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ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΕΥΧΟΣ: 17 

Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα 
ναρκωτικά: ΕΚΠΝΤ, 2013  

Το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από «ρευστότητα», 
καθώς ανακύπτουν νέες απειλές. Σε αυτήν τη διαπίστωση καταλήγει η Ευρωπαϊκή 
έκθεση για τα ναρκωτικά 2013: τάσεις και εξελίξεις, η οποία δηµοσιεύτηκε στις 28 
Μαΐου από το ΕΚΠΝΤ. 

Από την Ευρωπαϊκή Έκθεση φάνηκε πως 

η κατάσταση των ναρκωτικών παραμένει 

κυρίως αμετάβλητη. Τα επίπεδα χρήσης 

ναρκωτικών εξακολουθούν να είναι 

υψηλά.  

Παρόλα αυτά παρουσιάζονται κάποιες 

θετικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με 

τα υψηλά επίπεδα παρεχόμενης 

θεραπείας, τη σταδιακή υποχώρηση της 

ενέσιμης χρήσης, του αριθμού των νέων 

χρηστών ηρωίνης και του καπνίσματος 

κάνναβης.  

Ταυτόχρονα έχει διαπιστωθεί πως το 

διαδίκτυο δημιουργεί μια άνευ 

προηγουμένου διασύνδεση ανάμεσα 

στους χρήστες και τους προμηθευτές 

ναρκωτικών.  

Κάνναβη Παρόλο που υπάρχουν 

ενδείξεις πτωτικών τάσεων, τα επίπεδα 

χρήσης κάνναβης στην Ευρώπη 

εξακολουθούν να είναι  υψηλά. Πτωτική 

τάση στη χρήση της, φαίνεται και στην Κύπρο, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 

που διεξήχθη στο γενικό πληθυσμό κατά το 

2012. Επίσης, η κάνναβη αποτελεί την κύρια 

ουσία λόγω της οποίας τα άτομα αιτήθηκαν 

θεραπείας κατά το 2011.  

Ηρωίνη & άλλα Οπιοειδή  
Η 

διαθεσιμότητα θεραπείας για τους χρήστες 

ηρωίνης, αυξάνεται στην Ευρώπη, ενώ 

υποδεικνύεται πτωτική τάση τόσο της χρήσης 

όσο και της διαθεσιμότητάς της.  Στην Κύπρο, 

κατά το 2011, η ηρωίνη με ποσοστό 34% 

παραμένει η δεύτερη ουσία κατάχρησης μετά 

την κάνναβη, λόγω της οποίας τα άτομα 

αιτούνται θεραπείας. 

Κοκαΐνη  Γενικά, οι δείκτες χρήσης αλλά 

και προσφοράς κοκαΐνης στην Ευρώπη 

ακολουθούν πτωτική τάση τα τελευταία 

χρόνια.  Στην Κύπρο, περίπου το 10% των 

ατόμων που αιτήθηκαν θεραπείας κατά το 

έτος 2011, ανέφεραν ως κύρια ουσία 

κατάχρησης την κοκαΐνη. 

 

Η 26η Ιουνίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης 

Διακίνησής τους» το 1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην Κύπρο, η μακροχρόνια δέσμευση της 

Πολιτείας στον αγώνα ενάντια στη χρήση και διάδοση των ουσιών εξάρτησης εκφράσθηκε έμπρακτα, 

μέσα από την ίδρυση και λειτουργία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου, το 2000. Έτσι, η κάθε 26
η
 του 

Ιούνη, δεν είναι μόνο μια μέρα με συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο…….. 

Για τις φετινές εκδηλώσεις στην Κύπρο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, 

ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

Συνθετικά Διεγερτικά Η 

αμφεταμίνη και η Έκσταση παραμένουν τα 

ευρύτερα διαδεδομένα συνθετικά διεγερτικά 

στην Ευρώπη και, σε κάποιο βαθμό, λειτουργούν 

ως ανταγωνιστικές ουσίες της κοκαΐνης.  

Νέες Ουσίες  Εμφανίζεται 1 νέα ουσία 

ανά εβδομάδα στο σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης της ΕΕ.   

◌ Για ολόκληρο το πακέτο με συγκριτικά - 

ποσοτικά στοιχεία και  τις  παρουσιάσεις  που 

έγιναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου 

(28 Μαΐου) στην Κύπρο, ακολουθήστε το 

σύνδεσμο ή επισκεφθείτε την ανανεωμένη 

ιστοσελίδα του ΕΚΠΝΤ (www.emcdda.europa.eu) 

www.emcdda.europa.eu
http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.emcdda.europa.eu/edr2013
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/8jUoC9iCHkzGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/8jUoC9iCHkzGpdeP_+CepQ==/
www.ask.org.cy
http://www.asknow.org.cy/
www.ask.org.cy
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/8jUoC9iCHkzGpdeP_+CepQ==/
http://www.asknow.org.cy/
www.ask.org.cy


 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ   

Η έκθεση, καταγρά

παρεχόμενες υπηρεσίες μείωσης 

της βλάβης από τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών 

φυλακές σε 27 κράτη μέλη.

