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Μήνυµα του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

 κ. ∆ηµήτρη Χριστόφια 
 

Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Kύπρου 
 

Εθνική Στρατηγική 2013-2020 
 

Η εξάρτηση από ουσίες, νόµιµες ή παράνοµες ή από συµπεριφορές, 

επηρεάζει σηµαντικά τις ζωές πολλών συνανθρώπων µας. Σήµερα, εκτός από 

τις ουσίες που γνωρίζαµε ως παράνοµες, βλέπουµε να εµφανίζονται µε 

ραγδαίους ρυθµούς, νέες συνθετικές ουσίες αλλά και νέες µορφές εξάρτησης, 

όπως είναι η ενασχόληση µε τα τυχερά παιχνίδια ή η υπερβολική χρήση του 

διαδικτύου, φαινόµενα που γεννούν νέες προκλήσεις τόσο σε επίπεδο 

χάραξης και εφαρµογής πολιτικών, προκλήσεις που συναντούµε καθηµερινά 

στο µεγάλωµα και τη διαχείριση των παιδιών µας. 

 

Η εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών για αντιµετώπιση του φαινοµένου 

της ουσιοεξάρτησης, από νόµιµες, ή παράνοµες ουσίες δεν µπορεί να 

αποτελεί αποτέλεσµα παρά µόνο µιας βαθειά συµµετοχικής διαδικασίας της 

κοινωνίας και των θεσµών που τη συνθέτουν. 

 

∆ιαχρονικά και από την ίδρυση του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Kύπρου το 

2000, δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι οι πολιτικές δυνάµεις που 

συνθέτουν την κυπριακή κοινωνία, έχουν δεσµευθεί σε µια διαδικασία που 

εδράζεται σε ένα κοινό όραµα. Σε µια παράλληλη διαδικασία, και µέσα από 

κοινωνικό διάλογο, έχει αφαιρεθεί από το ουσιοεξαρτηµένο άτοµο η διάσταση 

του εγκληµατία, γεγονός που στιγµάτιζε κοινωνικά τα ουσιοεξαρτηµένα άτοµα 

και τα κρατούσε µακριά από τις θεραπευτικές υπηρεσίες. 

 

Χωρίς να µπορεί κανένας να περηφανευτεί για κάλυψη όλων των αναγκών 

που υπάρχουν στα διάφορα πεδία, θεωρούµε ότι πολλά έχουν επιτευχθεί όλα 

αυτά τα χρόνια. Η πρώτη Στρατηγική 2004-2008, ήταν και η πρώτη 

συντονισµένη προσπάθεια της χώρας µας για αποτύπωση του φαινοµένου 

και διαµόρφωση πολιτικών. Η Στρατηγική 2009-2012 βασίσθηκε σε µεγάλο 

βαθµό στα όσα προηγήθηκαν, στα κενά και τις αδυναµίες που εντοπίσθηκαν 
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και πέτυχε σε µεγάλο βαθµό την εδραίωση των απαιτούµενων συνεργιών, 

αλλά και µιας ευρύτερης κοινωνικής συµµαχίας. Η Στρατηγική 2013-2020 και 

το Σχέδιο ∆ράσης 2013-2016, αποτελούν προϊόντα κοινής προσπάθειας των 

κοινωνικών φορέων, των επαγγελµατιών, των ατόµων που βιώνουν το 

πρόβληµα, του κρατικού και του εθελοντικού τοµέα, και µια απτή δέσµευση 

για ανάληψη από κοινού, της ευθύνης για διαχείριση του προβλήµατος. ∆εν 

είναι βέβαια η τέλεια συνταγή, γιατί αν αυτή υπήρχε, να είστε σίγουροι ότι θα 

την είχαµε ήδη εφαρµόσει. Όµως πρόκειται για µια συντονισµένη προσπάθεια 

που εστιάζεται στην έγκαιρη εφαρµογή ουσιαστικών και στοχοθετηµένων 

µέτρων για τις ευάλωτες οµάδες των συνανθρώπων µας, στην παροχή 

προσβάσιµων και επιστηµονικά τεκµηριωµένων θεραπευτικών παρεµβάσεων 

και παρεµβάσεων για µείωση της βλάβης και πραγµατική κοινωνική 

επανένταξη, στην προώθηση υγιών µορφών ψυχαγωγίας και διασκέδασης 

των νέων ανθρώπων, µακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις που τους 

εγκλωβίζουν. Εξίσου στοχεύονται στη Στρατηγική αυτή η µείωση της 

προσφοράς σε ό,τι αφορά τις παράνοµες ουσίες, αλλά και η ρύθµιση της 

προσφοράς σε ό,τι αφορά την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ. 

 

Η συνεχώς εξελισσόµενη δυναµική και εµφάνιση ουσιών ή συµπεριφορών, 

µας αναγκάζει να είµαστε συνεχώς σε εγρήγορση, και να επιδεικνύουµε 

ευελιξία και ανοικτό πνεύµα αλλά και ετοιµότητα για εφαρµογή επιστηµονικά 

τεκµηριωµένων πολιτικών και προγραµµάτων, µακριά από ηθικολογικές 

προσεγγίσεις ή πολιτικές σκοπιµότητες. 

 

Σας καλώ όλους και όλες, να ταχθείτε και να προσφέρετε στην υλοποίηση 

αυτού του οράµατος στο οποίο στοχεύει η Στρατηγική 2013-2020 και το 

Σχέδιο ∆ράσης 2013-2016, µέσα από τη δράση σας ως γονιοί, εκπαιδευτικοί, 

δηµόσιοι λειτουργοί, εθελοντές, οργανωµένα σύνολα, κοινωνικοί θεσµοί, ως 

ενεργοί πολίτες αυτής της χώρας. 

 

 

∆ηµήτρης Χριστόφιας 

 

    Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
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Προοίµιο 
 
 

Η Εθνική Στρατηγική για την αντιµετώπιση της εξάρτησης από παράνοµες 

ουσίες και την επιβλαβή χρήση αλκοόλ 2013-2020, συνιστά το βασικό κείµενο 

πολιτικής για τις εξαρτήσεις και κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες 

της Κυπριακής Πολιτείας για την επόµενη οκταετία. Πρόκειται για µια 

συνεκτική και σφαιρική πολιτική, η οποία διαδέχεται  την Εθνική Στρατηγική 

για τα Ναρκωτικά 2009-2012, µε σκοπό να διαµορφώσει το  πλαίσιο, να θέσει 

τις κατευθύνσεις πολιτικής και να συντονίσει την υλοποίηση σε τοπικό 

επίπεδο των προσπαθειών και πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση της 

χρήσης και εξάρτησης από παράνοµες ουσίες, τη διαχείριση της επιβλαβούς 

χρήσης του αλκοόλ και τη διαχείριση της εξάρτησης από νόµιµες ουσίες. 

Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ενίσχυση, διεύρυνση και αναβάθµιση 

της διακρατικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. Ο σχεδιασµός στο πλαίσιο 

αυτό, αποσκοπεί στην εφαρµογή πολιτικών, µέτρων και παρεµβάσεων που 

εδράζονται σε επιστηµονικά τεκµηριωµένες πρακτικές και που παράλληλα  

αξιοποιούν στο  µέγιστο βαθµό τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους.  

 

Βασικά σηµεία αναφοράς της Στρατηγικής είναι η Στρατηγική για τα 

Ναρκωτικά 2013-2020 της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη µείωση των 

αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται µε το αλκοόλ όπως και οι εκθέσεις και 

κατευθυντήριες γραµµές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO, 2004, 

2006, 2009, 2010, 2012) για την περιφέρεια της Ευρώπης.   

 

Η νέα Εθνική Στρατηγική 2013-2020 επιδιώκει να «αλλάξει» την εικόνα της 

εξάρτησης στην Κύπρο, φέρνοντας στο επίκεντρο της φιλοσοφίας, της δοµής 

αλλά και της οργάνωσής της τον άνθρωπο – αντιστεκόµενη έτσι στην τάση 

µαζικοποίησης των απαντήσεων στις προκλήσεις δηµόσιας υγείας που και η 

πραγµατικότητα της οικονοµικής κρίσης έχει επιβάλει. 

 

Το άτοµο, είτε υγιές, µέλος µιας δυναµικής κοινωνίας, είτε εξαρτηµένο από 

παράνοµες ουσίες, βρίσκεται στο επίκεντρο των επιλογών πολιτικής της νέας 

Στρατηγικής, η οποία αναπτύσσεται γύρω από την αρχή ότι «η φροντίδα 
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(πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση) οφείλει να είναι ισότιµα προσβάσιµη, 

άµεσα διαθέσιµη και ποιοτική» για τον κάθε πολίτη. Η νέα Στρατηγική 

περιλαµβάνει σαφείς κατευθύνσεις για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και 

δράσεων που στοχεύουν στη διεύρυνση της διαθεσιµότητας των υπηρεσιών, 

τη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου ποιότητας, µέσω της εφαρµογής 

βέλτιστων πρακτικών και εµπεριστατωµένων αρχών, τη µέτρηση, 

παρακολούθηση και συνεχή αξιολόγηση αλλά και την ενίσχυση της ατοµικής 

επιλογής – την περαιτέρω ενδυνάµωση της προσωπικής συµβολής.  

 

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας αλλά και τις 

νεότερες τάσεις στην ΕΕ, η νέα Στρατηγική αναγνωρίζει έµπρακτα την 

εξάρτηση ως διαταραχή, ως νόσο, µε πολύπλοκες συνοσηρότητες και 

πολυσχιδείς αιτίες, και «αγκαλιάζει» στην πολιτική αντιµετώπισής της, όχι 

µόνο την εξάρτηση από παράνοµες ουσίες, αλλά και την επιβλαβή χρήση 

αλκοόλ. Αποδεχόµενη τόσο το πλέγµα των ατοµικών, κοινωνικών και 

οικονοµικών συνθηκών που οδηγούν στη γένεση της εξάρτησης όσο και το 

µακρύ ταξίδι µέχρι την υπέρβασή της, µε έµφαση στην εξατοµίκευση των 

θεραπευτικών επιλογών και τη σταδιακή ενδυνάµωση του ατόµου µέχρι την 

αποκατάσταση, η νέα Στρατηγική επιτάσσει µια ολιστική προσέγγιση στη 

θεραπεία της εξάρτησης, η οποία περιλαµβάνει όλες τις εξαρτησιογόνες 

ουσίες, νόµιµες και παράνοµες, και εδράζεται όχι στη νοµική κατηγοριοποίηση 

των ουσιών, αλλά στην αντιµετώπιση της εξάρτησης ως προτεραιότητας 

πολιτικής υγείας – και µάλιστα δηµόσιας. 

 

Η Εθνική Στρατηγική 2013-2020, µαζί µε το όραµα της, µεταφέρει την 

ωρίµανση της κυπριακής κοινωνίας, που εκφράζεται µε την αποδοχή του 

προβλήµατος και του ουσιοεξαρτηµένου ατόµου, και µε την καθοριστική 

εδραίωση της εξάρτησης ως προτεραιότητας δηµόσιας υγείας. Η Στρατηγική 

αυτή όµως, αποτυπώνει µε σαφήνεια και το βάρος της ευθύνης. Της ευθύνης 

που αναλογεί στην Πολιτεία, στους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσµούς, 

στους επαγγελµατίες, στους εθελοντές, στους πολίτες, στους γονιούς, στους 

δασκάλους…. 
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Γιατί, η ανάληψη ευθύνης, έννοια που, ειρήσθω εν παρόδω, αποτελεί κεντρικό 

αξίωµα στη θεραπεία της ουσιοεξάρτησης, είναι απαραίτητο συστατικό στη 

συµµετοχική διαδικασία της κάθε κοινωνίας. 
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1. Αξιολόγηση Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά 

2009-2012 

 
Η Στρατηγική 2013-2020, κουβαλά µαζί της, την εµπειρία των δύο 

προηγούµενων Στρατηγικών, µε πρώτο ξεκίνηµα την πρώτη Στρατηγική του 

2004-2008, η οποία και ακολουθήθηκε από τη Στρατηγική 2009-2012. Μαζί µε 

τη γνώση που αποκτήθηκε στην πορεία υλοποίησης των Στρατηγικών µέσα 

από τα Σχέδια ∆ράσης για Μείωση της Ζήτησης και Μείωση της Προσφοράς, 

στη διαδικασία διαµόρφωσης της, αξιοποιήθηκε η εξωτερική αξιολόγηση η 

οποία ανέδειξε κενά και αδυναµίες που εντοπίσθηκαν. Τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης αυτής αποτελέσαν ένα από τα βασικά σηµεία αναφοράς στα 

οποία βασίστηκε η εκπόνηση της υφιστάµενης Εθνικής Στρατηγικής. 

 

Σύµφωνα µε τα ποσοτικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής, η Εθνική 

Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2009-2012 υλοποιήθηκε ως εξής: από τις 102 

δράσεις, οι 48 δράσεις έτυχαν πλήρους υλοποίησης, 33 υλοποιήθηκαν εν 

µέρει, ενώ 21 δράσεις δεν υλοποιήθηκαν. Σε επίπεδο στόχων, από τους 22, 

15 έτυχαν µερικής υλοποίησης, ενώ 7 υλοποιήθηκαν πλήρως. 

 
Αναλυτικά, για κάθε πυλώνα βλέπουµε ότι ο Πυλώνας Μείωσης της 

Προσφοράς, είχε τη µεγαλύτερη υλοποίηση δράσεων µε πλήρη υλοποίηση σε 

23 από τις 30 δράσεις. Στον Πυλώνα της Πρόληψης, πλήρης υλοποίηση 

υπήρξε σε 12 από τις 29 δράσεις και µερική σε  9, στον Πυλώνα Θεραπείας 

και Κοινωνικής Επανένταξης ολικώς υλοποιήθηκαν οι 11 από τις 29 δράσεις 

και µερικώς οι 10, ενώ στον Πυλώνα Μείωσης της Βλάβης, από τις 14 

δράσεις, 2 δράσεις υλοποιήθηκαν ολικώς και 9 δράσεις υλοποιήθηκαν 

µερικώς.  

 

Βέβαια, θα ήταν αφελής και παρακινδυνευµένη µια στεγνή ανάλυση που 

παραµένει µόνο στο επίπεδο των αριθµών, νοουµένου ότι κάποιες δράσεις 

που υλοποιήθηκαν,  ήταν πολύ σηµαντικές και είχαν ιεραρχικά πολύ µεγάλη 

αξία σε σύγκριση µε άλλες που δεν υλοποιήθηκαν.  
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Η σφαιρικότερη ποιοτική  ανάλυση που έγινε σε σχέση µε τους παράγοντες 

που οδήγησαν σε επιτυχία  ή σε αποτυχία κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα:  

 

• Βαθµός εναρµόνισης δράσεων µε προτεραιότητες εµπλεκόµενων 

φορέων 

Η πιθανότητα επιτυχίας των δράσεων εξαρτήθηκε κατά πολύ από το 

βαθµό που η δράση ανταποκρινόταν στην αποστολή των 

εµπλεκόµενων φορέων.  

• Αξιολόγηση ικανοτήτων για ανάληψη δράσεων 

Η υλοποίηση των δράσεων εξαρτήθηκε από τη γνώση και τη σχετική 

ενηµέρωση που είχαν οι φορείς για να τις φέρουν εις πέρας. 

• ∆ιάθεση/επάρκεια/εξεύρεση πόρων 

Πολλές από τις προγραµµατισµένες δράσεις δεν υλοποιήθηκαν λόγω 

ανεπαρκών οικονοµικών πόρων.  

• Θεσµική ∆υσκαµψία 

Παρατηρήθηκε δυσκολία σε ότι αφορούσε την υλοποίηση µικρού 

αριθµού σηµαντικών δράσεων, αφού η προώθησή τους προσέκρουε 

σε διαδικαστικής ή θεσµικής υφής εµπόδια.  

• Καθορισµός εφικτών και αρµοζουσών δράσεων 

Καθορίστηκαν δράσεις, οι οποίες εκ των υστέρων αποδείχθηκαν µη-

υλοποιήσιµες.  

• Καθεστώς Εθνικής Στρατηγικής 

Νοουµένου ότι η Στρατηγική δεν αποτελεί νοµοθετικό εργαλείο, αρκετές 

δράσεις δεν έτυχαν υλοποίησης, αφού υπήρξαν φορείς οι οποίοι 

έκριναν ότι η εφαρµογή τους δεν αποτελούσε δέσµευση.   

