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Μήνυµα του Προέδρου του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου
Μια Ετήσια Έκθεση, θεωρούµε, πρέπει να καταγράφει µε ακρίβεια τα
πεπραγµένα µιας χρονιάς, χωρίς να αποστερεί από τον αναγνώστη την ευκαιρία
για έκφραση κριτικής. Για το λόγο αυτό, καταθέτουµε µε ειλικρίνεια τα
πεπραγµένα µιας χρονιάς, που ήταν γεµάτη προκλήσεις, όχι µόνο σε σχέση µε
την ολοκλήρωση της υλοποίησης µιας πολύ φιλόδοξης Εθνικής Στρατηγικής για
τα Ναρκωτικά, αλλά ταυτόχρονα, και µιας πορείας σε ένα πολύ διαφοροποιηµένο
οικονοµικό, αλλά και κοινωνικό πλαίσιο µε νέες πραγµατικότητες για τη χώρα
µας.

Μέσα σε ένα λοιπόν νέο πλαίσιο όπου οι πόροι συρρικνώνονται, το ΑΣΚ
µπόρεσε κατά τον προηγούµενο χρόνο και έχοντας δώσει προηγουµένως
δείγµατα γραφής, να εξασφαλίσει έναν προϋπολογισµό που κυµαινόταν στα ίδια
µε προηγουµένως επίπεδα και µε αυτή τη βάση δεσµεύτηκε στην Κυπριακή
κοινωνία να ξεπεράσει εαυτόν, για να υλοποιήσει όσα έπρεπε να γίνουν. Σε αυτή
την προσπάθεια, δεν ήταν µόνο του το ΑΣΚ , αφού θεσµοί της πολιτείας αλλά και
οργανώσεις και κοινωνικοί φορείς ήταν δίπλα του, δίνοντας µάχες σε αντίξοες για
την Κύπρο συνθήκες και πολλές φορές µε µόνο όπλο, το πείσµα αλλά και τη
διάθεση για εδραίωση νέων συνεργασιών.

Συνεχής πρόκληση παραµένει το συνεχώς µεταλλασσόµενο προφίλ της χρήσης,
ενώ το θεραπευτικό συνεχές αλλά και το σύστηµα υγείας ευρύτερα, καλείται να
προσαρµόζεται στις ανάγκες όπως διαµορφώνονται και αποτυπώνονται µε βάση
πάντα µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη καταγραφή του φαινοµένου.

Οι οικονοµικές συνθήκες όπως αρχίσαµε να τις βιώνουµε ως Κράτος, έχουν
φέρει στην επιφάνεια νέα κοινωνικά δεδοµένα, που

µε τη σειρά τους θα

δηµιουργήσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις, τόσο σε κοινωνικό αλλά επίσης σε
οικογενειακό και ατοµικό επίπεδο. Σε αυτό το σκηνικό, θα πρέπει να είµαστε
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έτοιµοι να στηρίξουµε τους πιο ευάλωτους αλλά και αυτούς που θα αναζητήσουν
την έξοδο από τη χρήση.

Σε εποχές δύσκολες όπως αυτή που διανύουµε, οι συνέργειες είναι παραπάνω
από καθοριστικής σηµασίας σε ότι αφορά την πλήρη αξιοποίηση πόρων,
ανθρώπινων και οικονοµικών. Η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, µπορεί να
φαντάζει από δύσκολη έως ανέφικτη, εντούτοις, η ενίσχυση της δικτύωσης και η
εγκαθίδρυση συνεργειών, είτε µέσα από άτυπες διαδικασίες, είτε µέσα από
θεσµοθετηµένα µνηµόνια συνεργασίας που στόχο έχουν να υποβοηθήσουν στην
ανάδειξη των δράσεων, στην αναγνώριση των κενών και αδυναµιών και στην
πολιτική στήριξη των παρεµβάσεων, παραµένουν πολύτιµα εργαλεία στα χέρια
της Πολιτείας, των επαγγελµατιών, αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Γιατί είναι
πεποίθησή µας ότι η διασφάλιση αξιοπρεπών θεραπευτικών επιλογών αλλά
και η εφαρµογή επιστηµονικά τεκµηριωµένων προληπτικών παρεµβάσεων, αλλά
και ο εκσυγχρονισµός νοµοθεσιών, δεν συναρτώνται προαπαιτούν πάντα
επιπλέον

οικονοµικούς

πόρους,

αλλά

την

υιοθέτηση

µιας

ρεαλιστικής,

στοχοθετηµένης αλλά κυρίως, ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας.

Με την ευκαιρία της κατάθεσης των πεπραγµένων αυτών, ένα µεγάλο ευχαριστώ
στους συνεργάτες του ΑΣΚ, στους επαγγελµατίες των δοµών, αλλά και στον κάθε
πολίτη ξεχωριστά, σε όλους αυτούς που σήµερα καλούµε να είναι δίπλα µας για
να χτίσουµε µαζί, ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης που να λειτουργεί ως
αντίβαρο στις νέες δύσκολες πραγµατικότητες.

∆ρ. Χρύσανθος Γεωργίου, MD, Ph.D
Πρόεδρος
Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου
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1. Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ)
Το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου,
ιδρύθηκε βάσει του περί «Προλήψεως της Χρήσης και ∆ιάδοσης Ναρκωτικών και
άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών» Νόµου 28(Ι) του 2000 και Τροποποιητικών
νόµων 142 (Ι) του 2002, 222 (Ι) του 2004, 44(Ι) του 2008 και 66(Ι) του 2010. Το
Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου αποτελεί τον ανώτατο συντονιστικό φορέα της
Κύπρου στον τοµέα των ουσιών εξάρτησης.
Το 2002, µε τον τροποποιητικό νόµο 142 (Ι) ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο
Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, το οποίο τελεί υπό την
διοικητική εποπτεία του Συµβουλίου και αποτελεί τον Εθνικό Φορέα του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας.
(ΕΚΠΝΤ).
1.1.

