
Το Κέντρο Ερευνών και Συστημικών Εφαρμογών Κύπρου σε 

σύμπραξη με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και το 

Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου, εφαρμόζουν ένα πιλοτικό 

πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης για ανήλικους και νεαρούς 

παραβάτες 12-26 ετών και τις οικογένειες τους. Το πρόγραμμα, που 

χρηματοδοτείται από το ΑΣΚ, στοχεύει στον εντοπισμό των ομάδων 

αυτών και στη μείωση ή εξάλειψη της παραβατικότητας, 

συμπεριλαμβανομένης και της αποτροπής της χρήσης ουσιών 

εξάρτησης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μεταξύ των μηνών 

Φεβρουαρίου και Ιουλίου. Για τον εντοπισμό της ομάδας στόχου, 

έχει δημιουργηθεί δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Γραφείο Νεανικής 

Παραβατικότητας της Αστυνομίας Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού, κ.α.   

Μέσα στα πλαίσια της Συνόδου της Επιτροπής Ναρκωτικών των Ηνωμένων Εθνών  που 

πραγματοποιείται στις 14-22 Μαρτίου στη Βιέννη, διοργανώνονται εκδηλώσεις για παρουσίαση 

πολιτικών που αναπτύσσονται σε χώρες ή/και περιφέρειες και θεωρούνται ότι έχουν 

προστιθέμενη αξία στον τομέα της ουσιοεξάρτησης. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις 

θεματικές που θα παρουσιαστούν:  

- DECRIMINALIZING DRUG USE: CONCEPT AND PRACTICE, διοργανώνεται από τη Δημοκρατία της 

Τσεχίας και το International Drug Policy Consortium and Release 

- SCIENCE ADDRESSING DRUGS AND HIV: STATE OF THE ART (AN UPDATE), διοργανώνεται από τις 

Κυβερνήσεις της Νορβηγίας, Ελβετίας και Γερμανίας, και την UNODC HIV/AIDS Section 

- THE PUBLIC HEALTH ELEMENTS OF DRUG POLICY, διοργανώνεται από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας  

- PROMOTING HEALTH, HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT THROUGH A HARM REDUCTION 

APPROACH, διοργανώνεται από την κυβέρνηση της Δανίας, και το International HIV/AIDS 

Alliance, το Joint United Nations Programme on HIV and AIDS, την Αφρικανική ένωση και τα 

ταμεία για το AIDS 

- NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES: A COMPARISON OF LEGISLATIVE RESPONSES, διοργανώνεται 

από τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κολομβίας και το UNODC Laboratory and 

Scientific Section 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σύνοδο και το Πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων μπορείτε 

να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο >>  
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Σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών των ΗΕ 

knowledge hub 

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://asknow.org.cy/
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND_CCPCJ_joint/Side_Events/2016/CND_programme.pdf


 

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 

 

30 Μαΐου: Συνάντηση 

Med NET 

 

31 Μαΐου – 1
η
 Ιουνίου: 

PC Meeting Pombidou 

Group  

 

9 Ιουνίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

29 – 30 Ιουνίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Αγορά Ναρκωτικών  

Η έκθεση αυτή συνδυάζει την αναλυτική ισχύ του συστήματος 

παρακολούθησης του EMCDDA με τις υπηρεσίες επιχειρησιακής 

πληροφόρησης της Europol σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα. 

Το πρώτο μέρος της έκθεσης μελετά τις ποικιλόμορφες επιπτώσεις 

της αγοράς ναρκωτικών, περιλαμβανομένων: των επιπτώσεων της 

στην οικονομία, τη συσχέτιση με άλλες μορφές εγκληματικότητας, 

τη διαφθορά, καθώς και την επιβάρυνση των κρατών. Τα 

επιμέρους κεφάλαια εστιάζονται στην αγορά συγκεκριμένων 

ουσιών: της κάνναβης, της ηρωίνης και άλλων οπιοειδών, της 

κοκαΐνης, της αμφεταμίνης, της μεθαμφεταμίνης και του Έκστασι, 

καθώς και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Το τελευταίο μέρος 

της έκθεσης επικεντρώνεται στις δομές, πολιτικές και στρατηγικές 

στην ΕΕ για μείωση της προφοράς των ναρκωτικών και γίνεται 

αναφορά σε κάποιες από τις επιχειρησιακές δράσεις που έχουν 

αναληφθεί από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της, αλλά και διεθνείς 

συνεργάτες.  

Προκήρυξη Διαδικασιών Επιχορήγησης Προγραμμάτων Πρόληψης και Θεραπείας για το 2016: 

Σε ότι αφορά τη διαδικασία επιχορήγησης προγραμμάτων στους Τομείς Πρόληψης και 

Θεραπείας για το έτος 2016, αιτήσεις μπορούν 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 >> 

Παγκύπριο Πρόγραμμα παροχής εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοόλ: 

Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέλαβε τη 

διεξαγωγή του προγράμματος παροχής εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα 

αλκοόλ σε παγκύπρια κλίμακα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΑΣΚ και έχει σκοπό την 

επιμόρφωση των επιχειρηματιών και πωλητών για την υφιστάμενη νομοθεσία (Περί Πώλησης 

Οινοπνευματωδών) και ευαισθητοποίησή τους ως προς τους κινδύνους που σχετίζονται με την 

υπερβολική επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση υπό την επήρεια. Το 

πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε προσωπικό υποστατικών που πωλούν 

ή/και σερβίρουν αλκοόλ. Το ΠΑΚΕΠΕ έχει συνάψει συνεργασία με οργανισμούς ως 

επαρχιακούς συνεργάτες που θα αναλάβουν τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών συναντήσεων 

στις διάφορες επαρχίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να 

επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22895257 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pakepe@ucy.ac.cy 

Σύστημα Υποβολής Παραπόνων (ΣΥΠ): Η δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος υποβολής 

παραπόνων το οποίο προωθείται από την ΕΕ αλλά και θεσπίζεται από την Νομοθεσία Περί 

Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών (2004) της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα 

αποτελεί δράση της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες 

Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020, έχει ως στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων και δομών και τη συγκράτηση των 

ατόμων στη θεραπεία. Για πρόσβαση στον Οδηγό του ΣΥΠ ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

 

 

Η έκθεση θα δημοσιευτεί 

στις 5 Απριλίου 2016 στις 

2:00 μ.μ. Για περισσότερες 

πληροφορίες 

ακολουθείστε το 

σύνδεσμο >>  

 

http://www.emcdda.europa.eu/start/2016/drug-markets#pane0
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/x3FGD2P244zGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/news/diorthosi-oikonomikis-epixorigisis-prolipsis
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/fho8Xi+mNlLGpdeP_+CepQ==/