• ∆οµή και τρόπος λειτουργίας του ΑΣΚ  

Ο απευθείας διορισµός του  Προέδρου του ΑΣΚ από τον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας προσέδωσε κύρος στη θέση και παρείχε στο ΑΣΚ ένα 

σηµαντικό εργαλείο στην εκτέλεση της αποστολής του. 

 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, ο σχεδιασµός της Εθνικής Στρατηγικής για τα 

Ναρκωτικά για τα έτη 2013-2020, λαµβάνει στο µέτρο του δυνατού, υπόψη τα 

ακόλουθα θέµατα που αφορούν στο συντονιστικό ρόλο του ΑΣΚ και τη 
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διαδικασία διασφάλισης της αποτελεσµατικής εφαρµογής των δράσεων που 

τίθενται: 

 
• Επάρκεια οικονοµικών πόρων 

Οι προγραµµατισµένες δράσεις, θα πρέπει να αντιστοιχούν στους 

ανάλογους οικονοµικούς  πόρους.  

• Νέες προσεγγίσεις  

Οι νέες προκλήσεις που ολοένα αυξάνονται και που αφορούν στο 

συνεχώς µεταλλασσόµενο προφίλ της χρήσης θα πρέπει να 

οδηγήσουν στην εισαγωγή  νέων προσεγγίσεων. 

• ∆είκτες επίτευξης δράσεων  

Ο καθορισµός σαφών δεικτών είναι απαραίτητος.  

• Καθορισµός στόχων µε βάση µακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο 

επίτευξης σκοπού 

Πρέπει ο αριθµός των στόχων να είναι περιορισµένος, ενώ οι στόχοι 

πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη µακροπρόθεσµη στρατηγική ανάπτυξης 

της πολιτικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά και να οδηγούν στην προέκταση 

και εδραίωση των υφιστάµενων εργαλείων/προγραµµάτων.  

• ∆ιαβούλευση µε φορείς 

Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η διαδικασία διαβούλευσης µε τους 

εµπλεκόµενους φορείς, για σκοπούς σωστής κατανοµής των δράσεων. 

• Αξιολόγηση ικανοτήτων φορέων για ανάληψη δράσεων, παροχή 

υποστήριξης, καλύτερο συντονισµό 

Πρέπει να υπάρχει µια κριτική αξιολόγηση των ικανοτήτων και της 

εµπειρογνωµοσύνης που διαθέτουν οι εµπλεκόµενοι φορείς που  

καλούνται να εφαρµόσουν µία δράση. Παράλληλα, πρέπει να υπάρξει 

καλύτερος συντονισµός σε δράσεις όπου εµπλέκονται πολλοί φορείς 

• Ανάπτυξη συνεργασιών 

Είναι σηµαντικό να προωθείται η συνεργασία του ΑΣΚ και των 

δηµοσίων φορέων µε άλλους Μη Κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς 

για την υλοποίηση των δράσεων. 

• Ανάληψη ευθύνης 

Η ανάληψη ευθύνης πρέπει να επέλθει εσωτερικά εντός των φορέων 

που εµπλέκονται στην Εθνική Στρατηγική. Ένα πρόσθετο εργαλείο που 
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µοχλός πίεσης για την εφαρµογή των 

δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, είναι η ενηµέρωση και η  διαφάνεια 

σε σχέση µε την υλοποίηση της Στρατηγικής, καθώς και η αναβάθµιση 

του µηχανισµού παρακολούθησης. 
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2. Σκιαγράφηση του φαινοµένου στην Κύπρο και την 

Ευρώπη: Παράνοµες Ουσίες 

 

Στην Κύπρο, η κατάσταση  σε ότι αφορά το φαινόµενο της χρήσης 

παράνοµων ουσιών αλλά και του αλκοόλ, παρακολουθείται βάσει 

επιδηµιολογικών δεικτών, από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και 

Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. Με  τα δεδοµένα αυτά, τροφοδοτείται η 

Κυπριακή Πολιτεία από το 2004 µε αξιοποιήσιµες πληροφορίες, για σκοπούς 

χάραξης στρατηγικής και έγκαιρης ανάπτυξης ενδεδειγµένων πολιτικών και 

παρεµβάσεων, ενώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δεδοµένα αξιοποιούνται από 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της 

Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ). Παρακάτω, παρουσιάζεται η σκιαγράφηση του 

φαινοµένου, τόσο των παράνοµων ουσιών όσο και του αλκοόλ, ενώ 

ταυτόχρονα, παρατίθενται τα νέα βήµατα που θα ακολουθηθούν, µε σκοπό τη 

διαµόρφωση πιο έγκυρης και τεκµηριωµένης εικόνας του φαινοµένου των 

εξαρτησιογόνων ουσιών.    

2.1 Χρήση παράνοµων ουσιών εξάρτησης στο  γενικό και 
µαθητικό πληθυσµό 

Για την εφαρµογή του δείκτη επικράτησης της χρήσης στο γενικό και µαθητικό 

πληθυσµό, διεξάγονται έρευνες στα κράτη µέλη µε κοινά εργαλεία και 

µεθοδολογία, ώστε να προκύπτουν συγκρίσιµα στοιχεία. Στην Κύπρο 

διεξάγονται: 

(α) η Παγκύπρια έρευνα γενικού πληθυσµού (ΑΣΚ, 2012) και  

(β) η έρευνα µαθητικού πληθυσµού ESPAD (Hibell και συν., 2012).  

  

Σύµφωνα µε αποτελέσµατα της πρόσφατης έρευνας γενικού πληθυσµού 

(ΑΣΚ, 2012): 

• Η κάνναβη παραµένει η  πιο διαδεδοµένη παράνοµη ουσία χρήσης στο 

γενικό πληθυσµό. 

• Η τάση για δοκιµή κάνναβης, είναι εντονότερη στις ηλικίες 18-24 ετών. 
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• Η χρήση όλων των ουσιών εκτός των ηρεµιστικών είναι επικρατέστερη 

ανάµεσα σε άνδρες, τόσο σε όλη τους τη ζωή όσο και κατά τον 

τελευταίο χρόνο (πρόσφατη χρήση) και τελευταίο µήνα (τρέχουσα 

χρήση).  

• Σε σχέση µε τα αντίστοιχα ευρήµατα της έρευνας που διεξήχθη κατά το 

έτος 2009, παρουσιάζεται µείωση στην επικράτηση της χρήσης 

παράνοµων ουσιών.  

• Σε σχέση µε τη γενική κατάσταση στην Ευρώπη, η Κύπρος 

συγκαταλέγεται στις χώρες µε τα χαµηλότερα ποσοστά χρήσης 

παράνοµων ουσιών.  

Σε ό,τι αφορά τον µαθητικό πληθυσµό (15-16 ετών), µε βάση τα 

αποτελέσµατα της έρευνας µαθητικού πληθυσµού ESPAD, προκύπτουν τα 

εξής: 

• ∆ύο στους δέκα µαθητές ανέφεραν ότι κάπνιζαν κατά τον τελευταίο 

µήνα. Σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, παρατηρείται 

σταθεροποίηση µέχρι και µείωση του καπνίσµατος από το έτος 1995. 

• Σχετικά µε τις παράνοµες εξαρτησιογόνες ουσίες, εννέα στους δέκα 

µαθητές στην Κύπρο δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση τέτοιων ουσιών. 

Ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες µε 

τα χαµηλότερα ποσοστά χρήσης παράνοµων ουσιών. 

Κατά το 2015, προβλέπεται η διεξαγωγή της έβδοµης σειράς της έρευνας 

µαθητικού πληθυσµού ESPAD και η διεξαγωγή της τέταρτης σειράς της 

έρευνας γενικού πληθυσµού. Επίσης, προβλέπεται η εναρµόνιση ερευνητικών 

εργαλείων και η δηµιουργία κοινού λεξιλογίου έρευνας, από διάφορους 

φορείς, µε στόχο την επίτευξη κοινής βάσης στο πεδίο της έρευνας για την 

ουσιοεξάρτηση.  

2.2 Αίτηση Θεραπείας   
Ο δείκτης αίτησης θεραπείας, αφορά στη συστηµατική καταγραφή των 

χαρακτηριστικών όλων των χρηστών που ζητούν βοήθεια από όλα τα 

συµβουλευτικά και θεραπευτικά προγράµµατα της χώρας.  

• Κατά το έτος 2011, καταγράφηκαν στη θεραπεία 1057 χρήστες 

παράνοµων ουσιών εξάρτησης σε σχέση µε 884 το προηγούµενο έτος.  
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• Το προφίλ του χρήστη, ο οποίος απευθύνεται για θεραπεία είναι: 

άντρας, Ελληνοκύπριος, 29 ετών, άνεργος, χρήστης κάνναβης, µε 

εννιάχρονη πορεία χρήσης της κύριας ουσίας κατάχρησης. 

• Η κάνναβη, µε ποσοστό 49% για πρώτη φορά από το έτος 2004 

αποτελεί την κύρια ουσία λόγω της οποίας τα άτοµα ξεκινούν θεραπεία. 

Ακολουθεί η ηρωίνη µε 34% και η κοκαΐνη µε 10%.  

• Σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη, συνεχίζεται η σταθεροποίηση 

µέχρι και µείωση των αιτηµάτων θεραπείας µε κύρια ουσία κατάχρησης 

την ηρωίνη, ενώ παρατηρείται µεγάλη αύξηση των αιτηµάτων 

θεραπείας µε κύρια ουσία κατάχρησης την κάνναβη.    

• Σε σχέση µε τη γενική εικόνα στην Ευρώπη, το ποσοστό των 

αιτηµάτων για θεραπεία λόγω χρήσης κάνναβης στην Κύπρο, ξεπερνά 

το µέσο όρο της Ευρώπης.  

 

Για τα επόµενα χρόνια, µε σκοπό τη περαιτέρω βελτίωση του δείκτη, 

προβλέπεται η προώθηση της συνεργασίας µε τους ιδιώτες γιατρούς µε στόχο 

τη συµπερίληψη τους στο δίκτυο συνεργατών. Περαιτέρω, προβλέπεται η 

οργάνωση εκπαιδευτικού σεµιναρίου, σε ετήσια βάση, για τη σωστή εφαρµογή 

του δείκτη από όλους τους συνεργάτες. 

2.3 Μολυσµατικές ασθένειες 
Ο δείκτης επικράτησης µολυσµατικών ασθενειών, αφορά στην εκτίµηση και 

στην παρακολούθηση των επιπέδων µόλυνσης από τον ιό της ηπατίτιδας και 

τον ιό  HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ).  

 

Με βάση το ∆είκτη Επικράτησης Μολυσµατικών Ασθενειών: 

• Το 53% των ενδοφλέβιων χρηστών που εξετάστηκαν το 2011, 

διαγνώστηκαν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα 

προηγούµενα έτη ήταν χαµηλότερα. 

• Ένας σηµαντικός αριθµός χρηστών που αναζήτησαν θεραπεία το 2011 

ανέφεραν ενδοφλέβια χρήση έστω και µια φορά στην ζωή τους (314 

άτοµα) καθώς επίσης περίπου 1 στους 4 ανέφερε χρήση κοινής 

σύριγγας έστω και µια φορά στη ζωή. 
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Για τα επόµενα χρόνια, µε σκοπό τη περαιτέρω βελτίωση του δείκτη, 

προβλέπεται η διευκόλυνση της διαδικασίας εξέτασης για µολυσµατικές 

ασθένειες ώστε να γίνεται όσο το δυνατό καλύτερη παρακολούθηση των 

µολυσµατικών ασθενειών ανάµεσα στους ΧΕΝ.  

 

Επίσης, θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας για την 

επικράτηση µολυσµατικών ασθενειών και µοριακής επιδηµιολογίας HIV και 

HCV, που διεξάγεται σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας και 

Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

2.4 Θάνατοι από παράνοµες ουσίες εξάρτησης 
Ο δείκτης θανάτων από ναρκωτικά, στοχεύει στην παροχή συγκρίσιµων και 

έγκυρων πληροφοριών για τον αριθµό και τα χαρακτηριστικά των ατόµων που 

πεθαίνουν από οξεία δηλητηρίαση, ως άµεση συνέπεια της χρήσης 

ναρκωτικών.  

• Από το 2004 µέχρι το 2011, έχουν καταγραφεί επίσηµα, 129 θάνατοι 

(άµεσοι και έµµεσοι1). 

• Τα οπιούχα, και συγκεκριµένα η ηρωίνη, φαίνεται να ευθύνεται για τη 

µεγάλη πλειοψηφία των θανάτων.  

• Το προφίλ του θανόντα είναι: άντρας, Ελληνοκύπριος, 31 ετών, 

χρήστης οπιούχων (πολλαπλών ουσιών). 

 

Με σκοπό τη περαιτέρω βελτίωση του δείκτη, προβλέπονται για τα επόµενα 

χρόνια τα παρακάτω: 

• Περαιτέρω συντονισµός µεταξύ των υπηρεσιών, µε στόχο τη 

δηµιουργία πρωτοκόλλου για σκοπούς βελτίωσης της συλλογής 

δεδοµένων. 

• Προώθηση συνεργασίας µε τα Τµήµατα Ατυχηµάτων και Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΑΕΠ) για καταγραφή των περιστατικών υπέρδοσης 

που σχετίζονται µε τη χρήση, τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού, 

                                                 
1 Ο δείκτης αυτός αποτελείται από δύο συµπληρωµατικές κατηγορίες θανάτων: τους άµεσους 
θανάτους, αυτούς δηλαδή που προκαλούνται άµεσα από την υπερβολική δόση και τους 
έµµεσους, αυτούς τους θανάτους που προκαλούνται έµµεσα από τη χρήση παράνοµων 
εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως είναι οι µολυσµατικές ασθένειες, τα οδικά δυστυχήµατα, οι 
αυτοκτονίες κ.α. 
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καθώς και τη µεθοδικότερη λήψη βιολογικών δειγµάτων σε τραυµατίες 

από οδικά δυστυχήµατα στα ΤΑΕΠ. 

• Προώθηση της εφαρµογής του συστήµατος παρακολούθησης 

χρηστών, µε στόχο τη συλλογή πληροφοριών για τη θνησιµότητα2. 

2.5 Προβληµατική χρήση3 
Ο σκοπός του δείκτη προβληµατικής χρήσης είναι να εκτιµηθεί µε 

συγκεκριµένη µεθοδολογία, ο «κρυµµένος» πληθυσµός των χρηστών που δεν 

καταγράφεται από τις υφιστάµενες υπηρεσίες (π.χ. θεραπεία, Αστυνοµία, 

κλπ.). 

• Με βάση τα στοιχεία αίτησης θεραπείας για το έτος 2011, ο συνολικός 

αριθµός των χρηστών οπιούχων ουσιών, υπολογίστηκε να κυµαίνεται 

από 780 µέχρι 1157 (που αντιστοιχεί σε 1,3 – 1,9 ανά 1000 κατοίκους 

ηλικίας 15-64 ετών), σηµειώνοντας µικρή αύξηση σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος4.  

• Σε σχέση µε τη γενική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, η 

Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες µε τις χαµηλότερες εκτιµήσεις 

προβληµατικών χρηστών.    

Με σκοπό τη περαιτέρω βελτίωση του δείκτη, προβλέπεται για τα επόµενα 

χρόνια η προώθηση συνεργασίας µε τα Τµήµατα Ατυχηµάτων και Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΑΕΠ) για καταγραφή των περιστατικών που σχετίζονται µε τη 

χρήση. Επίσης, για το 2013, προβλέπεται υπολογισµός της προβληµατικής 

χρήσης µε τη χρήση βελτιωµένης µεθοδολογίας.  

                                                 
2 ∆ράση η οποία θα επιτευχθεί µερικώς µε τη βοήθεια του ενιαίου συστήµατος διαχείρισης της 
θεραπευτικής πορείας των θεραπευοµένων  και καταγραφής των θεραπευτικών µονάδων 
που προωθείται από το ΑΣΚ 
3 Η προβληµατική χρήση, βάσει του ορισµού του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ορίζεται ως η  
«ενέσιµη χρήση ναρκωτικών ή/και µακροχρόνια/συστηµατική χρήση οπιούχων, κοκαΐνης ή/ 
και αµφεταµινών» (ΕΚΠΝΤ, 2006).  
4 Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι λόγω έλλειψης στοιχείων από άλλες πηγές πληροφοριών 
εκτός της θεραπείας, η αξιοπιστία της µεθόδου υπολογισµού της Προβληµατικής Χρήσης 
(‘Truncated Poisson’) είναι περιορισµένη. 
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2.6 Εγκληµατικότητα και ∆ιαθεσιµότητα παράνοµων ουσιών 
εξάρτησης 

Το ΕΚΤΕΠΝ, συλλέγει στοιχεία που αφορούν στην εγκληµατικότητα5 

σχετιζόµενη µε τα ναρκωτικά, καθώς και στη διαθεσιµότητα6 των 

παράνοµων ουσιών.  

• Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Υπηρεσίας Καταπολέµησης Ναρκωτικών, 

η πλειοψηφία των αδικηµάτων αφορά στην κατοχή και χρήση φυτικής 

κάνναβης, γεγονός που συνδέεται µε το ότι η κάνναβη είναι η πιο 

διαδεδοµένη ουσία χρήσης στην Κύπρο.  

• Σε ό,τι αφορά τις κατασχέσεις, κατά το έτος 2011 συνεχίστηκε η µείωση 

στις κατασχεθείσες ποσότητες ρητίνης κάνναβης, φυτών κάνναβης και 

φυτικής κάνναβης σε σχέση µε το 2010.  

Για τα επόµενα χρόνια προβλέπεται η ενίσχυση της συνεργασίας µε το Τµήµα 

Ανιχνεύσεως Εγκληµάτων της Αστυνοµίας Κύπρου, σε σχέση µε την παροχή 

πληροφοριών για τα αδικήµατα που διαπράττονται από χρήστες παράνοµων 

ουσιών. 

2.7 Κοινωνικός Αποκλεισµός  
Ο δείκτης συλλέγει στοιχεία που είναι διαθέσιµα σχετικά µε τις κοινωνικές 

συνθήκες στον πληθυσµό που υποβάλλεται σε θεραπεία. 

• Στην Κύπρο, το ποσοστό των άστεγων χρηστών εξαρτησιογόνων 

ουσιών είναι χαµηλό. Στην Ευρώπη, ο αντίστοιχος πληθυσµός 

χρηστών χωρίς σταθερή στέγη το 2011 ήταν 9%. 

• Κατά το 2011, περίπου 4 στους 10 χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 

στην Κύπρο ήταν άνεργοι.  

Για τα επόµενα χρόνια προβλέπεται η συστηµατική συνεργασία µε τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, µε στόχο την εξασφάλιση δεδοµένων που 

αφορούν στους χρήστες παράνοµων ουσιών εξάρτησης που λαµβάνουν 

δηµόσιο βοήθηµα. Επίσης, προβλέπεται η προώθηση ποιοτικής µελέτης 

ανάµεσα σε χρήστες µε θέµα τον κοινωνικό αποκλεισµό.  

                                                 
5 Η εγκληµατικότητα σχετιζόµενη µε τα ναρκωτικά περιλαµβάνει στοιχεία για τις υποθέσεις, τις 
συλλήψεις και τα αδικήµατα σχετιζόµενα µε τα ναρκωτικά. 
6
 Η διαθεσιµότητα περιλαµβάνει τις κατασχέσεις και τις τιµές των παράνοµων ουσιών 
εξάρτησης. 
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2.8 Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) 

Στα πλαίσια της από Κοινού ∆ράσης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην εκτίµηση των κινδύνων 

από τη χρήση νέων συνθετικών ουσιών, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δηµιουργία του ΣΕΠ.  

Το ΕΚΤΕΠΝ, συµµετέχει ενεργά στο Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης 

(ΣΕΠ), µε αποτέλεσµα, µόλις εντοπιστεί µια νέα ουσία, τόσο σε ευρωπαϊκό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, να προχωρεί άµεσα στην ενηµέρωση των 

αρµοδίων φορέων. 

Για τα επόµενα χρόνια προβλέπεται η ενίσχυση και δραστηριοποίηση του 

εθνικού δικτύου συνεργατών της Οµάδας Εργασίας ΣΕΠ του ΕΚΤΕΠΝ και η 

διεύρυνση και ενίσχυση της λειτουργίας του συστήµατος.  

2.9 Βέλτιστες πρακτικές 

Στην Ευρώπη, προωθείται η πύλη βέλτιστων πρακτικών η οποία παρέχει 

εργαλεία και πρότυπα µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεµβάσεων και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών. Το ΕΚΤΕΠΝ, 

προβάλλει την πύλη βέλτιστων πρακτικών στην Κύπρο, ενώ, πρόσφατα, 

εντάχθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων «EDDRA» η κλειστή 

θεραπευτική κοινότητα «Αγία Σκέπη» και το πρόγραµµα FRED goes Net.  

Για τα επόµενα χρόνια προβλέπεται η διοργάνωση σχετικών εκπαιδευτικών 

σεµιναρίων για προώθηση επιστηµονικά τεκµηριωµένων πρακτικών και η 

παράδοση αξιολογηµένων προγραµµάτων στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση 

δεδοµένων.  

3. Αλκοόλ 
 
Κατά το 2011, το ΕΚΤΕΠΝ ξεκίνησε τη συστηµατική παρακολούθηση δεικτών 

για το αλκοόλ, µε σκοπό τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων και τον 

εµπλουτισµό των επιστηµονικών δεδοµένων για το αλκοόλ.  
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3.1. Αίτηση Θεραπείας  
 
Κατά το 2011, αιτήθηκαν θεραπείας λόγω κατάχρησης αλκοόλ 213 άτοµα. Τα 

κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ατόµων που βρέθηκαν στα 

θεραπευτικά κέντρα ήταν τα εξής: 

• 7 στα 10 άτοµα ήταν άνδρες.  

• Η διάµεσος ηλικία των ατόµων ήταν τα 46 έτη (min: 19, max: 84), 

γεγονός που τους εντάσσει κυρίως στην κατηγορία των χρηστών µέσης 

και τρίτης ηλικίας (>=40).  

• Οι περισσότεροι ήταν Κύπριοι (183), ενώ οι υπόλοιποι από άλλες 

Ευρωπαϊκές (21) και µη (9) χώρες.   

• Στους µισούς περίπου, αναφέρθηκε η πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ως το 

ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, ενώ µόνο 1 στους 4 ανέφερε σταθερή 

απασχόληση.  

3.2. Παραβατικότητα 

Από τα στοιχεία που δόθηκαν στο ΕΚΤΕΠΝ από το γραφείο ανάλυσης και 

στατιστικής, για τα έτη 2009-2011, κατά µέσο όρο το 18% των οδηγών 

καταγγέλλεται λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου οινοπνεύµατος. Το 

προφίλ των παραβατών είναι, νέοι και µεσήλικες άνδρες µέχρι 39 ετών. 

Λαµβάνοντας υπόψη και τα δεδοµένα του δείκτη αίτησης θεραπείας για το 

έτος 2011, παρατηρείται µια χρονική ακολουθία στην εξελικτική πορεία των 

προβληµατικών χρηστών αλκοόλ. Πιο συγκεκριµένα φαίνεται ότι τα νεαρά 

άτοµα (<= 25–39 ετών) πιο συχνά εµπλέκονται σε παραβατικές 

συµπεριφορές, ενώ, φαίνεται να προσεγγίζουν το σύστηµα θεραπείας, κυρίως 

µετά τα 40. 

3.3. Θάνατοι, Ατυχήµατα & Νοσηλεία µε κύρια αιτία το Αλκοόλ  
 

Έχει υπολογιστεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας,  ότι στον ευρωπαϊκό 

χώρο, το ποσοστό των χαµένων ετών ζωής από πρώιµη θνησιµότητα ή 

ανικανότητα εξαιτίας του αλκοόλ ανέρχεται στο 9,2%. Οι εκτιµήσεις αυτές 

ανάγουν το αλκοόλ ως έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες κινδύνου 

στην Ευρώπη. 



21 

 

Στην Κύπρο, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων (2009) από τη στατιστική 

υπηρεσία, νοσηλεύθηκαν και απολύθηκαν από τα γενικά νοσοκοµεία 

συνολικά 9 άτοµα, λόγω χρήσης αλκοόλ. Αξίζει να αναφέρουµε όµως, ότι η 

καταγραφή των περιστατικών των νοσοκοµείων, παρουσιάζει σηµαντικές 

µεθοδολογικές αδυναµίες, καθώς η εσωτερική νοσηλεία πολλές φορές δεν 

καταγράφεται ως συνέπεια της χρήσης αλκοόλ, λόγω της ποικιλοµορφίας των 

συνεπειών που προκύπτουν ή της ανικανότητας ανεύρεσης αλκοόλ στο αίµα 

του ασθενή που συνήθως χρήζει επείγουσας περίθαλψης (π.χ επείγουσα 

αντιµετώπιση τραυµάτων κλπ).  

Σε ό,τι αφορά όλα τα θύµατα των τροχαίων (οδηγούς, συνεπιβάτες και 

πεζούς) κατά τα τελευταία δύο χρόνια, αναφέρθηκαν γύρω στους 25 

θανάτους. Από το 2010 και µετά, σχεδόν διπλασιάστηκαν (από 10 το 2009 σε 

19 το 2011) τα θανατηφόρα δυστυχήµατα ανάµεσα στους οδηγούς (µόνο). 

3.4. ∆είκτης Επικράτησης της χρήσης αλκοόλ στο µαθητικό και 
γενικό πληθυσµό  

Όσον αφορά στο µαθητικό πληθυσµό, σύµφωνα µε την έρευνα ESPAD, 

βρέθηκε πως διαχρονικά παρατηρείται αύξηση στην κατανάλωση αλκοόλ 

ανάµεσα στους µαθητές στην Κύπρο, ειδικά στην υπέρµετρη κατανάλωση 

του. Επίσης, φάνηκε ότι οι µαθητές έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε 

αλκοολούχα ποτά σε συγκριση µε µαθητές άλλων χωρών.  

Βάσει των στοιχείων της πιο πρόσφατης παγκύπριας επιδηµιολογικής 

έρευνας γενικού πληθυσµού (ΑΣΚ, 2012) και σε σύγκριση µε τα 

αποτελέσµατα προηγούµενων σειρών της έρευνας, παρατηρούνται τα 

ακόλουθα: 

• Κατά το 2012 παρατηρήθηκε αύξηση της χρήσης αλκοόλ στις 

καθορισµένες χρονικές περιόδους (χρήση στη ζωή, πρόσφατη χρήση, 

τρέχουσα χρήση).  

• Εκτιµήθηκε ότι περίπου το 10% του πληθυσµού έχει µεθύσει τους 

τελευταίους 12 µήνες. Παράλληλα όµως παρατηρείται µείωση του 

ποσοστού µέθης, σε σύγκριση µε προηγούµενα χρόνια (περίπου κατά 

10 εκατοστιαίες µονάδες). Επίσης, βρέθηκε ότι η τάση για πρώτη µέθη 

είναι εντονότερη στις ηλικίες 15-22 ετών.  
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• Κατά το 2012, εκτιµήθηκε πως περίπου ένα 20% καταναλώνει 6 ή 

περισσότερα αλκοολούχα ποτά σε µια µόνο περίσταση, ποσοστό 

µικρότερο από το αντίστοιχο του 2009 (30%), ενώ ανάµεσα στους 

νέους 15-24 ετών, η συχνότητα αυτή είναι 1 στους 4.  

• Κατά το 2012 παρατηρήθηκε µείωση του ποσοστού των ατόµων που 

είχαν οδηγήσει αφού προηγουµένως είχαν πιεί 3-6 ποτήρια αλκοόλ 

(κατά 10 εκατοστιαίες µονάδες). Φάνηκε επίσης, ότι όσο πιο µεγάλα 

ηλικιακά ήταν τα άτοµα, τόσο µικρότερο ήταν το ποσοστό αυτών που 

προχωρούσε σε αυτή τη συµπεριφορά, (δηλαδή στην κατανάλωση 3-6 

ποτηριών πριν την οδήγηση).  

 

Όσον αφορά στις αντιλήψεις των Κυπρίων, για το αλκοόλ και τις πολιτικές 

που το συνοδεύουν, βρέθηκε πως σε γενικές γραµµές, είναι έτοιµοι να 

υποστηρίξουν περιοριστικές πολιτικές που έχουν να κάνουν µε πιο αυστηρά 

µέτρα τροχαίας.  Παράλληλα, βρέθηκε να είναι πιο φιλελεύθεροι σε ό,τι αφορά 

την πώληση και διαφήµιση του αλκοόλ ενώ τάσσονται υπέρ της χαλαρής 

φορολογικής πολιτικής για το αλκοόλ. Τέλος, χρησιµοποιώντας το εργαλείο 

της “Σύντοµης Ανίχνευσης  Εξάρτησης από το αλκοόλ” (Rapid Alcohol 

Problem Screen – “RAPS”), εκτιµήθηκε ότι περίπου το 3% του πληθυσµού 

είναι εξαρτηµένο στο αλκοόλ.  

Για τα επόµενα χρόνια προβλέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη των παραπάνω 

δεικτών για την επιστηµονική παρακολούθηση της επιβλαβούς κατανάλωσης 

από το αλκοόλ, ενώ παράλληλα µε την εφαρµογή δεικτών, αναµένεται η 

συγγραφή έκθεσης, σε ετήσια βάση, µε τα αποτελέσµατα της επιστηµονικής 

παρακολούθησης. 
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4. Εγκάρσια  Εργαλεία: Τεκµηρίωση, Αξιολόγηση, 
Έρευνα 
 

Η Τεκµηρίωση, η Αξιολόγηση και η Έρευνα  αποτελούν βασικά εγκάρσια 

εργαλεία, απαραίτητα στη σκιαγράφηση της κατάστασης του φαινοµένου της 

ουσιοεξάρτησης, έτσι όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Η τεκµηρίωση, η 

αξιολόγηση αλλά και η έρευνα αποτελούν µέσα ανάδειξης της υφιστάµενης 

κατάστασης αλλά και αλλαγής, προς την κατεύθυνση που ορίζουν οι διαρκώς 

εναλλασσόµενες απαιτήσεις για την αντιµετώπιση της  ουσιοεξάρτησης.  

4.1. Τεκµηρίωση 
Η αναγνώριση της σηµασίας δηµιουργίας και βελτίωσης της γνωστικής 

υποδοµής σε κάθε πεδίο, οδηγεί στην ανάγκη για συλλογή συγκρίσιµων και 

αξιόπιστων πληροφοριών.  Η τεκµηρίωση των πληροφοριών, είναι σηµαντική 

για να καταστεί δυνατός ο σχεδιασµός αποτελεσµατικών προγραµµάτων και 

σχεδίων δράσης για τη µείωση τόσο της προσφοράς, όσο και της ζήτησης. 

Για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρθηκαν πιο πάνω, το Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Κύπρου, 

παρακολουθεί και εφαρµόζει τους Επιδηµιολογικούς ∆είκτες και το 

πρόγραµµα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των 

Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ), έτσι όπως περιγράφηκε 

παραπάνω. Το έργο του ΕΚΤΕΠΝ, θα εξακολουθεί να αποτελεί  τη βάση για 

προώθηση συγκεκριµένων δράσεων µε στόχο την έγκαιρη παρακολούθηση 

του φαινοµένου των ναρκωτικών στη χώρα µας. 

 

Περαιτέρω, µε γνώµονα την ταχύτητα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του 

φαινοµένου της χρήσης ουσιών εξάρτησης, νόµιµων και παράνοµων, θα 

πρέπει να προωθηθεί στο επίπεδο του κάθε κράτους µέλους, στο επίπεδο της 

ΕΕ στο σύνολό της, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, ευρεία και συστηµατική 

ανταλλαγή γνώσεων και δεδοµένων σε ότι αφορά τις έρευνες, εµπειρίες και 

βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

εκπαίδευση  και συνεχή κατάρτιση των επαγγελµατιών και στη διαβούλευση 

µε ιδιωτικούς και δηµόσιους παράγοντες 
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4.2. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση αποτελεί όχι µόνο χρήσιµο, αλλά και απαραίτητο εργαλείο για 

µια Στρατηγικής, σε κάθε φάση της υλοποίησής της. Αφενός, οι ενδιάµεσες 

αξιολογήσεις επιτρέπουν την απαραίτητη άµεση και ταχεία προσαρµογή των 

πολιτικών, προγραµµάτων και παρεµβάσεων και αποτρέπουν τη διασπάθιση 

των πόρων. Αφετέρου, η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί σηµαντικό 

εργαλείο σε ότι αφορά τον εντοπισµό των κενών και αδυναµιών και στη 

συνέχεια σε  ό,τι αφορά τη βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων και 

δράσεων, αλλά και των θεσµικών ή/και νοµοθετικών κενών που ενδεχοµένως 

παρουσιάζονται. 