Στόχοι και Αρµοδιότητες

Το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου έχει βάσει της Νοµοθεσίας που το
διέπει, τις εξής αρµοδιότητες και καθήκοντα:
(α) Το σχεδιασµό της Εθνικής Στρατηγικής και των Σχεδίων ∆ράσης για τα
Ναρκωτικά και άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες βάσει Ευρωπαϊκών και
άλλων διεθνών στρατηγικών και την προώθηση, την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της εφαρµογής τους.
(β) Το συντονισµό των δραστηριοτήτων και προγραµµάτων σε σχέση µε τα
ναρκωτικά από τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες ή φορείς του ιδιωτικού ή
εθελοντικού τοµέα.
(γ) Την προώθηση νοµοθετικών και άλλων µέτρων εναρµονισµένων µε τις
Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και στρατηγικές.
(δ) Την προώθηση σωστής πληροφόρησης, ενηµέρωσης και διαφώτισης της
κοινωνίας µε τρόπο ενιαίο και επιστηµονικά υπεύθυνο για το πρόβληµα
των ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο.
(ε) Την ενθάρρυνση, το συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
όλων των σχετικών προγραµµάτων (κρατικού και µη κρατικού τοµέα)
λαµβάνοντας υπόψη ότι:
• Όλα τα προγράµµατα πρόληψης που καταρτίζονται από τις κρατικές
υπηρεσίες και τον ιδιωτικό ή εθελοντικό τοµέα, υποβάλλονται στο
Συµβούλιο για επεξεργασία, αξιολόγηση και έγκριση.
• Το Συµβούλιο καταρτίζει τη φιλοσοφική και µεθοδολογική προσέγγιση
όπως και τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραµµές και προδιαγραφές
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λειτουργίας, προσδιορίζοντας τους στόχους και τις δραστηριότητες του
κάθε προγράµµατος, βάσει της εθνικής στρατηγικής.
• Το Συµβούλιο δύναται να παρέχει οικονοµική επιχορήγηση στα
προγράµµατα τα οποία εγκρίνει.
(στ)Την ανάπτυξη συνεργασίας µε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Σώµατα και διεθνείς
οργανισµούς, σε όλους τους τοµείς των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου.
(ζ) Το σχεδιασµό και προώθηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για
την εκπαίδευση κρατικών λειτουργών, ιδιωτών και εθελοντών στα σχετικά
µε τα ναρκωτικά και άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες θέµατα, σε συνεργασία
µε Πανεπιστηµιακού επιπέδου Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύµατα.
(η) Τη συνεχή παρακολούθηση για εντοπισµό τυχόν άµεσης ή έµµεσης
προβολής ή διαφήµισης της χρήσης ναρκωτικών και άλλων
εξαρτησιογόνων ουσιών.
(θ) Την, µετά από µελέτη, παροχή έγκρισης για οποιαδήποτε ενέργεια µεταξύ
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και οργανισµών του εξωτερικού σε θέµατα
διαβίβασης πληροφοριών και σε άλλα σχετικά µε τα ναρκωτικά ή άλλες
εξαρτησιογόνες ουσίες θέµατα.
1.2.

Σύνθεση και Στελέχωση

Ο διορισµός του Συµβουλίου του ΑΣΚ, του οποίου η θητεία είναι τριετής, γίνεται
µε βάση τον τροποποιητικό Νόµο του 2004 από το Υπουργικό Συµβούλιο µε
σχετική απόφαση της 16ης Νοεµβρίου 2007 και την τροποποίηση 66(Ι) του περί
«Προλήψεως της Χρήσης και ∆ιάδοσης Ναρκωτικών και άλλων Εξαρτησιογόνων
Ουσιών» Νόµου 28(Ι) του 2010, µε βάση την οποία ο Πρόεδρος του ΑΣΚ παύει
να είναι ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας, αλλά διορίζεται απευθείας από τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Η σύνθεση του Συµβουλίου κατά το 2012 είχε ως
εξής:
1. ∆ρ. Χρύσανθος Γεωργίου
Πρόεδρος
2. Ανδρέας Βύρας
Αντιπρόεδρος
3. ∆ρ. Μάριος Άδωνης
Κλινικός Ψυχολόγος, Μέλος
4. ∆ρ. Σούλα Ιωάννου
Εκπαιδευτικός, Μέλος
5. Κώστας Κωνσταντίνου
Κλινικός Ψυχολόγος, Μέλος
6. ∆ρ. ∆έσπω Λεωνίδου
Κλινική Ψυχολόγος, Μέλος
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7. ∆ρ. Γιώργος Μαυρολεύτερος
Κλινικός Ψυχολόγος, Μέλος
8. ∆ρ. Κυριάκος Πλατρίτης
Κλινικός Ψυχολόγος, Μέλος
9.Στέλιος Σεργίδης
Κοινωνιολόγος – Ψυχολόγος, Μέλος
Στελέχωση
Εκτελεστική Γραµµατέας
Τόνια Παγιάτα
Προϊστάµενος ΕΚΤΕΠΝ
Νεοκλής Γεωργιάδης
Λειτουργοί
Ιωάννα Γιασεµή
Βύρωνας Γκέιστ
Έλενα ∆ηµοσθένους
Εύη Κυπριανού
Μαρία Ματθαίου Κίκα
Μαρία Σαββίδου
Νατάσα Σαββοπούλου
Εύα Συµεωνίδου
Νάσια Φωτσίου
Λήδα Χριστοδούλου
Λογιστικός Λειτουργός
Νεόφυτος Νεοφύτου
Γραµµατειακοί Λειτουργοί
Έλενα Ανδρέου
Έλενα Αντρέου
Βοηθητικό προσωπικό
Γεώργιος Γεωργίου
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2. Εθνική Στρατηγική
2.1 Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2009-2012
Εξωτερική Αξιολόγηση
Απαραίτητη συνιστώσα µιας Στρατηγικής, θεωρείται και η εξωτερική της
αξιολόγηση. Απαραίτητη, τόσο για σκοπούς αξιοπιστίας, αλλά και για σκοπούς
παροχής πολύτιµων ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων για σκοπούς
προσαρµογής των πολιτικών και µέτρων που εµπεριέχει.
Κατά το 2012, διενεργήθηκε η εξωτερική αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής
2009-2012,η οποία αποτέλεσε ένα από τα βασικά σηµεία αναφοράς στα οποία
βασίστηκε η εκπόνηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής.
Με βάση και µόνο τα ποσοτικά δεδοµένα που εξάχθηκαν σε σχέση µε την
υλοποίηση δράσεων και που έχουν από µόνα τους περιορισµένη αξία, θα ήταν
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.
Λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που φαίνεται να συνέβαλαν στην επιτυχή
υλοποίηση των σηµαντικότερων στόχων, εκτιµάται ότι ο απευθείας διορισµός
του Προέδρου του ΑΣΚ από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας διαδραµάτισε
σηµαντικό ρόλο, παρέχοντας πολύ µεγαλύτερη ευελιξία στο ΑΣΚ αναφορικά µε
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εν συνεπεία αποτέλεσε σηµαντικό εργαλείο
στην εκτέλεση της αποστολής του ΑΣΚ.
Οι κύριες εισηγήσεις που προέκυψαν από την αξιολόγηση, οι οποίες αποτέλεσαν
και τη βάση για το σχεδιασµό της νέας ήταν οι εξής:
•
•

