
Ενδιάμεση Αξιολόγηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τα Ναρκωτικά 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει στην ενδιάμεση 

αξιολόγηση της εφαρμογής της Στρατηγικής ΕΕ για τα ναρκωτικά 

2013-2020, και του Σχεδίου Δράσης 2013-2016. Απώτερος στόχος 

είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 

αποδοτικότητας, της συνάφειας και της συνοχής των δράσεων 

που συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, καθώς και η 

προστιθέμενη αξία του σε επίπεδο ΕΕ. Η αξιολόγηση θα 

διασφαλίσει ότι οι στόχοι της Στρατηγικής ΕΕ επιτυγχάνονται 

μέχρι το 2020, αναδεικνύοντας τους τομείς που έχει επιτευχθεί 

πρόοδος καθώς και αυτούς που πρέπει να καταβληθούν 

περαιτέρω προσπάθειες. Βάσει των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης, η Επιτροπή θα προτείνει το νέο Σχέδιο Δράσης που 

θα καλύψει την περίοδο 2017-2020.  

ΑΛΚΟΟΛ & ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “SAFER NIGHTS @ FESTIVALS” 

Στις μέρες μας όλο και περισσότερα άτομα, και ιδιαίτερα οι νέοι, συμμετέχουν σε τοπικά 

φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Συνεπώς, η υιοθέτηση κατευθυντηρίων γραμμών για την μείωση των  

αρνητικών συνεπειών από την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ουσιών στο πλαίσιο 

της διοργάνωσης φεστιβάλ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Κατά συνέπεια, οι διοργανωτές των 

φεστιβάλ ή άλλων εκδηλώσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: Τη διασφάλιση προσκόμισης 

όλων των σχετικών αδειών, την εφαρμογή της Υπεύθυνης Πώλησης και Διάθεσης Αλκοόλ, την 

καλή γνώση των σχετικών νομοθεσιών), την εφαρμογή Συστηματικού Ελέγχου ταυτότητας για 

αποφυγή πώλησης σε ανήλικα άτομα, πρόληψη και αντιμετώπιση μέθης, την πώληση ποτών σε 

πλαστικά ποτήρια, την προώθηση πώλησης μη αλκοολούχων ποτών και ποτών χαμηλού 

ποσοστού αλκοόλης, την επικοινωνία μηνυμάτων ασφαλούς νυχτερινής διασκέδασης στο 

φεστιβάλ (banners με κοινά θετικά μηνύματα, μηνύματα αυτοελέγχου, κλπ) και μέσω 

κοινωνικών δικτύων για ενημέρωση των συμμετεχόντων πριν από το φεστιβάλ, τη δημιουργία 

Ζώνης Χωρίς Αλκοόλ για παροχή πρώτων βοηθειών, την παροχή δωρεάν νερού ή/και σνακ για 

μείωση της βλάβης, ενημερωτικού υλικού, εθελοντές για παροχή συμβουλευτικής ή άλλου 

είδους στήριξη, συμβολή εθελοντών με το ρόλο του παρατηρητή για παροχή στήριξης σε άτομα 

σε κατάσταση μέθης, ευάλωτες ομάδες, άτομα με αναπηρίες και παροχή βοήθειας για 

μετάβαση στο σπίτι με ασφάλεια. Το ΑΣΚ συντονίζει την Πλατφόρμα Ασφαλούς Νυχτερινής 

Διασκέδασης στα Φεστιβάλ για προώθηση ενιαίων πρακτικών και μηνυμάτων στο πλαίσιο των 

φεστιβάλ παγκύπρια για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων των 

συμμετεχόντων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τις αρμόδιους λειτουργούς κα. Λήδα Χριστοδούλου και κα. Νάσια Φωτσίου 

στα τηλέφωνα 22442967/62. 
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Η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2016 συμπεριλαμβάνει ως μέρος του πακέτου 

πληροφόρησης της, διαδραστικές παρουσιάσεις με απόψεις για επίκαιρα ζητήματα που 

αφορούν στον τομέα των εξαρτήσεων. 

Τέσσερα νέα POD αφορούν στα εξής θέματα: 

1. Συννοσηρότητα διαταραχών ουσιοεξάρτησης και ψυχικών νόσων στην Ευρώπη: Διερευνά τις 

επιπτώσεις της συννοσηρότητας για την θεραπεία και φροντίδα των ουσιοεξαρτώμενων. Η 

ταυτόχρονη συνύπαρξη ψυχιατρικών διαταραχών στα άτομα με προβλήματα ουσιοεξάρτησης  

είναι συχνή και καθιστά τη διάγνωση και θεραπεία πιο δύσκολη. Η επαρκής διάγνωση και 

θεραπεία της συννοσηρότητας αναμένεται να αποτελέσει καίριο ζήτημα τόσο για τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, όσος και για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα 

των ουσιοεξαρτήσεων. 