4.3. Έρευνα  
Πέραν των ερευνών που θα πρέπει να προωθηθούν σε επίπεδο κρατών 

µελών, µε στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη ανάλυση του φαινοµένου των 

ναρκωτικών, το ΑΣΚ διενεργεί έρευνες µε σκοπό την περαιτέρω εµβάθυνση 

σε τοµείς που χρήζουν επί µέρους διερεύνησης.  

 

Πιο κάτω παρουσιάζονται έρευνες που θα προωθηθούν µέσα στο πλαίσιο του 

Σχεδίου ∆ράσης 2013 - 2016: 

4.3.1.  Έρευνα Κοινωνικού Κόστους 
Οι έρευνες κοινωνικού κόστους, στόχο έχουν την  εκτίµηση του κοινωνικού και 

οικονοµικού κόστους και την αξιολόγηση της διαχρονικής 

αποτελεσµατικότητας των πολιτικών που χαράσσονται για τα ναρκωτικά, 

καθώς και της δυνατότητας διακρατικών συγκρίσεων αναφορικά µε τις 

συνέπειες της χρήσης και των προσεγγίσεων που εφαρµόζονται για την 

αντιµετώπιση της. Η πρώτη τέτοια έρευνα έγινε στην Κύπρο  το 2006 και µέσα 

από αυτήν έγινε µια εκτίµηση του κοινωνικού κόστους των παράνοµων 

εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο,  του κόστους δηλαδή, το οποίο 

επιβάλλει στην κοινωνία η ύπαρξη του φαινοµένου της χρήσης παράνοµων 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Συγκεκριµένα, το κόστος θεραπείας και πρόληψης, 

οι δαπάνες επιβολής του νόµου, η απώλεια εισοδήµατος και η µείωση της 

παραγωγικότητας συνυπολογίζονται στη µέτρηση του κοινωνικού κόστους. 

Αυτό το κόστος, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), 
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παρουσιάζει την εικόνα του µεγέθους του προβλήµατος των ναρκωτικών, από 

µια άλλη σκοπιά. 

4.3.2. Έρευνα ανάµεσα στους µετανάστες 
Η πληθυσµιακή οµάδα των µεταναστών, και η εικόνα που κυριαρχεί σε αυτήν 

σε σχέση µε τη χρήση ουσιών αλλά και οι συνακόλουθες παρεµβάσεις που θα 

πρέπει να εφαρµοσθούν, αποτελούν πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 

διεξαγωγή έρευνας µε στόχο την αντικειµενική και πλήρη αποτύπωση του 

προβλήµατος της χρήσης ουσιών στον πληθυσµό των µεταναστών στην 

Κύπρο, θα µπορέσει να περιγράψει µε σαφήνεια την έκταση και τη φύση του 

προβλήµατος και συνεπώς θα αποτελέσει εργαλείο  χάραξης πολιτικών στον 

τοµέα αυτό.  

4.3.3. Έρευνα στα οικιστικά λύµατα 
H εκτίµηση της κατανάλωσης παράνοµων ναρκωτικών µέσω της ανάλυσης 

των λυµάτων, κερδίζει ολοένα και µεγαλύτερο έδαφος στην επιστηµονική 

κοινότητα. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των 

Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ), έχει εντάξει τη συγκεκριµένη 

θεµατική ανάµεσα στους έµµεσους δείκτες παρακολούθησης. Τα δεδοµένα 

των αναλύσεων, µπορούν να ενσωµατωθούν στους υπολογισµούς που 

αφορούν τη χρήση παράνοµων ναρκωτικών, όπως αυτοί προκύπτουν µέσω 

συµβατικών προσεγγίσεων (ερευνών γενικού πληθυσµού κλπ).  

 
 
Στόχος της έρευνας, η διερεύνηση των επιπέδων των συγκεντρώσεων 

ναρκωτικών ουσιών σε αστικά λύµατα µε την ανίχνευση των ουσιών αυτών 

στις ροές της αποχέτευσης. Μια τέτοια έρευνα, θα δίνει την ακριβή εικόνα για 

τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που καταναλώθηκαν σε συγκεκριµένες 

περιοχές – επαρχίες αλλά και σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. 

4.3.4. Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τις νέες 
ουσίες εξάρτησης µε τη συµµετοχή χρηστών 

Η δηµιουργία τοπικού συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για τις νέες  

ουσίες και τις αναδυόµενες τάσεις, µε τη συµµετοχή των ίδιων των χρηστών, 

σε οµάδες εστίασης, θα οδηγήσει στη δηµιουργία οµάδας πληροφόρησης, η 



26 

 

οποία θα προσφέρει τη δυνατότητα  ενηµέρωσης τόσο των χρηστών όσο και 

του διευρυµένου ΣΕΠ:  

α) για τις νέες ουσίες οι οποίες κυκλοφορούν στην Κύπρο, 

β) για τις επιδράσεις - συµπτώµατα από τη χρήση τους,  

γ) για τη βιωµατική εµπειρία των χρηστών. 
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5. Η νέα Στρατηγική 2013-2020 
Με τη συµβολή των παραπάνω, της αξιολόγησης δηλαδή της Εθνικής 

Στρατηγικής 2009-2012, της σκιαγράφησης της κατάστασης, και µε τη χρήση 

των εγκάρσιων εργαλείων, γίνεται δυνατή η χάραξη της νέας Εθνικής 

Στρατηγικής 2013-2020.  

 

Η Εθνική Στρατηγική για την αντιµετώπιση της εξάρτησης από παράνοµες 

ουσίες και την επιβλαβή χρήση αλκοόλ 2013-2020, αποτελείται από 5 

βασικούς τοµείς παρέµβασης: Πρόληψη, Θεραπεία και Κοινωνική 

Επανένταξη, Μείωση της Βλάβης, Ρύθµιση και Έλεγχος της Προσφοράς και 

∆ιεθνής Συνεργασία. Παράλληλα, η Στρατηγική ενσωµατώνει 4 εγκάρσια 

εργαλεία: Τεκµηρίωση, Αξιολόγηση, Έρευνα και Παρακολούθηση. Η 

υλοποίησή της Στρατηγικής, θα γίνει µέσα από δύο Σχέδια ∆ράσης που θα 

καλύπτουν  τις χρονικές περιόδους 2013-2016 και 2017-2020.  Τα δύο Σχέδια 

είναι τετραετή, έτσι ώστε να παρέχουν την κατάλληλη ευελιξία που είναι 

απαραίτητη για σκοπούς αναπροσαρµογής των πολιτικών και µέτρων.   Τα 

Σχέδια ∆ράσης, αναθέτουν σε φορείς την ευθύνη για εφαρµογή ή/και 

συντονισµό σε σχέση µε συγκεκριµένες δράσεις του κάθε πυλώνα, ενώ τον 

συνολικό συντονισµό για παρακολούθηση της όλης υλοποίησης, έχει το 

Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου.  

 

Προτεραιότητες ανά Πυλώνα 

5.1. Πρόληψη 
Η Πρόληψη και η προαγωγή της υγείας, διατηρούν τον καθαριστικό 

τους ρόλο στη Στρατηγική αυτή, αφού λειτουργούν ως απαραίτητες 

συνιστώσες σε ότι αφορά την ανάπτυξη  και την ενδυνάµωση δεξιοτήτων του 

ατόµου για αποτελεσµατική διαχείριση της ζωής του και τη δηµιουργία 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος ως προς τις επιθυµητές συµπεριφορές.  

Εντούτοις, η έννοια της πρόληψης όπως τη γνωρίζαµε µέχρι σήµερα, 

δίνει τη θέση της σε µια στοχοθετηµένη και επικεντρωµένη πρόληψη,  

βασισµένη σε επιστηµονικά τεκµηριωµένες πρακτικές αλλά και µε έµφαση σε 

περιβαλλοντικές δράσεις. Τέτοιες παρεµβάσεις στοχεύουν στην αλλαγή της 
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συµπεριφοράς ή της διευκόλυνσης της αλλαγής, µέσα από την αλλαγή του 

περιβάλλοντος του ατόµου. 

 

Η ερευνητική αλλά και η διαχρονική εµπειρία των επαγγελµατιών της 

πρόληψης αλλά και της προαγωγής της υγείας ευρύτερα, καταδεικνύει τα 

τελευταία χρόνια ότι η έµφαση των προληπτικών προγραµµάτων δε θα 

πρέπει να επικεντρώνεται στις ουσίες ή στο άτοµο. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι 

να αναγνωρίζονται και συνυπολογίζονται κοινωνικοί, πολιτισµικοί και 

οικονοµικοί παράγοντες που συνδέονται µε τα επίπεδα υγείας του πληθυσµού 

καθώς και µε τις συµπεριφορές υγείας του ατόµου (ΠΟΥ, 1986). 

Συνακόλουθα, οι “επιλογές” του ατόµου δεν αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο 

αυτό, ως συνειδητές προσωπικές επιλογές, αλλά ως αποτέλεσµα 

αλληλεπίδρασης του ατόµου και των παραγόντων που αφορούν στις 

συνθήκες διαβίωσής του.  

 

Προτεραιότητες του τοµέα της Πρόληψης, στο Σχέδιο ∆ράσης 2013-2016,  

είναι: 

• Η στήριξη ευάλωτων οµάδων ως προς την αποτροπή της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών και παροχή προγραµµάτων σε περιοχές 

υψηλού κινδύνου.  

• Η ανάπτυξη δράσεων µε στόχο τη δηµιουργία αποτρεπτικού 

περιβάλλοντος ως προς τη χρήση.  

• Η προώθηση καθολικών δράσεων και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν 

στη χρήση νέων τεχνολογιών  

 

5.2. Θεραπεία και Κοινωνική Επανένταξη 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), o όρος  ‘’θεραπεία’’ 

προσδιορίζει τη διαδικασία που ξεκινά όταν ένα άτοµο έρχεται σε επαφή µε 

τον επαγγελµατία υγείας ή µε κάποια άλλη υπηρεσία της κοινότητας, την 

οποία ενδέχεται να συνεχίσει µέσα από διαδοχικές εξειδικευµένες 

παρεµβάσεις έως ότου επιτευχθεί το ανώτατο δυνατό επίπεδο υγείας και 

ευηµερίας του.  
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Στον οδηγό του ΑΣΚ (2010), η «θεραπεία ουσιοεξάρτησης» ορίζεται  ως 

οποιοδήποτε πρόγραµµα ή παρέµβαση απευθύνεται άµεσα σε άτοµα που 

έχουν προβλήµατα µε τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών – παράνοµων και 

νόµιµων (αλκοόλ, φάρµακα) –  και η οποία στοχεύει στη βελτίωση της 

ψυχολογικής, σωµατικής και κοινωνικής τους κατάστασης.  

Στο Σχέδιο ∆ράσης 2013-2016, στόχος του τοµέα της θεραπείας είναι η 

διασφάλιση της πρόσβασης κάθε άτοµου σε θεραπεία που να ανταποκρίνεται 

στις ιδιαίτερες ανάγκες του, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης 

ατόµων τα οποία δεν παρουσιάζουν κίνητρα να τερµατίσουν τη χρήση ή τα 

οποία υποτροπιάζουν κατόπιν θεραπείας, καθώς και κατά τη διάρκεια του 

εγκλεισµού τους σε σωφρονιστικά ιδρύµατα. 

Στον τοµέα αυτό, πρόκληση αποτελεί η γενική στροφή των ατόµων προς τις 

νέες συνθετικές ουσίες, η µειωµένη προσβασιµότητα µεταναστών και 

γυναικών χρηστών στα θεραπευτικά προγράµµατα, τα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας και τα χαµηλά ποσοστά εκπαίδευσης των χρηστών.  

Από τα πιο πάνω το νέο Σχέδιο ∆ράσης περιλαµβάνει τις εξής προτεραιότητες: 

• Λειτουργία στοχοθετηµένων και εξειδικευµένων προγραµµάτων  

• Αύξηση της προσβασιµότητας στη θεραπεία 

• Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των θεραπευτικών προγραµµάτων 

και δοµών και συγκράτηση στη θεραπεία 

• Βελτίωση της θεραπευτικής µεταχείρισης στο σύστηµα ποινικής 

δικαιοσύνης  

• Στήριξη των ατόµων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής 

επανένταξης 

5.3. Μείωση της Βλάβης 
 
Η Μείωση της Βλάβης αναγνωρίζει ως βασικό στόχο τη µείωση των κινδύνων 

που σχετίζονται µε την κατάχρηση ουσιών, τόσο για το ίδιο το άτοµο, όσο και 

για την κοινωνία ολόκληρη.  Μέτρα, όπως εντατικοί έλεγχοι για χρήση 

παράνοµων και νόµιµων ουσιών κατά την οδήγηση, προγράµµατα 

ανταλλαγής συριγγών, προγράµµατα υποκατάστασης κ.α. αποσκοπούν στη 
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µείωση των κοινωνικο-οικονοµικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην 

υγεία του ατόµου.  

 

Σε ότι αφορά τον πυλώνα µείωσης της βλάβης, στο Σχέδιο ∆ράσης 2013-

2016, οι  προτεραιότητες καθορίζονται ως εξής: 

• βελτίωση της διαθεσιµότητας και πλουραλισµού των προγραµµάτων  

• αύξηση της προσβασιµότητας,  

• δηµιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει 

την ασφάλεια και την υγεία του ατόµου. 

• διαχείριση των ανησυχητικών  ποσοστών  συµπεριφορών υψηλού 

κινδύνου ανάµεσα στους µετανάστες χρήστες (ενδοφλέβια χρήση, 

ανταλλαγή συριγγών) καθώς και οι επιπτώσεις στην υγεία τους 

(µολυσµατικές ασθένειες).  

• µείωση των οδικών ατυχηµάτων που σχετίζονται µε την κατανάλωση 

αλκοόλ και της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ανάµεσα στους 

νέους. 

 

5.4. Ρύθµιση και Έλεγχος της Προσφοράς  
 

Με την παρούσα Στρατηγική, όπου το πεδίο διευρύνεται πέραν από τις 

παράνοµες ουσίες,  ο πυλώνας Μείωσης της Προσφοράς µετονοµάζεται σε 

πυλώνα Ρύθµισης και Ελέγχου της Προσφοράς, νοουµένου ότι, όσον αφορά 

στο αλκοόλ, δεν στοχεύουµε στη µείωση της προσφοράς του, αλλά στη 

ρύθµιση της κατανάλωσης, µε τρόπο που να περιορίζονται οι επιβλαβείς 

συνέπειες.  

 

Ο γενικός στόχος του πυλώνα της Ρύθµισης και Ελέγχου της Προσφοράς, στο 

πεδίο των παράνοµων ουσιών, αφορά στην ανάληψη µέτρων και δράσεων µε 

σκοπό την µείωση της προσφοράς σε σχέση µε όλο τα φάσµα διακίνησης, 

διαθεσιµότητας και αγοράς παράνοµων ναρκωτικών, της εγκληµατικότητας 

που σχετίζεται µε τις παράνοµες εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς επίσης και 
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στον αποτελεσµατικό έλεγχο των νέων συνθετικών ψυχότροπων ουσιών που 

εµφανίζονται, µέσα από νοµοθετικές ρυθµίσεις και άλλους µηχανισµούς.   

 

Η νέα οπτική που προτείνει η Στρατηγική αυτή, εδράζεται στο γεγονός ότι η 

κατανάλωση αλκοόλ είναι µια κοινωνικά αποδεκτή συµπεριφορά, 

συνυφασµένη µε τον τρόπο ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Εντούτοις,  η 

υπερβολική χρήση αλκοόλ έχει αποδειχθεί  ότι οδηγεί σε σηµαντικούς 

κινδύνους σε σχέση µε την υγεία του ατόµου ή του περιβάλλοντος του. Η 

Εθνική Στρατηγική για την αντιµετώπιση της εξάρτησης από παράνοµες 

ουσίες και την επιβλαβή χρήση αλκοόλ 2013-2020, αντικρίζει το θέµα αυτό, 

µέσα από µια σκοπιά που περιλαµβάνει για πρώτη φορά στόχους που 

αφορούν στην µείωση της διαθεσιµότητας και προσβασιµότητας του αλκοόλ 

σε ευάλωτες οµάδες (ESPAD 2012)  ή οµάδες υψηλού κινδύνου, µέσα από 

την διασφάλιση της εφαρµογής νοµοθετικών µέτρων.   