•
•

Οι προγραµµατισµένες δράσεις, θα πρέπει να αντιστοιχούν στους
ανάλογους οικονοµικούς πόρους
Οι νέες προκλήσεις που ολοένα αυξάνονται και που αφορούν στο
συνεχώς µεταλλασσόµενο προφίλ της χρήσης, θα πρέπει να οδηγήσουν
στην αναζήτηση και εφαρµογή νέων προσεγγίσεων και πρακτικών
Ο καθορισµός σαφών δεικτών για επίτευξη των δράσεων είναι
απαραίτητος
Ο αριθµός των στόχων πρέπει 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
10

•

•

2.2.

Η αξιολόγηση ικανοτήτων των φορέων για ανάληψη δράσεων πρέπει να
πραγµατοποιείται για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς που καλούνται να
υλοποιήσουν µια δράση. Παράλληλα, πρέπει να υπάρξει καλύτερος
συντονισµός σε δράσεις όπου εµπλέκονται πολλοί φορείς
Η ανάληψη ευθύνης πρέπει να επέλθει εσωτερικά εντός των φορέων που
εµπλέκονται στην Εθνική Στρατηγική. Ένα πρόσθετο εργαλείο που 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.
Εθνική Στρατηγική για την αντιµετώπιση της εξάρτησης από
παράνοµες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020

Με τη Στρατηγική 2013-2020, επιχειρείται µια νέα οπτική στα κυπριακά
πράγµατα, αφού για πρώτη φορά εντάσσεται σε αυτήν η επιβλαβής χρήση του
αλκοόλ. Πρόκειται για µια νέα τάση στο επίπεδο της ΕΕ, όπου στις Εθνικές
Στρατηγικές συµπεριλαµβάνονται παρεµβάσεις που αφορούν τόσο τις
παράνοµες όσο και τις νόµιµες εξαρτησιογόνες ουσίες.
Στην Εθνική Στρατηγική 2013-2020 εκφράζεται έµπρακτα η αποδοχή του
προβλήµατος ως ζητήµατος δηµόσιας υγείας, ενώ, αποτυπώνεται µε σαφήνεια
και το βάρος της ευθύνης που αναλογεί στην Πολιτεία, στους πολιτικούς και
στους κοινωνικούς θεσµούς.
Επιπρόσθετα, η παρούσα Στρατηγική για την αντιµετώπιση της εξάρτησης από
παράνοµες ουσίες και την επιβλαβή χρήση αλκοόλ, τόσο οι στόχοι όσο και οι επί
µέρους δράσεις, αποµακρύνονται από τη µέχρι σήµερα ουσιοκεντρική
προσέγγιση, αγγίζοντας όλο το φάσµα συµπεριφορών υψηλού κινδύνου και
προσδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στις ευάλωτες οµάδες των συνανθρώπων µας.
Το πρώτο Σχέδιο ∆ράσης 2013-2016 που αποτελεί το εργαλείο εφαρµογής της
Εθνικής Στρατηγικής, διαµορφώθηκε έχοντας ως βάση την παρούσα κατάσταση
και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτήν, καθώς και τις δυνατότητες
υλοποίησης της από τις υφιστάµενες υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη τους
οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους.
Οι δράσεις που έχουν ενσωµατωθεί σε αυτό βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:
• είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένες και αποτελεσµατικές ως προς το κόστος
τους
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•
•
•
•

στοχεύουν σε ρεαλιστικά και όσο το δυνατόν, µετρήσιµα αποτελέσµατα
έχουν καθορισµένα χρονικά περιθώρια
είναι ευθυγραµµισµένες µε τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως
προς τη φιλοσοφία τους
έχουν προστιθέµενη αξία.

2.3 Συντονισµός ∆ικτύων Πρόληψης και Θεραπεία
Η θεσµοθετηµένη συνάντηση των δικτύων Πρόληψης και Θεραπείας/ Κοινωνικής
Επανένταξης πραγµατοποιείται 2 φορές το χρόνο από το Αντιναρκωτικό
Συµβούλιο Κύπρου. Η συνάντηση, που συγκεντρώνει όλους τους φορείς,
κυβερνητικούς και µη, στόχο έχει να παρέχει ένα βήµα ανταλλαγής απόψεων και
προώθησης του διαλόγου και της συνεργασίας, καθώς και να διευκολύνει τον
εντοπισµό εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών.
2.4 Εγκρίσεις και
Προγραµµάτων

Επιχορηγήσεις

Προληπτικών

και

Θεραπευτικών

Το ΑΣΚ, µέσα από το πλαίσιο που η νοµοθεσία ορίζει, εγκρίνει τα Προγράµµατα
που πληρούν τις προδιαγραφές καλής πρακτικής, αλλά και στηρίζει µε κάθε
τρόπο όσα χρήζουν βελτίωσης.
Κατά το 2012 το ΑΣΚ αξιολόγησε τις σχετικές αιτήσεις, τόσο νέων όσο και
υφιστάµενων προγραµµάτων και δοµών.
Συνοπτικά οι νέες ∆οµές και τα νέα Προγράµµατα που εγκρίθηκαν κατά το 2012
και άρχισαν τη λειτουργία τους κατά το έτος αναφοράς παρουσιάζονται πιο κάτω:
Θεραπεία
1. Εντατικό Πρόγραµµα Ηµέρας "Ευήµερος"
2. Σταθµός Συµβουλευτικής "ΑποφασίΖΩ"
3. Κέντρο Πολλαπλής Παρέµβασης Λευκωσίας, ΥΨΥ
Επιχορήγηση θεραπευτικών προγραµµάτων
Κατά το έτος 2012 επιχορηγήθηκαν από το ΑΣΚ τα εξής θεραπευτικά
προγράµµατα:
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∆ΟΜΗ/ ΦΟΡΕΑΣ
ΙΘΑΚΗ

