτικών δομών από το 

ΑΣΚ. Οι ειδικοί στόχοι της Σύμβασης είναι οι 

ακόλουθοι: (α) η αξιολόγηση διαδικασίας 

(processevaluation) και η ανάλυση του κόστους 

(costanalysis) για κάθε θεραπευτική δομή 

ξεχωριστά. (β) η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας ή η αξιολόγηση του 

αποτελέσματος(effectiveness/outcome evaluation) 

της θεραπείας στο σύνολο της και ανά τύπο 

θεραπευτικής δομής (π.χ. Συμβουλευτικοί Σταθμοί, 

Εσωτερικές Δομές Απεξάρτησης, Εξωτερικές Δομές 

απεξάρτησης, Δομές Υποκατάστασης). Η 

προκήρυξη αφορά δημοσιά σύμβαση και αποτελεί 

ανοικτή διαδικασία.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 13
η
 

Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00. Τα αποτελέσματα 

μιας εξωτερικής αξιολόγησης των θεραπευτικών 

δομών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ΑΣΚ  

για να την ορθολογικότερη κατανομή κονδυλίων, 

ειδικά εν μέσω περιορισμών των δημοσίων 

δαπανών, καθώς και στη διαμόρφωση ενός πιο 

βιώσιμου σχεδιασμού κάποιων προγραμμάτων 

και αναδιαμόρφωση κάποιων άλλων. Τα 

αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την 

πρακτική διεκπεραίωση των εργασιών και 

αρμοδιοτήτων του ΑΣΚ, ως του αρμόδιου φορέα 

σε ότι αφορά την έγκριση και επιχορήγηση των 

προγραμμάτων. 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ - CYPRUS HELPLINES 

 

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει προχωρήσει στην εφαρμογή CYPRUS 

HELPLINES για έξυπνα κινητά (smartphone application), στα πλαίσια του 

Παγκύπριου Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών Συμβουλευτικής. Το Δίκτυο αυτό 

συστάθηκε με πρωτοβουλία της Τηλεφωνικής Γραμμής Στήριξης 1410 και σε 

αυτό συμμετέχουν όλες οι Γραμμές Συμβουλευτικής και Στήριξης που 

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Συνολικά συμμετέχουν 9 Υπηρεσίες. Για 

περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ >> 

http://www.ask.org.cy/el/news/copolad-programme-1-1-1
http://www.youthboard.org.cy/default.asp?id=258&ItemID=642&rcid=73&pcid=72&cid=73
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe
http://www.ask.org.cy/el/news/koinotiki-ipiresia-stiriksis-atomon-oikoieneias-paidion-kai-efivon-1
http://www.unodc.org/unodc/commissions/CND/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/W02vjAKOblHGpdeP_+CepQ==/
http://www.erasmusplus.cy/