 

Οι κύριες προκλήσεις στον τοµέα της Ρύθµισης και Ελέγχου της Προσφοράς 

για την τετραετία 2013-2016 αφορούν στα εξής: 

• Μείωση της διακίνησης των παράνοµων ουσιών  

• Αποτροπή της εισαγωγής παράνοµων ουσιών στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία 

• Πρόληψη της διακίνησης Πρόδροµων και Νέων Συνθετικών Ουσιών 

• Πρόληψη της νοµιµοποίησης των παράνοµων προσόδων από την 

εµπορία εξαρτησιογόνων ουσιών 

• Μείωση της προσβασιµότητας και διαθεσιµότητας του αλκοόλ στις 

ευάλωτες οµάδες 
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5.5. ∆ιεθνής Συνεργασία 
Ο πυλώνας της ∆ιεθνούς Συνεργασίας ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών 

αναφορικά µε το συντονισµό των πολιτικών για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, 

νόµιµες και παράνοµες, και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν. 

Οι εξωτερικές σχέσεις στον τοµέα αυτό στηρίζονται στις αρχές της κοινής 

ευθύνης, της ισόρροπης προσέγγισης µέτρων µείωσης της ζήτησης και της 

προσφοράς και το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

 

Ο γενικός στόχος του πυλώνα της ∆ιεθνούς Συνεργασίας για την τετραετία 

2013-2016 εστιάζει στην ενίσχυση της ενεργούς συµµετοχής της Κύπρου στο 

διεθνή διάλογο για τις εξαρτησιογόνες ουσίες σε όλα τα επίπεδα και στην 

προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και δικτύωσης µέσα στα πλαίσια 

µιας ολοκληρωµένης, ισόρροπης και επιστηµονικά τεκµηριωµένης πολιτικής 

για την αντιµετώπιση της ουσιοεξάρτησης.  

 

Στο συγκεκριµένο πυλώνα, προωθείται η προώθηση και ανταλλαγή 

πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και σχετικών πρωτοβουλιών σε διάφορα 

επίπεδα: στις διµερείς σχέσεις µε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και τρίτες χώρες, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια των 

Ηνωµένων Εθνών. 

 

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου ∆ράσης για την περίοδο 2013-2016 αφορούν:  

• Στη συνέχιση και αναβάθµιση της Συνεργασίας µε Οργανισµούς, θεσµούς 

και κράτη µέλη της ΕΕ, ∆ιεθνείς Οργανισµούς και Τρίτες Χώρες µε στόχο 

την από κοινού ισόρροπη αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

• Στην ενεργό συµµετοχή του ΑΣΚ, ως του επίσηµου εκπροσώπου της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, στις συναντήσεις της Οριζόντιας Οµάδας 

Εργασίας του Συµβουλίου της ΕΕ για τα Ναρκωτικά. 

• Στη συνέχιση της συνεργασίας µε το Επιχειρησιακό Κέντρο στη Μεσόγειο 

(CECLAD-M) για την καταπολέµηση της διακίνησης ναρκωτικών στη 

Μεσόγειο. 

• Στη συµµετοχή της Κύπρου σε επιχειρησιακά προγράµµατα της Europol 

και σε πρωτοβουλίες σχετικές µε τα ναρκωτικά της ΕΕ, του  Ο.Η.Ε 
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(UNODC, Paris Pact Initiative), του Συµβουλίου της Ευρώπης και του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Τελωνείων.  

• Στην περαιτέρω συνεργασία της Κύπρου µε τις γειτονικές χώρες και στην 

προώθηση της ισόρροπης προσέγγισης στα πλαίσια των διµερών 

συµφωνιών. 
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6. Σχέδιο ∆ράσης 2013-2016 
 

Το πρώτο Σχέδιο ∆ράσης 2013-2016 διαµορφώθηκε έχοντας ως βάση την 

παρούσα κατάσταση και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτή, καθώς και 

τις δυνατότητες, σε επίπεδο οικονοµικών και ανθρωπίνων πόρων, για 

υλοποίηση από τις υφιστάµενες υπηρεσίες.  

Οι δράσεις που έχουν ενσωµατωθεί σε αυτό: 

• είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένες και αποτελεσµατικές ως προς το 

κόστος τους 

• στοχεύουν σε ρεαλιστικά και όσο το δυνατόν, µετρήσιµα αποτελέσµατα 

• έχουν καθορισµένα χρονικά περιθώρια  

• είναι ευθυγραµµισµένες µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, ως προς τη 

φιλοσοφία τους 

• έχουν προστιθέµενη αξία. 

 

Επισηµαίνεται ότι η παρακολούθηση του Σχεδίου ∆ράσης από το 

Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου, θα πραγµατοποιείται µέσα από: 

1. µια διαδικασία που θα βασίζεται σε Εκθέσεις Εφαρµογής και 

Αξιολόγησης, και η οποία θα συµπεριλαµβάνει, µεταξύ άλλων, 

ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για κάθε δράση. 

2. Θεσµοθετηµένες συνεντεύξεις µε  τον Συντονιστικό φορέα ετησίως 

3. Παρουσίαση των πεπραγµένων και αδυναµιών σε όλα τα εµπλεκόµενα 

Υπουργεία ετησίως. 

 

Το Σχέδιο ∆ράσης 2013-2016 θα αξιολογηθεί µε το τέλος της εφαρµογής του 

και  βάσει των αποτελεσµάτων αυτής,  θα εκπονηθεί το νέο Σχέδιο ∆ράσης 

για την τετραετία 2017-2020.  
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Σχέδιο ∆ράσης 2013-2016 
 
ΠΡΟΛΗΨΗ  
 
Στόχος: Α. Στήριξη των ευάλωτων οµάδων ως προς την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και παροχή 

προγραµµάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου7  

 
 

 
∆ράση 

 
Εργαλεία Αξιολόγησης 

 
Συντονιστικός 

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι 

φορείς 

 
1. Συντονισµός όλων 
των υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται σε 
σχέση µε τις ευάλωτες 
οµάδες, µε στόχο την 
ανάπτυξη προτάσεων, 
την καθιέρωση 
συνεργασιών και την 
προώθηση 
προγραµµάτων 
 

 
Επισκόπηση της Προόδου - ΑΣΚ 
 
 
 
 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο 
Οικονοµικών 

 
Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού 

 
Υπουργείο Υγείας 

 
Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 
Υπουργείο Άµυνας 

                                                 
7 Ευάλωτες οµάδες θεωρούνται: παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, µαθητές/στρατιώτες σε πειραµατική χρήση νόµιµων και 
παράνοµων ουσιών, παιδιά φυλακισµένων, παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, παιδιά εξαρτηµένων ατόµων, παιδιά που έχουν δεχθεί 
σεξουαλική κακοποίηση, παιδιά υπό την επιµέλεια του κράτους, παιδιά ανέργων γονιών,  έγκυες γυναίκες που κάνουν χρήση 
αλκοόλ και κατ’ επανάληψη παραβάτες σε σχέση µε την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.  
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Αστυνοµία Κύπρου  
Νοµική Υπηρεσία 

 
ΜΚΟ 

 
Κυπριακός 
Οργανισµός 
Αθλητισµού  

 
Οργανισµός Νεολαίας 

Κύπρου 
 

Ένωση ∆ήµων 
Κύπρου 

 
Ένωση Κοινοτήτων 

Κύπρου 
 

Ανώτερα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα  

 
 

 
2. Εντοπισµός, στο 
σχολικό περιβάλλον, και 
στήριξη των µαθητών 
που ανήκουν στις 
ευάλωτες οµάδες  

 
Έκθεση εφαρµογής του 
προγράµµατος - Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού 
 
 
Έκθεση αποτελεσµάτων για 
ευάλωτες οµάδες παιδιών 2017- 
ΕΚΤΕΠΝ   

 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισµού 

 
Υπουργείο  Εργασίας 

και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων   

 
Υπουργείο Υγείας  

 
Οργανισµός Νεολαίας 

Κύπρου 
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Ένωση ∆ήµων 

Κύπρου 
 

Ένωση Κοινοτήτων 
Κύπρου 

 
ΜΚΟ 

 
Παγκύπρια 

Συνοµοσπονδία 
Οµοσπονδιών Γονέων 

∆ηµοτικής  
 

Παγκύπρια 
Συνοµοσπονδία 
Οµοσπονδιών 

Συνδέσµων Γονέων 
και Κηδεµόνων 

∆ηµόσιων Σχολείων 
Μέσης & Τεχνικής 
Εκπαίδευσης  

 
Παγκύπριο 
Συντονιστικό 
Συµβούλιο 

Εθελοντισµού (ΠΣΣΕ) 
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3. Εντοπισµός και  
παραποµπή στις 
κατάλληλες 
υποστηρικτικές δοµές, 
παιδιών που 
εγκαταλείπουν το 
σχολείο, παιδιών ψυχικά 
ασθενών γονέων και 
παιδιών 
ουσιοεξαρτηµένων 
γονέων 

 
Έκθεση εφαρµογής του 
προγράµµατος -  Υπουργείο 
Υγείας 
 
 
Έκθεση αποτελεσµάτων για 
ευάλωτες οµάδες παιδιών 2017- 
ΕΚΤΕΠΝ  
 
 

 
Υπουργείο Υγείας 

 
Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού 

 
Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

 
Υπουργείο Υγείας- 

 
  
 

Οργανισµός Νεολαίας 
Κύπρου 

 
Κυπριακός 
Οργανισµός 
Αθλητισµού  

 
 
4. Εντοπισµός, 
ενηµέρωση και 
παραποµπή εγκύων 
γυναικών που κάνουν 
χρήση αλκοόλ 

 
Έκθεση εφαρµογής της 
παρέµβασης -  Υπουργείο Υγείας 
 
 
Έκθεση αποτελεσµάτων γενικού 
πληθυσµού (αλκοόλ) 2015- 
ΕΚΤΕΠΝ  

 
Υπουργείο Υγείας 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
 

 
5. Εντοπισµός, 
παραποµπή και παροχή 
συστηµατικής 
κοινωνικής φροντίδας σε 
ευάλωτες οµάδες 

 
Έκθεση εφαρµογής της 
παρέµβασης - Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
 

 
Υπουργείο 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
   

   Αστυνοµία Κύπρου  
 



 39

(παιδιά εξαρτηµένων 
στο αλκοόλ, παιδιά 
χρηστών, παιδιά 
ανέργων γονιών, 
αδέλφια των χρηστών 
και παιδιά 
φυλακισµένων)  

 
Έκθεση αποτελεσµάτων για 
ευάλωτες οµάδες παιδιών 2017- 
ΕΚΤΕΠΝ   
 

ΑΣΚ 
 

ΜΚΟ 

 
6.  Παροχή 
προγραµµάτων 
ανάπτυξης δεξιοτήτων 
για γονείς, σε 
επιλεγµένες οµάδες 

  
Έκθεση εφαρµογής 
προγραµµάτων -  Παγκύπρια 
Σχολή Γονέων 
 
 
 

 
Παγκύπρια Σχολή 

Γονέων 

 
Υπουργείο Υγείας 

 
Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού 

 
Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

 
Ένωση ∆ήµων 

Κύπρου 
 

Ένωση Κοινοτήτων 
Κύπρου 

 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα  
 

Αστυνοµία Κύπρου 
 
7. Παροχή βραχείας  
παρέµβασης σε νεαρά 
άτοµα που αποτείνονται 
στα ΤΑΕΠ λόγω µέθης 
 

 
 
Έκθεση εφαρµογής παρέµβασης 

-  Υπουργείο Υγείας- Τµήµα 
Ιατρικών Υπηρεσιών & ∆ηµόσιας 

Υγείας 

 
Υπουργείο Υγείας 

 
Υπουργείο Υγείας  
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Νοσηλευτικές Υπηρεσίες 
 
 
 
 

 
8. Αύξηση της 
προσβασιµότητας από 
τις ευάλωτες οµάδες, 
στα προγράµµατα και 
υποδοµές του ΟΝΕΚ  
 

 

 
Έκθεση εφαρµογής 
προγραµµάτων -  ΟΝΕΚ 
 
 

 
Οργανισµός 

Νεολαίας Κύπρου 

 
Υπουργείο Άµυνας 

 
Αστυνοµία Κύπρου  

 
Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

 
Ένωση ∆ήµων 

Κύπρου 
 

Ένωση Κοινοτήτων 
Κύπρου 

 
ΜΚΟ 

 
 
9. Βελτίωση 
προσβασιµότητας από 
τις ευάλωτες οµάδες, σε 
δραστηριότητες 
αθλητικής ενασχόλησης 

 
Έκθεση εφαρµογής 
προγραµµάτων -  Κυπριακός 
Οργανισµός Αθλητισµού 
 
 

 
Κυπριακός 
Οργανισµός 
Αθλητισµού 

 
Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού 

 
Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών 
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 Ασφαλίσεων  
 

Υπουργείο Υγείας  
 

Ένωση ∆ήµων 
Κύπρου  

 
Ένωση Κοινοτήτων 

Κύπρου 
 

Παγκύπρια 
Συνοµοσπονδία 

Οµοσπονδιών Γονέων 
∆ηµοτικής  

 
Παγκύπρια 

Συνοµοσπονδία 
Οµοσπονδιών 

Συνδέσµων Γονέων 
και Κηδεµόνων 

∆ηµόσιων Σχολείων 
Μέσης & Τεχνικής 
Εκπαίδευσης  

 
 

 
10. Παροχή 
δηµιουργικής 
απογευµατινής 
απασχόλησης σε παιδιά 
που ανήκουν σε 
ευάλωτες οµάδες 

 

 
Έκθεση εφαρµογής 
παρεµβάσεων -  Ένωση ∆ήµων 
Κύπρου 
 
 
Έκθεση αποτελεσµάτων για 
ευάλωτες οµάδες παιδιών 

 
Ένωση ∆ήµων 

Κύπρου 

 
Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού 

 
Οργανισµός Νεολαίας 

Κύπρου 
 

ΜΚΟ 
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ΕΚΤΕΠΝ   
  

 
Παγκύπρια 

Συνοµοσπονδία 
Οµοσπονδιών Γονέων 

∆ηµοτικής  
 

Παγκύπρια 
Συνοµοσπονδία 
Οµοσπονδιών 

Συνδέσµων Γονέων 
και Κηδεµόνων 

∆ηµόσιων Σχολείων 
Μέσης & Τεχνικής 
Εκπαίδευσης 

 
Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

 
 
11. Προώθηση της 
συµµετοχής ατόµων 
που ανήκουν στις 
ευάλωτες οµάδες,  στο 
πρόγραµµα παροχής 
επιδοτούµενης εργασίας  

 

 
Έκθεση εφαρµογής του 
προγράµµατος -  Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων - Τµήµα Εργασίας 
 
 
 
 
 

 
Υπουργείο 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων       

 

 
Αστυνοµία Κύπρου  

 
Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών  

 
Υπουργείο Υγείας  

 
 

 
12. Παροχή 
δηµιουργικής 
απασχόλησης σε 

 
Έκθεση εφαρµογής του 
προγράµµατος - Υπουργείο 
Άµυνας – ∆ιεύθυνση 

 
Υπουργείο Άµυνας  

 
ΑΣΚ 

 
Αστυνοµία Κύπρου  
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φυλάκια Υγειονοµικού 
 
Β’ µέρος της έρευνας του 2012 
στο Στρατό- ΕΚΤΕΠΝ  
 
 
 

 
 

ΜΚΟ 
 

Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού 

 
Κυπριακός 
Οργανισµός 
Αθλητισµού 

 
 
13. Παροχή 
διευκολύνσεων στους 
κληρωτούς στρατιώτες 
οι οποίοι έχουν 
εγκαταλείψει το σχολείο,  
µε στόχο την 
εκπαίδευση ή την 
επαγγελµατική τους 
κατάρτιση  

 
Έκθεση εφαρµογής του 
προγράµµατος - Υπουργείο 
Άµυνας 
 
 
Β’ µέρος της έρευνας του 2012 
στο Στρατό- ΕΚΤΕΠΝ  
 

 
Υπουργείο Άµυνας 

 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα  
 

Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού -  
Εσπερινά Λύκεια 

 
 

Κέντρο 
Παραγωγικότητας 

Κύπρου  
 
 

 
14. Στήριξη και 
διεύρυνση του Ανοικτού 
Σχολείου σε περιοχές 
υψηλού κινδύνου  
 
 

 
Έκθεση εφαρµογής του 
προγράµµατος - Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού 
 
 

 
Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισµού 

 
 

 
Ένωση ∆ήµων 

Κύπρου 
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15. Στήριξη και 
διεύρυνση του 
προγράµµατος κατά της 
πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου, της 
σχολικής αποτυχίας και 
της παραβατικότητας 
στις Ζώνες 
Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας  

 
Έκθεση εφαρµογής του 
προγράµµατος -  Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού 
 