Κέντρα Πρόληψης
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόγραµµα Ψυχολογικής Απεξάρτησης

ΠΟΣΟ (€)
10,215

Οµάδα αυτοβοήθειας εξαρτηµένων αλλοδαπών
ατόµων σε ουσίες και συµπεριφορές
25,440
Οµάδα Θεραπευόµενων

Ανοικτή θεραπευτική
Κοινότητα εξαρτηµένων
ατόµων «Η Τόλµη» Πάφου

Ανοικτή θεραπευτική Κοινότητα εξαρτηµένων
ατόµων «Η Τόλµη» Πάφου

36,483

Ανοικτή θεραπευτική
Κοινότητα εξαρτηµένων
ατόµων «Η Τόλµη»
Λάρνακας

Ανοικτή θεραπευτική Κοινότητα εξαρτηµένων
ατόµων «Η Τόλµη» Λάρνακας

3,975

Σύνδεσµος Συγγενών και
Φίλων Εξαρτηµένων Ατόµων
Κύπρου

Πρόγραµµα Στήριξης Συγγενών και Φίλων
Εξαρτηµένων Ατόµων

6,038

Ίδρυµα Θεραπευτική
Κοινότητα «Αγία Σκέπη»

Θεραπευτικό Πρόγραµµα «Αγίας Σκέπης»

110,000

Σύνολο

192,151

Πρόληψη
Κατά τη διάρκεια του 2012 κατατέθηκαν πέντε νέα προληπτικά προγράµµατα για
έγκριση. Εντούτοις, λόγω κάποιων κενών που εντοπίστηκαν στις απαιτούµενες
πληροφορίες, εγκρίθηκε µόνο το Πρόγραµµα «ΑΣΠΙ∆Α Κέντρο Στήριξης Νέων»,
του Αντιναρκωτικού Συνδέσµου του Ιδρύµατος Σολοµώντος Παναγίδη (ΑΣΠΙΣ),
ενώ τα υπόλοιπα προληπτικά προγράµµατα θα εξεταστούν κατά το έτος 2013.
Επιχορήγηση προληπτικών προγραµµάτων
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Επιπρόσθετα, το ΑΣΚ παρείχε επιχορήγηση στα πιο κάτω προληπτικά
προγράµµατα:

∆ΟΜΗ/ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΣΟ (€)

Σχολείο χωρίς καπνό
Γνωρίζω, έχω άποψη και επιλέγω: αν
καταναλώνω αλκοόλ, καταναλώνω
υπεύθυνα
Οικογενειακό Συµβούλιο
Ταξίδι Ζωής

1,020
1,020

1,020
1,020

Οικογενειακό Συµβούλιο
Από νέο σε νέο
Ταξίδι Ζωής
Σχολείο χωρίς καπνό
Κύκλωπας και Οδυσσέας

2,867
3,135
4,635
6,351
5,331

Σύνδεσµος
Καταπολέµησης
Ναρκωτικών Λάρνακας

Οι γονείς προλαβαίνουν τη χρήση
ουσιών
Πρόληψη για τους νέους που
βρίσκονται σε κίνδυνο

5,250

Σταθµός Πρόληψης και
Συµβουλευτικής
«Αχιλλέας»

Σχολείο χωρίς καπνό
Οικογενειακό Συµβούλιο
Ταξίδι Ζωής

935
510
1,614

3,059

Lions Quest Κύπρου

∆εξιότητες για την Εφηβεία

3,292

3,292

Θησέας

Οικογενειακό Συµβουλίου
Σχολείο χωρίς καπνό
Ταξίδι Ζωής

612
425
850

1,886

ΙΘΑΚΗ

ΚΕΝΘΕΑ

Αντιναρκωτικός
Σύνδεσµος Ιδρύµατος
Σολοµώντος Παναγίδη
(ΑΣΠΙΣ)

Εφηβικά Βιωµατικά Εργαστήρια
Η πρόληψη στην νηπιακή ηλικία

ΣΥΝΟΛΟ (€)

4,078

22,319

10,000
4,750

5,168
1,251

6,419
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Παγκύπριος Σύλλογος
Ψυχολόγων

∆ήµος Γεροσκήπου∆ηµοτική Οµάδα
Πρόληψης

Κοινοτική Ψυχολογία: Οι Ψυχολόγοι
στην πρόληψη χρήσης ναρκωτικών

Ψυχική Υγεία: Ενίσχυση της
αυτοεκτίµησης
Νιώθω ασφαλής στο σχολείο µου
Από το εγώ και το εσύ στο εµείς
Όλα όσα πρέπει να ξέρω γύρω από
τις ουσίες
Οµάδες Γονέων
Ανοιχτές συναντήσεις Γονέων

Σύνολο

2.5.

12,298

12,298

6,669

70,020

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για Προληπτικά Προγράµµατα

Κατά το 2012, και έχοντας ως γνώµονα την κάλυψη άµεσων αναγκών όπως
αυτές εκπηγάζουν από τα συνεχώς µεταλλασσόµενα δεδοµένα, το Αντιναρκωτικό
Συµβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) προκήρυξε δύο προτάσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο
αφενός τη δηµιουργία µηχανισµού προώθησης και εφαρµογής εναλλακτικών
απογευµατινών δραστηριοτήτων και κάλυψη µαθησιακών αναγκών σε ευάλωτες
οµάδες παιδιών1 που διαµένουν στην Ελεύθερη Επαρχία Αµµοχώστου και
αφετέρου τη δηµιουργία προγράµµατος εναλλακτικής προσέγγισης και
ενηµέρωσης στον κατασκηνωτικό χώρο Πόλις Χρυσοχούς στην Επαρχία Πάφου,
για το µήνα Αύγουστο 2013.
2.6. Πυλώνας Θεραπείας
2.6.1 Επέκταση της Θεραπείας Υποκατάστασης σε Παγκύπρια Βάση
Η παροχή υπηρεσιών υποκατάστασης σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, ώστε οι
υπηρεσίες αυτές να είναι προσιτές και προσβάσιµες σε αυτούς που τις
χρειάζονται αποτέλεσε το βασικό σκοπό της πρότασης αυτής. Με αυτό τον
τρόπο, οι περιοχές της Κύπρου που βρίσκονται µακριά από τη Λευκωσία και τη
Λεµεσό όπου λειτουργεί η «Γέφυρα» και το «Σωσίβιο» αντίστοιχα, θα µπορούν
1