2. Στρατηγικές για την πρόληψη της εκτροπής φαρμάκων από προγράμματα υποκατάστασης 

οπιούχων: Η θεραπεία υποκατάστασης συνιστά την επικρατέστερη θεραπευτική επιλογή για 

τους χρήστες οπιοειδών στην Ευρώπη και η αποτελεσματικότητα της έχει επιβεβαιωθεί από 

πλήθος μελέτες και ανασκοπήσεις. Όμως η εκτροπή των ελεγχόμενων φαρμάκων που 

χρησιμοποιούνται στη θεραπεία αυτή για μη-ιατρική χρήση και παράνομη πώληση αποτελεί 

πηγή ανησυχίας, και έχει συνδεθεί με διάφορες αρνητικές συνέπειες στην υγεία, όπως 

θανάσιμες και μη-θανάσιμες υπερδόσεις. Το POD αυτό περιγράφει το πλαίσιο παροχής 

θεραπείας υποκατάστασης  στην Ευρώπη, τους τρόπους εκτροπής των ουσιών και των σχετικών 

μέτρων που λαμβάνονται, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή κλινικών κριτηρίων και 

κατευθυντήριων γραμμών για κατάλληλη δοσολογία, καθώς και εκπαιδευτικών μέτρων για 

διασφάλιση υψηλής ποιότητας φροντίδας. 

3. Αλλαγές στην αγορά ρητίνης κάνναβης στην Ευρώπη: Η αγορά ρητίνης κάνναβης (του 

λεγόμενου χασίς) στην Ευρώπη παραμένει μία από τις μεγαλύτερες και πλέον επικερδείς 

παγκοσμίως, με κατανάλωση 641 τόνων ετησίως. Το POD αυτό περιγράφει πως οι προμήθειες 

της ρητίνης κάνναβης προς την Ευρωπαϊκή αγορά αλλάζουν ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού 

από την εντόπια παραγωγή κάνναβης εντός της Ευρώπης και άλλους παράγοντες. Το Μαρόκο 

παραμένει η κύρια πηγή παραγωγής της ρητίνης για την Ευρώπη και περιγράφονται αλλαγές 

στην παραγωγή της, όπως υβριδικές καλλιέργειες, οι οποίες παράγουν 3 εώς 5 φορές 

περισσότερο χασίς από τα παραδοσιακά φυτά, και έχουν ως αποτέλεσμα την ανάδυση μιας 

ενισχυμένης μορφής χασίς από την περιοχή Ριφ. 

4. Διακίνηση κοκαΐνης προς την Ευρώπη: Η κοκαΐνη παράγεται στην Νότιο Αμερική και 

διακινείται προς την Ευρώπη αεροπορικά και μέσω θαλάσσης. Το POD αυτό παρέχει μία εικόνα 

για την Ευρωπαϊκή αγορά κοκαΐνης, το μεγάλο φάσμα οδών διακίνησης, καθώς και τις 

διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι Ομάδες Οργανωμένου Εγκλήματος (ΟΟΕ) για την 

μεταφορά των ‘προϊόντων’ τους. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι οι ΟΟΕ γρήγορα εντοπίζουν και 

εκμεταλλεύονται νέες ευκαιρίες διευκόλυνσης της διακίνησης, συμπεριλαμβανόμενης της νέας 

τεχνολογίας η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε ναυτικά μεταφορικά μέσα φορτωμένα με 

κοκαΐνη. Επίσης, οι ΟΟΕ συχνά αλλάζουν τις οδούς μετάβασης και τα σημεία φύλαξης σε 

ανταπόκριση στις δραστηριότητες καταστολής, χρησιμοποιώντας περιοχές όπου επικρατεί 

πολιτική αστάθεια και έλλειψη κυβερνητικού ελέγχου. 