Έκθεση αποτελεσµάτων για 
ευάλωτες οµάδες παιδιών 2017- 
ΕΚΤΕΠΝ  
 
 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισµού 

Ένωση ∆ήµων 
Κύπρου 

 
 

 
 
Στόχος: Β. Ανάπτυξη δράσεων µε στόχο τη δηµιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση  
 

 
∆ράση 

 

 
∆είκτης 

 
Συντονιστικός 

Φορέας 

 
Εµπλεκόµενοι φορείς 

 
1. Βελτίωση συνθηκών σε 

επιλεγµένα φυλάκια της 
Εθνικής Φρουράς  

 

 
Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης - Υπουργείο 
Άµυνας 
 
Β’ µέρος της έρευνας του 
2012 στο Στρατό- ΕΚΤΕΠΝ  
 

 
Υπουργείο Άµυνας 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 
Έργων 

 
ΜΚΟ 

 
 
2. ∆ιενέργεια συστηµατικών 
αιµατολογικών ή 
ουροληπτικών ελέγχων για 
λόγους ασφάλειας, στην 
Εθνική Φρουρά  

 
Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης - ΑΣΚ 
 
Β’ µέρος της έρευνας του 
2012 στο Στρατό- ΕΚΤΕΠΝ  
 

 
 

ΑΣΚ 
 
 
 
 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
Υπουργείο Άµυνας 
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3. Προώθηση των µέτρων 
για στήριξη της εφαρµογής 
της νοµοθεσίας για την 
πλήρη απαγόρευση του 
καπνίσµατος, στο σχολείο  

 
Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης -  Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού 
 
 
Έκθεση Αποτελεσµάτων- 
ESPAD 2016- EKTEΠΝ 
 

 
Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού 
 

 

 
4. Προώθηση των µέτρων 
για στήριξη της εφαρµογής 
της νοµοθεσίας για την 
πλήρη απαγόρευση του 
καπνίσµατος,  στο στρατό  

 
Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης -  Υπουργείο 
Άµυνας 
 
 
 

 
 

Υπουργείο Άµυνας 
 

 

 
5.  Προώθηση των µέτρων 
για στήριξη της εφαρµογής 
των περιορισµών όσον 
αφορά στην έκθεση των 
νέων, στη διαφήµιση του 
αλκοόλ 
 

 
Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης -  ΑΣΚ 
 
Έρευνα στο γενικό 
πληθυσµό 2015 - ΕΚΤΕΠΝ  
 

 
AΣΚ 

 
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου 
 
 

 
 Υπουργείο 
Εσωτερικών  
 
Φορέας Ελέγχου 
∆ιαφήµισης 
 
Σύνδεσµος Ζυθοποιών 
Κύπρου  
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Σύνδεσµος Οινοποιείων 
Κύπρου  
 
Σύνδεσµος 
Εισαγωγέων και 
∆ιανοµέων 
Αλκοολούχων ποτών 
Κύπρου  
 

 
 
Στόχος: Γ. Προώθηση καθολικών δράσεων που να στηρίζουν α) τις ευάλωτες οµάδες και β) τη δηµιουργία αποτρεπτικού 
περιβάλλοντος ως προς τη χρήση  
 
 

 
∆ράση 

 
∆είκτης 

 
Συντονιστικός 

Φορέας 

 
Εµπλεκόµενοι φορείς 

 
 

1. Προώθηση διαδικτυακών 
υπηρεσιών µε στόχο την 
παροχή ενηµέρωσης, 
στήριξης και παραποµπής 
σε ενδεδειγµένες 
υπηρεσίες  
 
 
 
 
 
 
 

 
Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης -  Οργανισµός 
Νεολαίας  Κύπρου 
 
 

 
Οργανισµός Νεολαίας  

Κύπρου 

 
ΑΣΚ 

 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα  
 
 
 

ΜΚΟ  
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2. ∆ιάχυση ενηµέρωσης 
στους νέους σχετικά µε 
τους κινδύνους 
υπερβολικής κατανάλωσης 
αλκοόλ και κατανάλωσης 
ενεργειακών αλκοολούχων 
ποτών 

Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης -  ΑΣΚ 
 
Έρευνα γενικού πληθυσµού 
2015- ΕΚΤΕΠΝ 
 
 

ΑΣΚ 
 
 

Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού 

 

 
3. Εκπαίδευση 

επαγγελµατιών  

 
Έκθεση εφαρµογής των 
δράσεων -  ΑΣΚ 
 

 
 

ΑΣΚ 
 

 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα και 
Εξειδικευµένα 
Ινστιτούτα 

 
Οργανισµός Νεολαίας 

Κύπρου 
 

ΜΚΟ 
 

Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού  

 
Υπουργείο Άµυνας  

 
 

Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 
Υπουργείο Υγείας   
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Επαγγελµατικές 
Οργανώσεις  

 
Αστυνοµία Κύπρου  

 
4. Στήριξη του νέου 

αναλυτικού προγράµµατος 
«Αγωγής Υγείας» του 
Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού, µε έµφαση 
στην πρόληψη των 
εξαρτησιογόνων ουσιών  

 
Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης -  Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού 
 
 

 
Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού 

 
ΑΣΚ 

 
ΜΚΟ 

 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα  
 
 
 

 
5. ∆ιάδοση βέλτιστων 
πρακτικών που αφορούν στην 
πρόληψη  
 

 
Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης -  ΑΣΚ 

 

 
ΑΣΚ 

 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα και 
Εξειδικευµένα 
Ινστιτούτα 

 
Οργανισµός Νεολαίας 

Κύπρου 
 

ΜΚΟ 
 

Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού  

 
Υπουργείο Άµυνας  
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Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 
Υπουργείο Υγείας   

 
 

Επαγγελµατικές 
Οργανώσεις  

 
Αστυνοµία Κύπρου  
Ένωση ∆ήµων  

 
Ένωση Κοινοτήτων 

Κύπρου 
 
6. Ενσωµάτωση θεµάτων 
σχετικών µε την προαγωγή 
υγείας και την ουσιοεξάρτηση,  
στα προγράµµατα σπουδών 
των επαγγελµατιών υγείας,  
των επαγγελµατιών 
κοινωνικής ευηµερίας και των 
εκπαιδευτικών  

 
Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης -  ΑΣΚ 
 
 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού 
 

Αστυνοµία Κύπρου  
Υπουργείο Υγείας 

 
Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα  
 

Επαγγελµατικές 
Οργανώσεις  
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 
 
Στόχος: Α. Λειτουργία στοχοθετηµένων και εξειδικευµένων προγραµµάτων  
 

 
∆ράση 

 
∆είκτες 

 

 
Συντονιστικός 

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι 

Φορείς 

 
1. Λειτουργία παρεµβάσεων 
προσαρµοσµένων στις 
ανάγκες των µεταναστών  

 

 
Έκθεση εφαρµογής 
παρεµβάσεων -  ΑΣΚ 
 
Έκθεση Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Αίτησης Θεραπείας, 
∆είκτης Επικράτησης 
Μολυσµατικών Ασθενειών, 
∆είκτης Θανάτων, Έρευνα 
για τους µετανάστες 2016 - 
EKTEΠΝ  
 

 
 
 

ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
ΜΚΟ 

 
2. Λειτουργία παρεµβάσεων 
προσαρµοσµένων στις 
ανάγκες των γυναικών  
 

 
Έκθεση εφαρµογής 
παρεµβάσεων -  ΑΣΚ 
 
Έκθεση Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Αίτησης Θεραπείας, 
∆είκτης Επικράτησης 
Μολυσµατικών Ασθενειών, 
∆είκτης Θανάτων - 

 
 
 

ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
 

ΜΚΟ 
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EKTEΠΝ  
 

 
3. Εφαρµογή ηλεκτρονικού 
προγράµµατος 
συµβουλευτικής για άτοµα 
που βρίσκονται στη χρήση 
και τις οικογένειες τους 
 

 
Έκθεση εφαρµογής 
προγράµµατος -  ΑΣΚ 
 
 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
ΜΚΟ 

 
4. Λειτουργία εξειδικευµένων 
παρεµβάσεων στις δοµές 
τοξικοεξάρτησης, για άτοµα 
µε διπλή διάγνωση  
 
 
 
 

 
Έκθεση εφαρµογής 
παρεµβάσεων -  ΑΣΚ 
 
 

 
 
 
 

 
 

ΑΣΚ 

 
 

Υπουργείο Υγείας  
 

               ΜΚΟ 

 
Στόχος: Β. Αύξηση της προσβασιµότητας στη θεραπεία 
 

 
∆ράση 

 
∆είκτες 

 

 
Συντονιστικός  

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 
1. Συµπερίληψη 
υπηρεσιών άµεσης 
πρόσβασης στις 
θεραπευτικές δοµές 

 

 
Έκθεση εφαρµογής 
παρεµβάσεων -  ΑΣΚ 
 
 

 
 

ΑΣΚ 

 
 

Υπουργείο Υγείας  
 

ΜΚΟ 

 
2. Επέκταση του 

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης -  

 
ΑΣΚ 

 
Αστυνοµία  
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πρωτοκόλλου 
συνεργασίας για 
παραποµπή νεαρών 
χρηστών που έχουν 
συλληφθεί, σε 
θεραπευτικά κέντρα  
του µη κυβερνητικού 
τοµέα 

ΑΣΚ 
 
Έκθεση ∆ιευρυµένου 
Πρωτοκόλλου- ΕΚΤΕΠΝ 
 
 

 Υπουργείο Υγείας 
 

ΜΚΟ 

 
3.Εφαρµογή του 
πρωτοκόλλου 
παραποµπής 
στρατιωτών στις δοµές 
τοξικοεξάρτησης 
 

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης -  
Υπουργείο Άµυνας 
 
Β’ µέρος της έρευνας του 
2012 στο Στρατό- ΕΚΤΕΠΝ  

 

 
 

 
 

Υπουργείο Άµυνας 

 
 

Υπουργείο Υγείας  
 

ΜΚΟ 
 

 
4. Λειτουργία  
εντατικού ηµερήσιου 
προγράµµατος 
ενηλίκων σε όλες τις 
επαρχίες, µε 
προτεραιότητα τη 
Λεµεσό 
 

 
Έκθεση εφαρµογής 
προγραµµάτων -  ΑΣΚ 
 
Έκθεση Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Αίτησης Θεραπείας, 
∆είκτης Επικράτησης 
Μολυσµατικών Ασθενειών, 
∆είκτης Θανάτων - EKTEΠΝ  
 
 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
 

ΜΚΟ 
 

 
5. Προώθηση 
ευέλικτου ωραρίου 
λειτουργίας των 
θεραπευτικών δοµών  

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης -  
Υπουργείο Υγείας 
 
 
 

 
 

Υπουργείο Υγείας 
 

 
 

Υπουργείο Οικονοµικών 
 

Μεικτή Επιτροπή 
Προσωπικού 
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6. Προώθηση των 
τροποποιήσεων του 
«Περί Περίθαλψης και 
Μεταχείρισης 
Τοξικοµανών Νόµου»  
 

  
Ψήφιση Νοµοθεσίας 
 

 
Υπουργείο Υγείας 

 

 
ΑΣΚ  

 
7. ∆ιασφάλιση της 
επάρκειας των 
θεραπευτικών δοµών 
που µπορούν  να 
ανταποκριθούν στις 
ανάγκες του «Περί 
Περίθαλψης και 
Μεταχείρισης 
Τοξικοµανών Νόµου»  

 
Έκθεση εφαρµογής 
τροποποιηµένης 
νοµοθεσίας-  ΑΣΚ 
 
 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
ΜΚΟ 

 

 
8. Κάλυψη 
Οδοιπορικών για τα 
άτοµα που 
αποτείνονται για 
θεραπεία και τις 
οικογένειες τους 
 

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης-  
ΑΣΚ 
 
 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών  
και Έργων 

 
ΜΚΟ 
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Στόχος: Γ. Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των θεραπευτικών προγραµµάτων και δοµών και συγκράτηση στη 
θεραπεία 
 

 
∆ράση 

 

 
∆είκτες 

 

 
Συντονιστικός  

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 
1. Στελέχωση των 
δοµών µε Λειτουργούς 
Τοξικοεξάρτησης  
 
 
 
 
 
 

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης 
-  Υπουργείο Υγείας 
 
 

 
 
 

Υπουργείο Υγείας 
 
 
 

 
 

Υπουργείο Υγείας  
 
 

 
2. ∆ιαµόρφωση 
µηχανισµού 
αδειοδότησης γιατρών 
για παροχή θεραπείας 
µε φαρµακευτική αγωγή 
 

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης 
-  ΑΣΚ 
 
 
 

 
ΑΣΚ 

  
Παγκύπριος Ιατρικός 

Σύλλογος 
 

Υπουργείο Υγείας 
 

ΜΚΟ 
 
 

 
3.Εφαρµογή και 
λειτουργία του ενιαίου 
συστήµατος διαχείρισης 
της θεραπευτικής 
πορείας των ατόµων 
που αποτείνονται για 

 
Έκθεση εφαρµογής 
συστήµατος -  ΑΣΚ 
 
 

 
 

ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
 

ΜΚΟ 
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θεραπεία 

 
4. Θεσµοθέτηση της 
επιστηµονικής 
εποπτείας και της 
εξωτερικής αξιολόγησης 
των δοµών 
τοξικοεξάρτησης 
  

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης 
-  ΑΣΚ 
 
 

 
 

ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
ΜΚΟ 

 
5. Αναβάθµιση των 
κτιριακών 
εγκαταστάσεων και της 
υποδοµής των 
θεραπευτικών 
προγραµµάτων  

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης 
-  ΑΣΚ 
 
 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
ΜΚΟ 

 

 
6. Θεσµοθέτηση 
διαδικασίας υποβολής 
παραπόνων από τα 
άτοµα που βρίσκονται 
σε θεραπεία 
 

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης 
-  ΑΣΚ 
 
 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
ΜΚΟ 

 

 
7. Βελτίωση του 
µηχανισµού 
συνεργασίας µεταξύ 
των θεραπευτικών 
δοµών για σκοπούς 
διασφάλισης του 
θεραπευτικού συνεχούς 

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης 
 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
Υπουργείο Υγείας  

 
ΜΚΟ 
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Στόχος: ∆. Βελτίωση της θεραπευτικής µεταχείρισης στο σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης  
 

 
∆ράση 

 
∆είκτες 

 

 
Συντονιστικός  

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 
 

 
1. Ενίσχυση της 

Λειτουργίας του 
θεραπευτικού 
προγράµµατος  εντός 
των φυλακών για 
χρήστες νόµιµων και 
παράνοµων ουσιών 

 
 

 
Έκθεση εφαρµογής 
προγράµµατος -  
Υπουργείο Υγείας –  
Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας 
Και  
Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης και 
∆ηµόσιας Τάξης –             
Τµήµα  Φυλακών  
 
Έκθεση 
Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Αίτησης 
Θεραπείας, ∆είκτης 
Επικράτησης 
Μολυσµατικών 
Ασθενειών - EKTEΠΝ  
 

 
 

Υπουργείο Υγείας  
 
 

 
Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης και 
∆ηµόσιας Τάξης 

 
ΜΚΟ 
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2. Εισαγωγή προγράµµατος 
διαχείρισης φαρµακευτικών 
σκευασµάτων και  
φαρµακευτικής υποστήριξης  
στις Φυλακές, µε βάση τις 
καλές πρακτικές 

 
Έκθεση εφαρµογής 
προγράµµατος -  
Υπουργείο Υγείας –  
Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας 
 
 
 

 
Υπουργείο Υγείας  

Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης και 
∆ηµόσιας Τάξης 

 
 

Υπουργείο Υγείας  
 

 
 
Στόχος: E. Στήριξη των ατόµων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης 
 

 
∆ράση 

 
∆είκτες 

 

 
Συντονιστικός  

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 
1. Ανάπτυξη συνεταιριστικών 
δράσεων µε στόχο την 
οικονοµική στήριξη, την 
κατάρτιση και την εργασιακή 
αποκατάσταση  

 

 
Έκθεση εφαρµογής 
δράσης -  ΑΣΚ 
 
Έκθεση 
Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Κοινωνικού 
Αποκλεισµού- 
EKTEΠΝ  
 

 
 

ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
 Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

 
ΜΚΟ 

 
Κυπριακό Εµπορικό 
και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο  

 
Οµοσπονδία 
Εργοδοτών και 
Βιοµηχάνων 
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Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις  

 
Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου 
∆υναµικού 

 
Κέντρο 

Παραγωγικότητας 
Κύπρου 

 
2. Εφαρµογή του Σχεδίου 
Παροχής Οικονοµικής 
Βοήθειας για Επανένταξη 
Ατόµων µε Ιστορικό 
Εξάρτησης  