Ευάλωτες οµάδες όπως καθορίστηκαν στη νέα Εθνική Στρατηγική είναι οι ακόλουθες: παιδιά που
εγκαταλείπουν το σχολείο, παιδιά µεταναστών, µαθητές/στρατιώτες που κάνουν χρήση νόµιµων και
παράνοµων ουσιών, παιδιά φυλακισµένων, παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, παιδιά ανέργων, παιδιά
εξαρτηµένων ατόµων.
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να επωφεληθούν από την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών υποκατάστασης
στο χώρο των Γενικών Νοσοκοµείων. Στόχος είναι η άµεση υποστήριξη των
χρηστών που διαµένουν στις επαρχίες Λάρνακας, Αµµοχώστου και Πάφου και η
ένταξη τους σε θεραπεία ώστε να βελτιωθεί η γενική τους κατάσταση και να
περιοριστούν οι κίνδυνοι και τα προβλήµατα που συνδέονται µε τη χρήση
ουσιών.
Ως αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής, τον Οκτώβριο του 2012
διαµορφώθηκαν τρεις ‘Μονάδες Υποκατάστασης’ που στεγάζονται στα
Νοσοκοµεία της Ελεύθερης Αµµοχώστου, της Λάρνακας και της Πάφου, οι
οποίες συµπλεγµατοποιήθηκαν ως εξής: το Πρόγραµµα Υποκατάστασης
«Σωσίβιο» µε την Πάφο και η Μονάδα Υποκατάστασης «Γέφυρα» µε τη Λάρνακα
και την Αµµόχωστο.
Για την εφαρµογή της πιο πάνω πρότασης έχουν υλοποιηθεί κατά το 2012:
-

Η εθελοντική συµµετοχή των γιατρών στο πρόγραµµα
Η εκπαίδευση των ιατρών και των νοσηλευτών που θα συµµετέχουν στο
πρόγραµµα
Η διασφάλιση και επιδιόρθωση των χώρων στα Νοσοκοµεία όπου
πραγµατοποιείται το Πρόγραµµα
Η προµήθεια του υποκατάστατου Suboxone στα τρία Κέντρα- Νοσοκοµεία
από τις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες
Η ενίσχυση των καναλιών συνεργασίας των ΥΨΥ µε τις µη - κυβερνητικές
∆οµές που παρέχουν ψυχολογική στήριξη προς τους θεραπευόµενους,
µέσω της διαµόρφωσης ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας.

2.6.2. Σχέδιο Παροχής
Εξάρτησης

Οικονοµικής

Βοήθειας

Ατόµων

µε

Ιστορικό

Μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, το 2012 το ΑΣΚ
ανέλαβε τη διαχείριση του Σχεδίου Παροχής Οικονοµικής Βοηθείας Ατόµων µε
Ιστορικό Εξάρτησης, την ευθύνη του οποίου είχε µέχρι τότε το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγκεκριµένα οι Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευηµερίας.
Σκοπός του Σχεδίου Παροχής Οικονοµικής Βοήθειας Ατόµων µε Ιστορικό
Εξάρτησης, είναι η παροχή στήριξης στα άτοµα µε ιστορικό εξάρτησης για να
µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες της µετάβασης από το θεραπευτικό
σύστηµα στην αυτοδύναµη κοινωνική τους παρουσία καθώς και η παροχή
βοήθειας ούτως ώστε η µετάβαση αυτή να γίνει οµαλά και σταθερά και συµβολή
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ούτως ώστε η συµµετοχή των ατόµων αυτών στην κοινωνία να είναι ενεργή και
παραγωγική.
Κατά τη διάρκεια του 2012, αιτήθηκαν στήριξης µέσα στα πλαίσια του Σχεδίου,
13 συνολικά άτοµα µέσω των Θεραπευτικών Προγραµµάτων στα οποία
συµµετέχουν. Μέσα από τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί και επιχορηγηθεί από το
ΑΣΚ, έχουν καλυφθεί προσωπικές ανάγκες των ατόµων αυτών που αφορούν σε
κάλυψη οδοιπορικών, επαγγελµατική κατάρτιση/ εκπαίδευση, δίδακτρα
σπουδών, αγορά οικιακού και επαγγελµατικού εξοπλισµού και µερική κάλυψη
ενοικίου, ενώ για τους σκοπούς αυτούς έχει δαπανηθεί ολόκληρο το κονδύλι των
€50,000 που αντιστοιχούσε στην εφαρµογή του Σχεδίου.
2.6.3 Συνεργασία ΑΣΚ- ΟΕΒ
Κατά το έτος 2012 το ΑΣΚ µέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης της προσπάθειας για
επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων που βρίσκονται στο στάδιο της
κοινωνικής επανένταξης, προώθησε τη συνεργασία µε την Οµοσπονδία
Εργοδοτών και Βιοµηχάνων (ΟΕΒ). Έχουν ήδη τροχοδροµηθεί µερικές ενέργειες,
ενώ από το 2013 οι ενέργειες αυτές αναµένεται να εντατικοποιηθούν. Η
προσπάθεια αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργασίας µε επιχειρήσεις οι οποίες
µέσα στα πλαίσια των πολιτικών εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης
ενδιαφέρονται να προσφέρουν ευκαιρίες επανένταξης σε πρώην χρήστες.
2.7.