Για πρόσβαση στην έκθεση, 

ακολουθήστε τον σύνδεσμο

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗ ΗΡΩΙΝΗΣ  

Στην ειδική έκδοση του ΕΚΠΝΤ, 

αναλύονται τα διαχρονικά 

ευρωπαικά δεδομένα των 

αιτημάτων θεραπείας με κύρια 

ουσία εξάρτησης την ηρωίνη.  

Για πρόσβαση στην έκθεση, 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.   

Το βιβλίο αυτό αναλύει τις κρατικές πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στις διάφορες 

χώρες για την αναχαίτιση της παράνομης κατανάλωσης και του λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών χρησιμοποιώντας τα συνήθη εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης. 

Ποιό είναι το επίπεδο κατανά

θα προκαλούσε η πάταξη του λαθρεμπορίου επιφέρει μείωση της κατανάλωσης; 

Μπορεί μια πολιτική να επ

συνόλου;  

Pierre Kopp (2008). Political Economy 

Economics.  

 Πύλη Βέλτιστων Πρακτικών

 Βιβλιογραφία του µήνα

 

Όνομα Προγράμματος: «Take home Naloxone” 

Τύπος Προγράμματος: Χορήγηση του «Naloxone» 

παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις υπερβολικής 

δόσης από οπιοειδή. 

Ομάδα Στόχου: Ενδοφλέβιοι χρήστες οπιοειδών και οι 

οικείοι τους. 

Γενικός Στόχος: Μείωση των θανάτων που οφείλονται 

στη χρήση ουσιών.  

Γενική Περιγραφή: Το πρόγραμμα  «Take Home 

Naloxone» ξεκίνησε το 2009 στην Ουαλία.  Το «Take 

Home Naloxone»  περιλαμβάνει εκπαίδευση διάρκειας 

μίας ώρας στους χρήστες και στους οικείους τους 

αναφορικά με τη χορήγηση του naloxone και την παροχή

πρώτων βοηθειών στις περιπτώσεις υπερβολικής δόσης.

ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

Λάβετε και εσείς μέρος στην καμπάνια χρησιμοποιώντας το λογότυπ

(φωτογραφηθείτε με αυτό, ή κοινοποιήστε το) στις 26 Ιουνίου και 

μήνυμα «Υποστηρίξτε. Μην τιμωρείτε τους χρήστες»

το σύνδεσμο της φωτογραφίας. 

Φωτο: Βασίλης Χρυσάνθου  

Στήλη 
Επιστηµονικού
Ενδιαφέροντος

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ 

καταγράφει τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες μείωσης 

από τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών στις 

σε 27 κράτη μέλη.  

πρόσβαση στην έκθεση, 

σύνδεσμο.  

  

 

Το βιβλίο αυτό αναλύει τις κρατικές πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στις διάφορες 

χώρες για την αναχαίτιση της παράνομης κατανάλωσης και του λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών χρησιμοποιώντας τα συνήθη εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης.  

είναι το επίπεδο κατανάλωσης ναρκωτικών; Η ενδεχόμενη αύξηση των τιμών που 

θα προκαλούσε η πάταξη του λαθρεμπορίου επιφέρει μείωση της κατανάλωσης; 

επιτρέψει τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του κοινωνικού 

Political Economy of illegal drugs. Routledge Studies in Crime and 

Πύλη Βέλτιστων Πρακτικών  

Βιβλιογραφία του µήνα   

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

“Drug Prevention & Information 

2013”  

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την

έναρξη υποβολής προτάσεων για 

Πρόγραμμα "Drug Prevention and

Information" 2013.  

 

Σημειώνεται ότι η πρόταση προϋποθέτει

διακρατική συνεργασία τουλάχιστον

κρατών μελών της ΕΕ. Για τα κριτήρια

συμμετοχής ακολουθήστε το σύνδεσμο

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής

προτάσεων είναι η 11η Ιουλίου 2013. 

 και 

παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις υπερβολικής 

Ενδοφλέβιοι χρήστες οπιοειδών και οι 

Μείωση των θανάτων που οφείλονται 

Το πρόγραμμα  «Take Home 

Ουαλία.  Το «Take 

Home Naloxone»  περιλαμβάνει εκπαίδευση διάρκειας 

μίας ώρας στους χρήστες και στους οικείους τους 

αναφορικά με τη χορήγηση του naloxone και την παροχή 

πρώτων βοηθειών στις περιπτώσεις υπερβολικής δόσης. 

Αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, τα ειδικά 

«kits» χορηγούνται στους χρήστες οποιοειδών. 

Aποτελέσματα Παρέμβασης: Τα αποτελέσματα 

αναδεικνύουν ότι η εκπαίδευση συνδέθηκε με τη 

βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων σε 

σχέση με τους τρόπους αναγνώρισης και 

ανταπόκρισης σε περιπτώσεις υπερβολικής 

δόσης. Σε συνέχεια της αξιολόγησης, το 

πρόγραμμα «Take Home Naloxone» 

πραγματοποιείται ετησίως σε όλο το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Το πρόγραμμα, είναι καταχωρημένο 

στην πύλη βέλτιστων πρακτικών του ΕΚΠΝΤ και 

έτυχε αξιολόγησης της διαδικασίας και του 

αποτελέσματος. Για περισσότερα, ακολουθήστε 

το σύνδεσμο.  

ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ   

χρησιμοποιώντας το λογότυπό της  

στις 26 Ιουνίου και μεταφέρετε το 

«Υποστηρίξτε. Μην τιμωρείτε τους χρήστες». Για περισσότερα ακολουθήστε 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας ΑΣΚ & 

ΥΠΑΜ   

Επιστηµονικού 
Ενδιαφέροντος  

Ανακοινώσεις  

 

Το βιβλίο αυτό αναλύει τις κρατικές πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στις διάφορες 

χώρες για την αναχαίτιση της παράνομης κατανάλωσης και του λαθρεμπορίου 

ενδεχόμενη αύξηση των τιμών που 

θα προκαλούσε η πάταξη του λαθρεμπορίου επιφέρει μείωση της κατανάλωσης; 

τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του κοινωνικού 

Routledge Studies in Crime and 

21 Ιουνίου: Συνάντηση Δικτύων 

Πρόληψης & Θεραπείας  

Στις 21 Ιουνίου, ώρα 09:00, στο 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα γίνει η 

καθιερωμένη συνάντηση των 

δικτύων Πρόληψης και Θεραπείας. 

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η 

παρουσίαση και η έναρξη της 

λειτουργίας του τοπικού 

συστήματος έγκαιρης 

προειδοποίησης. 

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο πρόταση, που καθορίζει 

ως απαραίτητη την  υποβολή από 

τους νεοσύλλεκτους των ειδικών 

δυνάμεων, υπεύθυνης δήλωσης ότι 

δεν είναι χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών, καθώς επίσης και ρητή 

συγκατάθεσή τους για περιοδικές 

εξετάσεις για ανίχνευση τοξικών 

ουσιών.  

Συνεδρία Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Υγείας στις 6 Ιουνίου 

στα γραφεία του ΑΣΚ 

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 78 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

maria.s@ektepn.org.cy 

 

την 

 το 

and 

προϋποθέτει 

τουλάχιστον 2 

κριτήρια 

σύνδεσμο.   

υποβολής 

Για περισσότερες πληροφορίες 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 

παρουσίαση των στοιχείων για τη 

διαχείριση του τραύματος στα 

θεραπευτικά προγράμματα από τη 

Δρα Loretta Brady. 

 Για περισσότερες πληροφορίες 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

Διαχείριση του τραύματος στα 

θεραπευτικά προγράμματα 

Συνάντηση μεταξύ ΑΣΚ και 

Υπουργού Υγείας  

Για περισσότερες πληροφορίες 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

Συνάντηση ΑΣΚ με τους γενικούς 

διευθυντές των ΤΑΕΠ 
Για περισσότερες πληροφορίες 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

 

 

Οδηγός Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Επανένταξης    

Νέα έκδοση από το ΑΣΚ. Για 

περισσότερες πληροφορίες 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.   

http://supportdontpunish.org/action
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/call_just_ag_dpip_2013_en.htm
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/AAWOAMqc0DLGpdeP_+CepQ==/
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52035EN.html?project_id=11UK02&tab=overview
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/8ibBC1FZrOzGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/80rjjwwch87GpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/I0nNMjzMyBvGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/F5O3c72_bbjGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/Svcpc7Ryg1TGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe
maria.s@ektepn.org.cy
http://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=trends%2520in%2520heroin%2520use%2520in%2520europe&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%253A%252F%252Fwww.emcdda.europa.eu%252Fattachements.cfm%252Fatt_212358_EN_EMCDDA_POD_2013_Trends%252520in%252520heroin%252520use.pdf&ei=8Ha5UcbABe2I7Aa_s4GYDw&usg=AFQjCNFkA9foyemJUCWRJcIP5dUaqlR57A&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/trends-in-heroin-use