  
Έκθεση εφαρµογής  
Σχεδίου -  ΑΣΚ 
 
Έκθεση 
Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Κοινωνικού 
Αποκλεισµού- 
EKTEΠΝ  
 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
ΜΚΟ 

 

 
3. Σύνδεση των 
αποφυλακισθέντων που 
ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα 
απεξάρτησης των Φυλακών, 
µε τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Επανένταξης και 
Επαγγελµατικής 
Αποκατάστασης  

 
Έκθεση εφαρµογής  
δράσης -  ΑΣΚ 
 
Έκθεση 
Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Κοινωνικού 
Αποκλεισµού 
EKTEΠΝ  
 
 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

 
Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης και 
∆ηµόσιας Τάξης 

 
 

Υπουργείο Υγείας  
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ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
 
Στόχος: Α. ∆ιασφάλιση της εφαρµογής πρακτικών µείωσης της βλάβης εντός του συστήµατος υγείας 
 

 
∆ράση 

 

 
∆είκτες 

 

 
Συντονιστικός 

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι 

Φορείς 

 
1. Eφαρµογή σύντοµων 
παρεµβάσεων στα 
ΤΑΕΠ για την 
αντιµετώπιση της  
λήψης υπερβολικής 
δόσης 

 
Έκθεση εφαρµογής  
παρεµβάσεων-  Υπουργείο 
Υγείας – 
Ιατρικές Υπηρεσίες και 
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας 
Υγείας 
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες 
 
Έκθεση Αποτελεσµάτων- 
Έρευνα στα ΤΑΕΠ 
ΕΚΤΕΠΝ  
 

 
Υπουργείο Υγείας  

 

 
Υπουργείο Υγείας  

 

 
2. Εφαρµογή συνεχούς 
εκπαίδευσης για το 
προσωπικό των ΤΑΕΠ 

 
Έκθεση εφαρµογής  
δράσης -  Υπουργείο 
Υγείας –  
Ιατρικές Υπηρεσίες και 
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας 
 
 

 
Υπουργείο Υγείας  

 

 
 

 



 60

Στόχος: Β. Προώθηση της ασφαλούς νυχτερινής διασκέδασης 
 

 
∆ράση 

 
∆είκτες 

 
 

 
Συντονιστικός  

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 
1. Παροχή 
πληροφοριών και 
ενηµερωτικού υλικού για 
τις παράνοµες και 
νόµιµες ουσίες, από 
εκπαιδευµένα στελέχη 
σε χώρους διασκέδασης 
 

 
Έκθεση εφαρµογής  
παρέµβασης -  
Οργανισµός Νεολαίας  
Κύπρου 
 
 
Έκθεση 
Αποτελεσµάτων- 
Έρευνα γενικού 
πληθυσµού, ∆είκτης 
(αυτοκινητιστικά 
δυστυχήµατα, αλκοόλ) 
EKTEΠΝ  
 

 
Οργανισµός Νεολαίας  

Κύπρου 
 

 
 

ΜΚΟ 

 
2. Εφαρµογή 
παρέµβασης «δουλειάς 
στο δρόµο» σε 
νυχτερινούς χώρους 
διασκέδασης 
 

 
Έκθεση εφαρµογής  
παρέµβασης-  ΟΝΕΚ 
 
Έκθεση 
Αποτελεσµάτων- 
Έρευνα γενικού 
πληθυσµού, ∆είκτης 
(αυτοκινητιστικά 
δυστυχήµατα, αλκοόλ) 
EKTEΠΝ  
 

 
Οργανισµός Νεολαίας  

Κύπρου 
 

 
ΜΚΟ 
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 Στόχος: Γ. Ενίσχυση των πρακτικών Μείωσης της Βλάβης εντός του θεραπευτικού συνεχούς 
 
 

 
∆ράση 

 
∆είκτες 

 

 
Συντονιστικός  

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 
1. ∆ιασφάλιση 
πλουραλισµού 
θεραπευτικών και 
φαρµακευτικών 
επιλογών σε σχέση µε 
τη θεραπεία  
υποκατάστασης  

 
Έκθεση εφαρµογής  
δράσης -  Υπουργείο 
Υγείας 
 
Έκθεση 
Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Αίτησης 
Θεραπείας, ∆είκτης 
Επικράτησης 
Μολυσµατικών 
Ασθενειών, ∆είκτης 
Θανάτων - EKTEΠΝ  
 

 
 

Υπουργείο Υγείας 

 
 

ΜΚΟ 

 
2. Επέκταση των 
προγραµµάτων 
φαρµακευτικής 
υποστήριξης σε άλλες 
πόλεις 
 
 

 
 
Έκθεση εφαρµογής  
προγραµµάτων -  ΑΣΚ 
 
Έκθεση 
Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Αίτησης 

 
ΑΣΚ 

 
 

 
Υπουργείο Υγείας 

 
 ΜΚΟ 
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Θεραπείας, ∆είκτης 
Επικράτησης 
Μολυσµατικών 
Ασθενειών, ∆είκτης 
Θανάτων - EKTEΠΝ  
 

 
3. Εφαρµογή 
προγράµµατος δουλειάς 
στον δρόµο µε στόχο 
τον εντοπισµό 
κρυµµένων πληθυσµών  
 

 
 
Έκθεση εφαρµογής  
προγράµµατος -  ΑΣΚ 
 
Έκθεση 
Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Αίτησης 
Θεραπείας, ∆είκτης 
Επικράτησης 
Μολυσµατικών 
Ασθενειών, ∆είκτης 
Θανάτων - EKTEΠΝ  
 
 
 

 
 

ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
ΜΚΟ 

 

 
4. Παροχή υπηρεσιών 
χορήγησης 
προφυλακτικών, 
συριγγών και 
ενηµέρωσης για την 
ασφαλή χρήση, σε 

 
Έκθεση εφαρµογής  
παρεµβάσεων -  ΑΣΚ 
 
Έκθεση 
Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Αίτησης 

 
 

ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
Παγκύπριος 

Φαρµακευτικός 
Σύλλογος 

 



 63

παγκύπρια βάση  Θεραπείας, ∆είκτης 
Επικράτησης 
Μολυσµατικών 
Ασθενειών, ∆είκτης 
Θανάτων - EKTEΠΝ  
 

 
ΜΚΟ 

 
5. Λειτουργία 
Προγράµµατος Άµεσης 
Πρόσβασης για τους 
µετανάστες 
ουσιοεξαρτηµένους 

 
 

 
Έκθεση εφαρµογής  
προγράµµατος -  ΑΣΚ 
 
Έκθεση 
Αποτελεσµάτων- 
∆είκτης Αίτησης 
Θεραπείας, ∆είκτης 
Επικράτησης 
Μολυσµατικών 
Ασθενειών, ∆είκτης 
Θανάτων, Έρευνα για 
Μετανάστες 2016- 
EKTEΠΝ  
 
 

 
ΑΣΚ 

 
ΜΚΟ 
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Στόχος: ∆. Μείωση περιστατικών οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και παράνοµων ουσιών  
 
 

 
∆ράση 

 
∆είκτες 

 
Συντονιστικό
ς φορέας 

 
Εµπλεκόµενοι  

φορείς 

 
1.Εφαρµογή συχνών 
και συστηµατικών 
ελέγχων αλκοτέστ  

 
Έκθεση εφαρµογής  
δράσης-  Αστυνοµία 
 
Έκθεση Αποτελεσµάτων-  
∆είκτης Θανάτων, ∆είκτης 
Παραβατικότητας που σχετίζεται µε 
το αλκοόλ- ΕΚΤΕΠΝ 
 
 
 

 
Αστυνοµία 
Κύπρου  

 
Υπουργείο Υγείας  

 

 
2. Προώθηση 
τροποποιητικής 
νοµοθεσίας σε σχέση 
µε τη µείωση ορίου 
συγκέντρωσης 

 
Ψήφιση Νοµοθεσίας  
 
 
 
 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 
Έργων 

 
Νοµική Υπηρεσία 
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αλκοόλης στο αίµα και 
στην εκπνοή8  
 

 
Αστυνοµία Κύπρου  

 
 
3. Προώθηση 
τροποποιητικής 
νοµοθεσίας µε στόχο 
την αναστολή της 
άδειας οδήγησης για 
τους συστηµατικούς 
παραβάτες 
 

 
 
Ψήφιση Νοµοθεσίας 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 
Έργων 

 
Αστυνοµία Κύπρου  

 
Νοµική Υπηρεσία 

 
 
4. Εισαγωγή της 
νοµοθεσίας για 
εφαρµογή του 
Νάρκοτεστ 

 
Έκθεση εφαρµογής  
νοµοθεσίας-  Αστυνοµία Κύπρου –  
Τµήµα Τροχαίας Β’  
 
 
Έκθεση Αποτελεσµάτων- ∆είκτης 
Θανάτων (αυτοκινητιστικά 
δυστυχήµατα, αλκοόλ)- EKTEΠΝ  
 

 
Αστυνοµία 
Κύπρου  

 
Υπουργείο Υγείας  

 
 

 
 
                                                 
8 Μείωση ορίου συγκέντρωσης αλκοόλης στο αίµα  από 50mg/100ml στα 20mg/100ml και στην εκπνοή από 22mg/100ml στα 9mg/100ml για τις 
ακόλουθες κατηγορίες οδηγών: Αρχάριοι µέχρι 3 χρόνια από την απόκτηση άδειας και µαθητευόµενοι, οδηγοί φορτηγών, οδηγοί λεωφορείων, 
οδηγοί ταξί, οδηγοί οχηµάτων που µεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, οδηγοί µοτοσυκλέτας και µοτοποδηλάτου 
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ΠΥΛΩΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στόχος: Α. Μείωση της διακίνησης των παράνοµων ουσιών εξάρτησης  

 

∆ράση 

 

∆είκτες 

 

Συντονιστικ
ός  

Φορέας 

 

Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 

1. Σύλληψη των παραγωγών, 
των διακινητών και των  
εµπόρων και κατάσχεση 
παράνοµων ουσιών εξάρτησης  

 

 

 
Έκθεση Αποτελεσµάτων- 
∆είκτες Συλλήψεις, 
Κατασχέσεις, Αριθµός 
Υποθέσεων, Εµπλεκόµενα 
Άτοµα- EKTEΠΝ  
 

 

 

Αστυνοµία 
Κύπρου  

  

 

Υπουργείο Υγείας  

 

2. ∆ιετής χαρτογράφηση των 

σηµείων διανοµής των 

παράνοµων ουσιών εξάρτησης 

και αποτροπή της διακίνησης 

µικροποσοτήτων  

 

 

Έκθεση εφαρµογής  
δράσης-  Αστυνοµία 
Κύπρου – Υ.ΚΑ.Ν 

 
Έκθεση Αποτελεσµάτων- 
∆είκτες Συλλήψεις, 
Κατασχέσεις, Αριθµός 
Υποθέσεων, Εµπλεκόµενα 
Άτοµα- EKTEΠΝ  

 

 

Αστυνοµία 
Κύπρου  
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Στόχος: Β. Αποτροπή της εισαγωγής παράνοµων ουσιών εξάρτησης στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

 

∆ράση 

 

∆είκτες 

 

Συντονιστικός  

Φορέας 

 

Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 

1.  Αποτροπή της 

διακίνησης παράνοµων 

ουσιών εξάρτησης µέσω 

των νόµιµων εισόδων 

της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας βάσει 

Μνηµονίου Συνεργασίας 

µεταξύ Αστυνοµίας και 

Τµήµατος Τελωνείων  

 

 

Έκθεση εφαρµογής της 

∆ράσης- Αστυνοµία 

Κύπρου - ΥΚΑΝ 

Έκθεση 

Αποτελεσµάτων- 

∆είκτες Συλλήψεις, 

Κατασχέσεις, Αριθµός 

Υποθέσεων, 

Εµπλεκόµενα Άτοµα- 

EKTEΠΝ  

 

 

 

Αστυνοµία Κύπρου  

Υπουργείο Οικονοµικών  
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2. ∆ιενέργεια 

στοχευόµενων ερευνών 

σε πτήσεις υψηλού 

κινδύνου  

 

 

Έκθεση εφαρµογής της 

∆ράσης- Αστυνοµία 

Κύπρου - ΥΚΑΝ 

 

 

 

Αστυνοµία Κύπρου  

 

 

 

 

Υπουργείο Οικονοµικών  

 

3. ∆ιενέργεια 

στοχευόµενων ερευνών 

0σε ύποπτα άτοµα 

(passenger profile)  

 

Έκθεση εφαρµογής της 

∆ράσης- Αστυνοµία 

Κύπρου - ΥΚΑΝ 

 

 

Αστυνοµία Κύπρου  

 

Υπουργείο Οικονοµικών  

 

4. Αναβάθµιση της 

αποτελεσµατικότητας 

των Υποκλιµακίων 

Αεροδροµίων Λάρνακας 

και Πάφου και του 

 

Έκθεση εφαρµογής της 

∆ράσης- Αστυνοµία 

Κύπρου - ΥΚΑΝ 

 

 

Αστυνοµία Κύπρου  
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Λιµανιού Λεµεσού   

 

5. Ανάπτυξη 

συνεργασίας των 

αρµοδίων φορέων µε 

στόχο την 

αποτελεσµατική 

επιτήρηση των µαρίνων 

 

Έκθεση εφαρµογής της 

∆ράσης- Αστυνοµία 

Κύπρου –   Λιµενική και 

Ναυτική Αστυνοµία  

 

Αστυνοµία Κύπρου  

 

Αστυνοµία Κύπρου  

Υπουργείο Οικονοµικών  

 

6. Συνεργασία µεταξύ 

των ταχυδροµικών 

υπηρεσιών, των 

ιδιωτικών εταιριών 

µεταφορών και των 

αρχών επιβολής του 

νόµου µε στόχο την 

αποτροπή της 

εισαγωγής παράνοµων 

 

Έκθεση εφαρµογής της 

∆ράσης- ΥΚΑΝ 

Έκθεση 

Αποτελεσµάτων- 

∆είκτες Συλλήψεις, 

Κατασχέσεις, Αριθµός 

Υποθέσεων, 

Εµπλεκόµενα Άτοµα- 

 

 

Αστυνοµία Κύπρου  

 

 

 

Υπουργείο Οικονοµικών  
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ουσιών εξάρτησης  EKTEΠΝ  

 

 

7. Συνέχιση και 

αναβάθµιση του 

επιλεκτικού ελέγχου µε 

στόχο την πρόληψη της 

διακίνησης παράνοµων 

ουσιών εξάρτησης µέσω 

των σηµείων διέλευσης, 

από τις περιοχές που 

δεν ελέγχονται από την 

Κ∆, στις υπό των έλεγχο 

της περιοχές  

 

Έκθεση εφαρµογής της 

∆ράσης- Αστυνοµία 

Κύπρου - ΥΚΑΝ  

 

Έκθεση 

Αποτελεσµάτων- 

∆είκτες Συλλήψεις, 

Κατασχέσεις, Αριθµός 

Υποθέσεων, 

Εµπλεκόµενα Άτοµα- 

EKTEΠΝ  

 

 

Υπουργείο Οικονοµικών  

 

 

Αστυνοµία Κύπρου  

 

8. Προώθηση του 

νοµοσχεδίου για 

 

Ψήφιση Νοµοθεσίας 

 

 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

και ∆ηµόσιας Τάξης 

 

Αστυνοµία Κύπρου 
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τροποποίηση του Περί 

Προστασίας του 

Απορρήτου της 

Επικοινωνίας 

(Παρακολούθηση 

Συνδιαλέξεων) Νόµου 

92 (i/1996) 

 

Στόχος: Γ. Επιµόρφωση των µελών των αρχών επιβολής του νόµου 

 
 

∆ράση 

 

∆είκτες 

 

Συντονιστικός  

Φορέας 

 

Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 

1. Σχεδιασµός και 

υλοποίηση 

εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων  

 

Έκθεση εφαρµογής της 

∆ράσης- Αστυνοµία 

Κύπρου – Αστυνοµική 

Ακαδηµία 

 

 

Αστυνοµία Κύπρου  

 

Αστυνοµία Κύπρου  

 

Υπουργείο Υγείας  

 

Υπουργείο Οικονοµικών  
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2. Συνεχής εκπαίδευση 

σε θέµατα νέων 

ψυχότροπων 

συνθετικών ουσιών 

 

 

Έκθεση εφαρµογής της 

∆ράσης- Υπουργείο 

Υγείας – Γενικό Χηµείο 

του Κράτους 

 

 

 

Υπουργείο Υγείας  

 