Αλκοόλ

Μέσα στα πλαίσια επεξεργασίας του προσχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την
αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ,
κατά την διάρκεια του 2012 πραγµατοποιήθηκαν σειρά συντονιστικών
συναντήσεων µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς του κυβερνητικού και µη
τοµέα, µέσα από Ad Hoc επιτροπές εµπειρογνωµόνων.
Η πολιτική απόφαση του ΑΣΚ αναφορικά µε την ενοποίηση δράσεων που
αναφέρονται στις παράνοµες εξαρτησιογόνες ουσίες και στην επιβλαβή χρήση
αλκοόλ µέσα στο πλαίσιο µιας ενιαίας Στρατηγικής, θεωρείται σηµαντικό
ορόσηµο στα πράγµατα της χώρας µας. Εντάσσεται δε, στη γενικότερη τάση των
Εθνικών Στρατηγικών Κρατών Μελών της ΕΕ να συµπεριλαµβάνουν δράσεις για
παράνοµες αλλά και νόµιµες εξαρτησιογόνες ουσίες, κάτι που υποστηρίζει και το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία (EMCDDA,
2006). Αναφορά για τις νόµιµες ουσίες σε σχέση µε την πολυχρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών, γίνεται επίσης και στη νέα Στρατηγική της ΕΕ για τα
Ναρκωτικά 2013-2020. Παράλληλα, πολλές επιστηµονικές έρευνες υποστηρίζουν
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ότι η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας αυξάνεται όταν αυτή εµπερικλείει όλες
τις εξαρτησιογόνες ουσίες, νόµιµες και παράνοµες, καθώς και όταν
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε ατόµου ξεχωριστά. Περαιτέρω, τα υψηλά
ποσοστά καπνίσµατος και κατανάλωσης αλκοόλ ανάµεσα στα παιδιά, τους νέους
και τους ενήλικες, αναδεικνύουν τη σηµασία σφαιρικής αντιµετώπισης όσον
αφορά τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις σχετικές µε αυτές συµπεριφορές.
2.8.

Θεσµοθετηµένη Συνεργασία

2.8.1 Πρωτόκολλο για εφαρµογή του νέου τροποποιηµένου προγράµµατος
FreD goes to school για νεαρούς καπνιστές στα σχολεία Μέσης
Εκπαίδευσης
Σε συνέχεια της επιτυχούς πιλοτικής εφαρµογής του προγράµµατος έγκαιρης
παρέµβασης “FreD goes to school” για τη σχολική χρονιά 2011- 2012 που
πραγµατοποιήθηκε κατά το 2ο τετράµηνο της περιόδου, κρίθηκε σηµαντική η
συνέχιση του προγράµµατος κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 και επέκταση
του σε όλα τα Γυµνάσια. Η εισήγηση αυτή υιοθετήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Μέσης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, αλλά και από την
Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής (ΥΣΕΑ). Με στόχο την
εφαρµογή του προγράµµατος παγκύπρια, αποφασίστηκε η πραγµατοποίηση
εκπαίδευσης σε όλους τους Καθηγητές Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής
Αγωγής, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι σε Γυµνάσια κατά τη σχολική χρονιά
2012- 2013. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις οργανώθηκαν και θα
πραγµατοποιηθούν τους πρώτους µήνες του 2013. Την εκπαίδευση έχουν
αναλάβει οι Λειτουργοί των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
2.8.2 Μνηµόνιο Συνεργασίας µε το Υπουργείο Άµυνας
Η ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στο πεδίο του στρατού, πέραν από τη
σηµασία εφαρµογής παρεµβάσεων σε ένα προνοµιακό περιβάλλον για σκοπούς
πρόληψης όπως είναι αυτό του στρατού, διαφαίνεται και από διάφορα ερευνητικά
δεδοµένα του γενικού πληθυσµού. Με γνώµονα τα δεδοµένα αυτά, υπογράφηκε
το 2012 µνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου
και του Υπουργείου Άµυνας. Το µνηµόνιο συµβάλει στην ενίσχυση των
προστατευτικών παραγόντων, καθώς επίσης και στην περαιτέρω αντιµετώπιση
των παραγόντων κινδύνου που συντείνουν στη µείωση της χρήσης στο στρατό
και στη µείωση της πιθανότητας έναρξης χρήσης ουσιών εξάρτησης κατά τη
διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, αλλά και ευρύτερα στο χώρο του στρατού.
Στην εφαρµογή του µνηµονίου εµπλέκονται αρκετοί άλλοι φορείς, όπως το
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Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, ο ΟΝΕΚ, ο ΚΟΑ, ΜΚΟ κ.α. Το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο
Κύπρου είναι υπεύθυνο για το συντονισµό σε ότι αφορά την υλοποίηση των
δράσεων και τυχόν αναπροσαρµογή του για κάλυψη των αναγκών όπως αυτές
αναφύονται.
Σηµειώνεται ότι οι πλείστες δράσεις υλοποιήθηκαν κατά το 2012, ενώ µέσα στο
2013 προγραµµατίζεται η υλοποίηση και των υπολοίπων. Στόχος του ΑΣΚ είναι
όχι µόνο η συνέχιση της εφαρµογής του µνηµονίου, αλλά και η περαιτέρω
ενίσχυση του.
2.8.3 Πρωτόκολλο Συνεργασίας για παραποµπή νεαρών συλληφθέντων σε
Θεραπευτικά Κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
Έπειτα από την επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος έγκαιρης παρέµβασης
«Fred goes Net», το πρόγραµµα τροποποιήθηκε και υπό την ονοµασία
«Πρωτόκολλο Συνεργασίας». Στο νέο «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» διατηρούνται
οι πρόνοιες του προηγούµενου προγράµµατος, διευρύνοντας ταυτόχρονα την
επιλογή παραποµπής του ατόµου στο κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραµµα, στο
πλαίσιο των δοµών που συµµετείχαν. Με βάση τα στοιχεία της ΥΚΑΝ, κατά το
2012 παραπέµφθηκαν στα κρατικά θεραπευτικά κέντρα 253 περιπτώσεις.
Στόχος, να ενσωµατωθούν στο πρωτόκολλο αυτό και ΜΚΟ, έτσι που το
πρόγραµµα να παρέχει τις υπηρεσίες του σε παγκύπρια βάση.
3. ∆ιαφώτιση, Ενηµέρωση, Εκπαίδευση
Με βασικό στόχο την προώθηση της σωστής πληροφόρησης, ενηµέρωσης και
διαφώτισης της κοινωνίας µε τρόπο ενιαίο και επιστηµονικά υπεύθυνο για το
φαινόµενο των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, το ΑΣΚ µελετά και αναλύει
τον καθηµερινό Τύπο, δηµιουργεί και διαχέει νέα ενηµερωτικά έντυπα και
προσφέρει εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους συνεργάτες του.
3.1 Παγκόσµια Ηµέρα Κατά των Ναρκωτικών
Όλα αυτά τα χρόνια, το ΑΣΚ αλλά και οι συνεργάτες του, διοργανώνουν
εκδηλώσεις για να τιµήσουν την εν λόγω µέρα. Μέσα από τις εκδηλώσεις του
2012 το ΑΣΚ διοργάνωσε µια κοινωνική συµµαχία, µε στόχο να υπογραµµίσει
την κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση της ουσιοεξάρτησης. Μέσα στα πλαίσια
της δράσης του, το ΑΣΚ ετοίµασε σχετική αφίσα για σκοπούς ενηµέρωσης του
κοινού στην οποία αναγράφονταν οι εκδηλώσεις όλων των συνεργατών, αλλά και
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ένα διαφηµιστικό σποτ, το οποίο προβλήθηκε από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και
τους ραδιοφωνικούς σταθµούς. Πραγµατοποιήθηκε επίσης, εκδήλωση τον Ιούνιο
2012 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας σε συνδυασµό µε την
καθιερωµένη συνάντηση των ∆ικτύων Πρόληψης και Θεραπείας.
3.2 Συναντήσεις
Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης του κοινού, κατά το 2012 το ΑΣΚ αρθρογράφησε
στον καθηµερινό Τύπο για θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες του, προέβη σε
ανακοινώσεις Τύπου για την ενηµέρωση του κοινού και επιπρόσθετα, ο
Πρόεδρος και τα µέλη του ΑΣΚ συµµετείχαν σε διάφορα συνέδρια, καθώς και
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές. Κατά το 2012 συγκλήθηκε για πρώτη
φορά η Εθνική Επιτροπή για τα Ναρκωτικά, υπό την προεδρία του Προέδρου της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και η οποία απαρτίζεται από τους Υπουργούς Υγείας,
∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης, Παιδείας και Πολιτισµού, Άµυνας, Εσωτερικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ΑΣΚ ενηµέρωσε την Εθνική
Επιτροπή λεπτοµερώς για την υφιστάµενη κατάσταση και τις καταγραφείσες
τάσεις και παράλληλα ανέλυσε τα πιο σηµαντικά πεπραγµένα του έτους.
Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ζήτησε από το κάθε Υπουργείο
όπως προωθηθούν συγκεκριµένα µέτρα στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής
Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν οι εξής συναντήσεις:
Συνάντηση µεταξύ ΑΣΚ µε τους Υπουργούς Υγείας, Παιδείας και
Πολιτισµού και Άµυνας
- Συνάντηση µε εκπροσώπους Οργανισµών/ Φορέων/ Πολιτικών Κοµµάτων
και Παρατάξεων, όπως ΑΝΑ∆, ΟΕΒ, ΚΟΑ, ΑΚΕΛ, Ε∆ΟΝ και ΠΟΦΕΝ
- Συνάντηση µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση
- Συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της ΕΕ για τα Ναρκωτικά (βλ 5.1.1.
Οριζόντια Οµάδα για τα Ναρκωτικά της ΕΕ)
- Πολυεθνικό Σεµινάριο σε θέµατα πρόληψης της χρήσης ουσιών που
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας στη µε θέµα: «Πρόληψη
και Παρακολούθηση Ναρκωτικών: Κατάσταση και Προοπτικές στις Νότιες
Γειτονικές Χώρες της ΕΕ»
-