Αλλά διαθέσιμα POD συμπεριλαμβάνουν τα εξής θέματα:  

1. Ανάλυση λυμάτων και ναρκωτικά 

2. Μοντέλα για την νόμιμη προμήθεια της κάνναβης: πρόσφατες εξελίξεις 

3. Νόμιμες προσεγγίσεις για τον έλεγχο των ΝΨΟ 

4. Συνθετικά κανναβινοειδή στην Ευρώπη 

5. Αίθουσες κατανάλωσης ναρκωτικών: επιθεώρηση της παροχής και τεκμηρίωση 

6. Ο ρόλος των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στην θεραπεία της ουσιοεξάρτησης 

PERSPECTIVES ON DRUGS (PODS): ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΣΤΑ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ  

 

 

13 Ιουλίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

 

7 Σεπτεμβρίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

 

21-22 Σεπτεμβρίου: 

HDG, Βρυξέλλες  

 

 

21-22 Σεπτεμβρίου: 

Διάλογος μεταξύ ΕΕ-

Ρωσίας, Βρυξέλλες 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Σε ότι αφορά τις επιχορηγήσεις των προληπτικών προγραμμάτων ενημερώνονται οι 

συνεργάτες εκ νέου ότι από το 2017 όλο το ποσό το οποίο θα αναλογεί στην Πρόληψη θα 

διατίθεται για σκοπούς προκήρυξης υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων.    

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Στις 7 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Παιδείας και 

Πολιτισμού, Δρα. Κ. Καδή και του Προέδρου του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ), 

Δρα Χρ. Γεωργίου. Για τη σχετική Ανακοίνωση Τύπου, ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ 

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων για το Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Πρόληψης της Ομάδας Πομπιντού είναι η 31
η
 Ιουλίου 2016. Ακολουθείστε το 

σύνδεσμο για τις σχετικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής αίτησης >> 

2016 POMPIDOU GROUP EXECUTIVE TRAINING ON DRUG POLICY – TRAINING FOR EFFECTIVE COOPERATION: 

INTERACTION BETWEEN GOVERNMENTS AND CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS 

Πραγματοποιήθηκε στις 6 – 8 Ιουνίου 2016, στο Ελσίνκι-Φινλανδία, το πρώτο μέρος της 

εκπαίδευσης για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών και 

της κοινωνίας των πολιτών. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 23 χώρες και δύο άτομα ανά χώρα, 

ένα από Κυβερνητική υπηρεσία και ένα άτομο από ΜΚΟ. Από την Κύπρο, συμμετείχε 

Λειτουργός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και εκπρόσωπος ΜΚΟ από το Δίκτυο 

συνεργατών της Πρόληψης έπειτα από υποβολή ενδιαφέροντος για συμμετοχή. Το δεύτερο 

μέρος της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 – 15 Σεπτεμβρίου στη Στοκχόλμη, 

Σουηδία.   

Μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης ετοιμάστηκε και θα ολοκληρωθεί μια πρόταση για τη 

συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών και της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα 

ουσιών εξάρτησης σε ότι αφορά τις αρχές, τους τρόπους, τα μέσα, τις ευκαιρίες και τις 

προκλήσεις μιας αποτελεσματικής συνεργασίας. Το έγγραφο αυτό είναι έγγραφο εργασίας και 

συνεπώς μπορούν όλα τα οργανωμένα σύνολα που αποτελούν μέρος της κοινωνίας των 

πολιτών να εκφράσουν τις απόψεις τους μέχρι και την 1
η
 Σεπτεμβρίου 2016. Το σχετικό 

έγγραφο είναι διαθέσιμο από το ΑΣΚ (κα. Μαρία Ματθαίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

m.matheou@ask.org.cy ή στο τηλ. 22442969). 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

Το ΑΣΚ αναγνωρίζοντας τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα οργανωμένα 

σύνολα που απαρτίζουν την κοινωνία των πολιτών στο θέμα της ουσιοεξάρτησης προωθεί τη 

συμμετοχή των συνεργατών του στην έρευνα που πραγματοποιείται από το Civil Society Forum 

on Drugs (CSFD). Το CSFD είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει τον οργανωμένο διάλογο μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κοινωνίας των πολιτών. 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του CSFD, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στην 

Κοινωνία των Πολιτών στην Ευρώπη με σκοπό να αποτυπωθούν οι απόψεις σε θέματα που 

αφορούν στην εξάρτηση. Η τελική ημερομηνία για συμμετοχή στην εν λόγω έρευνα είναι η 9
η
 

Σεπτεμβρίου 2016.Το ερωτηματολόγιο διαρκεί 20 λεπτά και μπορείτε να το συμπληρώσετε 

ακολουθώντας τον σύνδεσμο >> 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/eLUykBj3p+XGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/news/european-drug-prevention-prize
https://www.surveymonkey.com/r/53NMHL7