Υπουργείο Οικονοµικών  

Υπουργείο Υγείας  

Αστυνοµία Κύπρου  
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Στόχος: ∆. Πρόληψη της διαθεσιµότητας και της διακίνησης Πρόδροµων και Νέων Συνθετικών Ουσιών  
 

 

∆ράση 

 

 

∆είκτες 

 

Συντονιστικός  

Φορέας 

 

Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 

1. Συνέχιση της 

λειτουργίας της 

∆ιαθεµατικής Επιτροπής 

για σκοπούς έγκαιρου 

και αποτελεσµατικού 

µηχανισµού σε σχέση 

µε τις νέες ψυχότροπες 

ουσίες 

 

Έκθεση πρακτικών των 
συναντήσεων- ΑΣΚ 

 

 

 

 

ΑΣΚ 

 

 

 

 

 

Υπουργείο Υγείας  

 

Νοµική Υπηρεσία 

 

Υπουργείο Οικονοµικών  

Αστυνοµία Κύπρου  

ΕΚΤΕΠΝ 

 

2. Συµµετοχή στην 

Επιτροπή Προδρόµων 

Ουσιών της ΕΕ 

 

Έκθεση εφαρµογής της 

∆ράσης- Υπουργείο 

Υγείας –Φαρµακευτικές 

Υπηρεσίες 

 

Υπουργείο Υγείας  

 

Υπουργείο Οικονοµικών  

Υπουργείο Υγείας        

Αστυνοµία Κύπρου  
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3 . Υποβολή Εκθέσεων 

προς τα Ηνωµένα Έθνη 

σε σχέση µε την 

παρακολούθηση της 

Εφαρµογής της 

Συνθήκης του 1988 

 

 

Έκθεση εφαρµογής της 

∆ράσης- Υπουργείο 

Υγείας –Φαρµακευτικές 

Υπηρεσίες 

 

 

 

 

Υπουργείο Υγείας  

 

Υπουργείο Οικονοµικών  

 

Υπουργείο Υγείας          
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Στόχος: Ε. Πρόληψη της νοµιµοποίησης των προσόδων από την εµπορία παράνοµων ουσιών εξάρτησης  
 

 

∆ράση 

 

∆είκτες 

 

Συντονιστικός  

Φορέας 

 

Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 

1.  ∆ιερεύνηση της 

οικονοµικής πτυχής 

υποθέσεων κατοχής και 

διακίνησης παράνοµων 

ουσιών εξάρτησης για 

εντοπισµό των εσόδων  

 

Έκθεση οικονοµικής 
πτυχής- ΜΟΚΑΣ 

Έρευνα Κοινωνικού 
Κόστους- ΕΚΤΕΠΝ  

 

 

Νοµική Υπηρεσία  

 

 

 

Αστυνοµία Κύπρου  

 

 

 

2. ∆ιερεύνηση 

περιουσιακών στοιχείων 

υπόπτων και ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά 

µε τη µεθοδολογία και 

τις επιχειρησιακές 

 

Έκθεση διερεύνησης- 
ΜΟΚΑΣ 

Έρευνα Κοινωνικού 
Κόστους- ΕΚΤΕΠΝ  

 

 

 

Νοµική Υπηρεσία  

 

 

 

 

Αστυνοµία Κύπρου  
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προσεγγίσεις   

 

 

3. Ανάλυση 

πληροφοριών σχετικά 

µε αναφορές για 

υποψίες ξεπλύµατος 

βρώµικου χρήµατος 

 

Έκθεση ανάλυσης 

πληροφοριών- ΜΟΚΑΣ 

Έρευνα Κοινωνικού 

Κόστους- ΕΚΤΕΠΝ  

 

 

Νοµική Υπηρεσία  

 

 

 

4. Εφαρµογή των 

προληπτικών µέτρων 

για την καταπολέµηση 

του ξεπλύµατος 

βρώµικου χρήµατος 

 

Έκθεση εφαρµογής 

δράσης- ΜΟΚΑΣ 

Έρευνα Κοινωνικού 

Κόστους- ΕΚΤΕΠΝ 5 

 

 

Νοµική Υπηρεσία  
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Στόχος: ΣΤ. Έλεγχος της διαθεσιµότητας των νόµιµων ουσιών εξάρτησης  

 
∆ράση 

 
∆είκτης 

 

 
Συντονιστικός  

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι 

Φορείς 

 
1. Αναθεώρηση  του περί 

«Πώλησης 

Οινοπνευµατωδών Ποτών » 

Νόµου (Κεφ. 144) 

 
Ψήφιση Νοµοσχεδίου  

 

 
ΑΣΚ 

 
Υπουργείο Εσωτερικών 

 
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 

 
Ένωση ∆ήµων Κύπρου 

 
Ένωση Κοινοτήτων 

Κύπρου 
 

Υπουργείο Υγείας 
 

Υπουργείο 
Οικονοµικών  

 
Αστυνοµία Κύπρου  

 
Κυπριακός Οργανισµός 

Τουρισµού 
 

Συµβούλιο 
Αµπελοοινικών 
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Προϊόντων (ΣΑΠ) 
 

Νοµική Υπηρεσία 
 

 
2. Προώθηση µέτρων για 

πιο αυστηρή εφαρµογή της 

νοµοθεσίας για την πώληση 

ή την προµήθεια αλκοόλ σε 

άτοµα κάτω των 17 ετών  

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης- 
Υπουργείο Εσωτερικών 
 

 

ESPAD, Έρευνα γενικού 
πληθυσµού - ΕΚΤΕΠΝ 

 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 

και 
Αστυνοµία 
Κύπρου  

 
Ένωση ∆ήµων Κύπρου 

 
Ένωση Κοινοτήτων 
Κύπρου  
 
Κυπριακός Σύνδεσµος 

Bartenders  
 

 

 

3. ∆ιενέργεια συστηµατικού 

ελέγχου στα περίπτερα 

κοντά στα Λύκεια και τις 

Τεχνικές Σχολές παγκύπρια 

 

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης- 
Αστυνοµία Κύπρου – 
Ουλαµός Προλήψεως 
Εγκληµάτων  

 
Αστυνοµία 
Κύπρου  

 

 

4. Παρακολούθηση του 

 
Έκθεση εφαρµογής δράσης- 
Υπουργείο Οικονοµικών –
Τµήµα Τελωνείων 

 
Υπουργείο 
Οικονοµικών  

 
Συµβούλιο 

Αµπελοοινικών 
Προϊόντων (ΣΑΠ) 
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συστήµατος χορήγησης 

αδειών για τη ρύθµιση της 

παραγωγής αλκοολούχων 

ποτών 

 

 

 

 

 

Στόχος: Θ. Μείωση της κατανάλωσης από ανήλικους και αποτροπή της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ µέσα από 

πολιτικές τιµολόγησης 

 
∆ράση 

 
∆είκτης 

 

 
Συντονιστικός  

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι 

Φορείς 

 

1. Εφαρµογή του 

φορολογικού συστήµατος 

για το αλκοόλ όπου η 

φορολογία είναι σε 

αναλογία µε την 

περιεκτικότητα του 

 

Έκθεση εφαρµογής 

δράσης- Υπουργείο 

Οικονοµικών – Τµήµα 

Τελωνείων 

 

 
Υπουργείο Οικονοµικών  
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αλκοόλ ή βάσει τύπου 

ποτού 

 

 

2. Εφαρµογή του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

866/2004 του Συµβουλίου 

της Ευρώπης 

 

 

Έκθεση εφαρµογής 

δράσης- Υπουργείο 

Οικονοµικών – Τµήµα 

Τελωνείων 

 

 
Υπουργείο Οικονοµικών  

 
 

 
ΠΥΛΩΝΑΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Στόχος: Α. Συνεργασία µε Οργανισµούς της ΕΕ, ∆ιεθνείς Οργανισµούς και Τρίτες Χώρες στον τοµέα των ουσιών 
εξάρτησης  

 
∆ράση 

 

 
∆είκτες 

 
Συντονιστικός  

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 

1. Συµµετοχή στο 

Επιχειρησιακό Κέντρο 

 

Έκθεση εφαρµογής 

δράσης- Αστυνοµία 

 
 

Αστυνοµία Κύπρου  
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στη Μεσόγειο 

(CECLAD-M) για την 

καταπολέµηση της 

διακίνησης παράνοµων 

ουσιών εξάρτησης στη 

Μεσόγειο 

  

Κύπρου – Υ.ΚΑ.Ν 

 

 
2. Συµµετοχή της 
Κύπρου σε 
επιχειρησιακά 
προγράµµατα της 
Europol   

 

Έκθεση εφαρµογής 
δράσης- Αστυνοµία 
Κύπρου – Υ.ΚΑ.Ν 

 

 
 

Αστυνοµία Κύπρου  
 

 
 

 
3. Συµµετοχή της 
Κύπρου σε επιχειρήσεις 
της ΕΕ για τις 
παράνοµες ουσίες 
εξάρτησης, σε επίπεδο 
τελωνειακής 
συνεργασίας 

 
Έκθεση εφαρµογής 
δράσης- Υπουργείο 
Οικονοµικών – Τµήµα 
Τελωνείων 

 

 
Υπουργείο Οικονοµικών  

 
Αστυνοµία Κύπρου  

 
Υπουργείο Υγείας  

 
4. Συµµετοχή σε 
πρωτοβουλίες σχετικές 
µε τις παράνοµες ουσίες 
εξάρτησης της ΕΕ, του  

 
Έκθεση πρακτικών- 
ΑΣΚ 

 

 
 

ΑΣΚ 

 
 
Υπουργείο Εξωτερικών 

 
Αστυνοµία Κύπρου  
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Ο.Η.Ε, του Συµβουλίου 
της Ευρώπης και του 
Παγκόσµιου 
Οργανισµού Τελωνείων 

 
Υπουργείο Οικονοµικών  

 
Υπουργείο Υγείας  

 
 
5. Συµµετοχή σε οµάδες 
εργασίας και επιτροπές 
σχετικές µε τις 
παράνοµες ουσίες 
εξάρτησης  

 
 
Έκθεση πρακτικών- 
ΑΣΚ 

 

 
 

ΑΣΚ 

 
 

Υπουργείο Εξωτερικών 
 

Αστυνοµία Κύπρου  
 

Υπουργείο Οικονοµικών  
 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
και ∆ηµόσιας Τάξης 

 
Υπουργείο Υγείας  

 
   

 
6. Συνέχιση της 
συνεργασίας µε τους 
Αξιωµατικούς 
Συνδέσµους ξένων 
χωρών 

 
 
Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης- Αστυνοµία 
Κύπρου – Υ.ΚΑ.Ν 

 
 

 

 
 

Αστυνοµία Κύπρου  
 
 

 
 
Υπουργείο Οικονοµικών  
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7. Συνεργασίας της 
Κύπρου µε τις γειτονικές 
χώρες 
   

 
Έκθεση εφαρµογής της 
δράσης- Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως 
 

 

 
 
Υπουργείο Εξωτερικών 

 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
και ∆ηµόσιας Τάξης 

 
 
 
 

 
 

Αστυνοµία Κύπρου  
 

Υπουργείο Οικονοµικών  

 
8. Υιοθέτηση των νέων 
δεικτών για τη Μείωση 
της Προσφοράς 

 
Έκθεση υιοθέτησης των 
δεικτών- ΕΚΤΕΠΝ 

 

 
 

ΑΣΚ/ΕΚΤΕΠΝ 

 
Αστυνοµία Κύπρου  

 
Υπουργείο Οικονοµικών  

 
Υπουργείο Υγείας  

 
Νοµική Υπηρεσία  
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Στόχος: Β. Συνεργασία µε Οργανισµούς της ΕΕ και ∆ιεθνείς Οργανισµούς για σκοπούς εναρµόνισης των πολιτικών για το 
αλκοόλ  

 
∆ράση 

 

 
∆είκτες 

 
Συντονιστικός  

Φορέας 
 

 
Εµπλεκόµενοι  

Φορείς 

 
1. Συµµετοχή σε οµάδες 
εργασίας και επιτροπές 
σχετικές µε το αλκοόλ  

 
Έκθεση πρακτικών- 
ΑΣΚ 

 

 
 

ΑΣΚ 

 
 

Υπουργείο Υγείας  
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Παράρτηµα 1: Νοµοθεσίες, Κανονισµοί, Οδηγίες  
 
Το Σχέδιο ∆ράσης 2013-2016 αναφέρεται σε νοµοθεσίες, κανονισµούς και 

οδηγίες. Μέσα στα πλαίσια εφαρµογής και παρακολούθησης των στόχων του 

Σχεδίου ∆ράσης οι νοµοθεσίες αυτές θα τύχουν εξειδικευµένης µελέτης και 

τροποποίησης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε αυτές να καταστούν 

πιο σύγχρονες και αποτελεσµατικές και να υποβοηθήσουν στην εφαρµογή 

των δράσεων.  

 

• Νόµος περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Ν. 29/77)  

• Νοµοσχέδιο για το Νάρκοτεστ  

• Νόµος περί Πωλήσεως Οινοπνευµατωδών Ποτών (ΚΕΦ. 144) 

• Νόµος περί Οδικής Ασφάλειας (Ν. 174/86) 

• Νόµος περί Κέντρων Αναψυχής του 1985 µέχρι το 2007 (Ν.29/1985) 

- Νόµος περί της ∆ιαδικασίας Εξασφάλισης Άδειας για Λειτουργία 

Κέντρων Αναψυχής (Ν.108(Ι)/1999)  

• Νόµος περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Ν. 91(Ι)/2004) 

• Νόµος περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών (Ν. 7(Ι)/98)  

• Νόµος περί Εγκατάστασης και Χρήσης Αυτόµατων Εξωτερικών 

Απινιδωτών του 2008 (Ν.110(Ι)/2008) 

• Νόµος περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) – 

Κανονισµοί του 2009 (Ν.99/1989) - Κ.∆.Π 198/2009  

• Νόµος περί προστασίας της υγείας (έλεγχος του καπνίσµατος) του 2002 

(αρ. 75i/2002) 

• Νόµος περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία του 1996 (Ν. 89(Ι)/1996) 

• Νόµος περί Εθνικής Φρουράς (Ν.19(I)/2011) 

• Νόµος περί της Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης 

Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες (Ν.188(Ι)/2007) 

• Νόµος περί Ρυθµίσεως και Ελέγχου της Βιοµηχανίας Αµπελουργικών 

Προϊόντων (Έλεγχος Ζιβανίας) Κανονισµοί του 1998 έως 2002, (Κ∆Π 

263/1998, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3279, 13.11.1998), (Κ∆Π 83/2000, Ε.Ε. Παρ. 

ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3395, 24.3.2000), (Κ∆Π 125/2002, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3585, 

11.3.2002)  
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• Περί Ρυθµίσεως και Ελέγχου της Βιοµηχανίας Αµπελουργικών Προϊόντων 

(Αλκοολούχα ποτά ) Κανονισµοί (Κ∆Π 283/2001) 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 

2004 για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά µε τον ορισµό, την 

περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήµανση και την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου 

• Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 10ης Μαρτίου 2010, για το συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την 

παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων 

• Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την 

εναρµόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που 

επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά 
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Παράρτηµα 2: Ακρωνύµια 
 
 
Α.Α.Κ. - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Α.Ε.Π.  - ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 

 

ΑΣΚ  - ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΕΚΤEΠΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

 

ΖΕΠ - ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Κ.Ε.Β.Ε - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 

Κ.Ο.Α - ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Μ.ΕΡ.Α - ΜΟΝΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΜΚΟ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

ΜΟ.Κ.Α.Σ - ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ 

 

Ο.Ε.Β - ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 

 

Ο.ΝΕ.Κ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΠΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Π.Σ.Σ.Ε - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

 

Σ.Ε.Α.Υ.Π -ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ 
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ΣΕΠ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΤΑΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 

 

ΤΑΕΠ - ΤΜΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Υ.ΚΑ.Ν - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

 

Υ.Κ.Ε - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

 

YΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

ΥΠΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Υ.Σ.Ε.Α - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

 

Υ.Ψ.Υ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

CECLAD-M  -  CENTRE DE COORDINATION POUR LA LUTTE ANTI-    

DROGUE EN MEDITERRANEE  

 

EDDRA - EXCHANGE ON DRUG DEMAND REDUCTION ACTION 

 

EMCDDA - EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND 

DRUG ADDICTION 

 

ESPAD - EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL 

AND DRUGS 

 

RAPS - RAPID ALCOHOL PROBLEM SCREEN 

 

UNODC  - UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIM 
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