3.3. Παρακολούθηση και Ανάλυση Έντυπου Τύπου
Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των ΜΜΕ, το ΑΣΚ συλλέγει,
παρακολουθεί και αναλύει την αρθρογραφία του κυπριακού ηµερήσιου Τύπου,
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έτσι που να µπορεί να διαµορφώσει µια σφαιρική αντίληψη της παρουσίασης
τόσο του ίδιου του φαινοµένου, αλλά και του τρόπου µε τον οποίο η κυπριακή
κοινωνία το αντιµετωπίζει.
Το φαινόµενο της ουσιοεξάρτησης, καθώς και όλα τα θέµατα που συνδέονται µε
αυτό, φαίνεται να απασχολούν συχνά και σε αρκετά έντονο βαθµό τον ηµερήσιο
Τύπο στην Κύπρο, ενώ αυτά επικεντρώνονται σε θέµατα πρόληψης, εξάρτησης,
θεραπείας, έρευνας, κατάστασης του φαινοµένου στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, έκτασης του προβλήµατος στο γενικό πληθυσµό, νοµοθεσίας, εθνικής
δράσης και µολυσµατικών ασθενειών. Η παρακολούθηση του Κυπριακού Τύπου
επεκτείνεται και στις νόµιµες ουσίες, όπως τον καπνό και το αλκοόλ.
Κατά τη διάρκεια του 2012 έγιναν 2644 αναφορές σε θέµατα εξαρτησιογόνων
ουσιών, µέσα από τις οποίες έχουν παρατηρηθεί σηµαντικά στοιχεία που
οδηγούν στις πιο κάτω διαπιστώσεις:
•

•

Στην πλειοψηφία τους τα άρθρα που εµφανίζονται στον ηµερήσιο Τύπο
περιγράφουν κυρίως εγκλήµατα σχετιζόµενα µε τις εξαρτησιογόνες ουσίες
(κατοχή, προµήθεια, διακίνηση, κλπ) µε ποσοστό 38,20% των άρθρων που
αφορούν στο 2012 να επικεντρώνονται στην κατηγορία αυτή. Η δεύτερη, σε
ποσοστό άρθρων που δηµοσιεύθηκαν κατηγορία, αφορά σε αναφορές σε
µεµονωµένες απόψεις ατόµων σχετικά µε το θέµα των εξαρτησιογόνων
ουσιών, ενώ ακολουθούν οι αναφορές σε ανακοινώσεις, εκδηλώσεις και
συνέδρια που πραγµατοποιούνται στην Κύπρο
Οι νόµιµες εξαρτησιογόνες ουσίες φαίνεται να απασχολούν σε λιγότερο
βαθµό τον ηµερήσιο τύπο, µε περισσότερες αναφορές να γίνονται στον
καπνό και στη µη πλήρη εφαρµογή της νοµοθεσίας από πλευράς των Αρχών.
Η κατάχρηση του αλκοόλ φαίνεται να συνδέεται µε την αύξηση των τροχαίων
δυστυχηµάτων, θανατηφόρα και µη, και µε την αύξηση του ποσοστού των
ατόµων που οδηγούν ενώ βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ. Επίσης σε
κάποιο βαθµό αναφέρεται και η σύνδεση οδικών δυστυχηµάτων µε το
φαινόµενο της πολυχρήσης.

3.4. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός ως
προς την παροχή αντικειµενικής πληροφόρησης, αλλά και τη διαµόρφωση ή και
ανατροπή κοινωνικών στάσεων απέναντι σε σηµαντικά θέµατα.
Στις αναφορές των ΜΜΕ σε θέµατα που σχετίζονται µε την ουσιοεξάρτηση και
όλες τις πτυχές που τη συνθέτουν, είναι σηµαντικό να δει κανείς τον τρόπο µε τον
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οποίο παρουσιάζονται οι ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, το λεκτικό, η θεµατολογία των
άρθρων, το φωτογραφικό υλικό.
Η δηµοσιογραφική δεοντολογία εµπερικλείει γενικές αρχές που στόχο έχουν να
διασφαλίσουν το κοινό από λεκτικό, αλλά και οπτικό υλικό, που µπορεί να
ενοχλήσει, να εκθέσει τα προσωπικά δεδοµένα κάποιου στιγµατίζοντας τον, ή να
παρουσιάσει τον τρόπο παραγωγής και κατασκευής εξαρτησιογόνων ουσιών.
Επιπλέον, αναφορές σε άµεση ή έµµεση αναφορά στο κέρδος που είναι δυνατό
να αποφέρει η διακίνηση ουσιών, καθώς και η ηρωοποίηση ατόµων που έχουν
συλληφθεί για παραγωγή ή χρήση ναρκωτικών, ενδεχοµένως να λειτουργήσει
προτρεπτικά στην ηλικιακή οµάδα των εφήβων.
Για το σκοπό αυτό το ΑΣΚ προγραµµατίζει εντός του 2013, την ετοιµασία ενός
οδηγού για τα ΜΜΕ, µε στόχο τη διευκόλυνση του έργου τους και την χρήση της
ορθής ορολογίας. Ο Οδηγός καλής πρακτικής για τους λειτουργος των ΜΜΕ,
επιδιώκει να βοηθήσει τους δηµοσιογράφους να αναφέρονται µε ακρίβεια και
αντικειµενικότητα στα θέµατα των εξαρτησιογόνων ουσιών, έτσι ώστε να
συµβάλλουν καθοριστικά στην καταπολέµηση του στίγµατος που γεννιέται από
την άγνοια και στην «αντικατάσταση» από την εµπεριστατωµένη γνώση, η οποία
συµβάλλει στην κατανόηση και στήριξη των ατόµων µε εξάρτηση, τα οποία
προσπαθούν να την υπερβούν.
3.5 ∆ηµιουργία Νέων Εντύπων
Οδηγός Υπηρεσιών Κοινωνικής Επανένταξης
Σε µια προσπάθειά του το ΑΣΚ να συγκεντρώσει όλες τις δυνατότητες/ευκαιρίες
που παρέχονται από κρατικούς και µη φορείς και υπηρεσίες σε άτοµα που
επιθυµούν να εργοδοτηθούν, να αποκατασταθούν επαγγελµατικά, να
εκπαιδευτούν, να καταρτιστούν ή απλά να ενηµερωθούν για τις υπηρεσίες και τα
προγράµµατα, έχει προχωρήσει κατά το 2012 στη διαµόρφωση του Οδηγού
Υπηρεσιών Κοινωνικής Επανένταξης, ο οποίος αναµένεται να οριστικοποιηθεί
αρχές του έτους 2013.
3.6 Επικοινωνία ΑΣΚ µε τους συνεργάτες του και το ευρύ κοινό
3.6.1 Ιστοσελίδα ΑΣΚ
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Η ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ΑΣΚ σε θέµατα που αφορούν στον τοµέα των
ουσιοεξαρτήσεων συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, µέσα από τον
καθηµερινό εµπλουτισµό της γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα αυτό
µε διάφορες σχετικές ειδήσεις, άρθρα, ανακοινώσεις σχετικά µε τη
δραστηριοποίηση του ΑΣΚ και τους φορείς του ∆ικτύου του ΑΣΚ, καθώς επίσης
και µέσα από έρευνες που πραγµατοποιούνται κατά καιρούς τόσο σε τοπικό, όσο
και σε διεθνές επίπεδο.
Παράλληλα, µέσα στο 2012 το ΑΣΚ προχώρησε στην αναβάθµιση και
αναπροσαρµογή της ιστοσελίδας του, µε στόχο να καταστεί πιο «φιλική», και πιο
εύκολη στην περιήγηση.
Η αναδιαµόρφωση της ιστοσελίδας πραγµατοποιήθηκε µε βάση το τί θα
εξυπηρετούσε τον επισκέπτη της:
• Τι θα ήθελε, δηλαδή το κοινό να µάθει, πώς θα µπορούσε να το µάθει πιο
εύκολα και άµεσα και χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθεί άσκοπα,
• Πού και πώς θα µπορούσε να συγκεντρωθεί η συσσωρευµένη γνώση του ΑΣΚ
και να καταστεί η πρόσβαση σε αυτή εύκολη µε τη βοήθεια µιας εξελιγµένης
µηχανής αναζήτησης,
• Πώς θα διευκολυνθεί η επικοινωνία µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µε
τρόπο άµεσο και ζωντανό, ώστε να στηριχθεί αποτελεσµατικά και να
τροφοδοτηθεί η προσπάθειά τους να µεταφέρουν τις πληροφορίες που έχουν
σηµασία στο άτοµο µε εξάρτηση, τους οικείους του αλλά και τον κάθε πολίτη.
Επιπλέον, η νέα ιστοσελίδα επιτρέπει τη διαφοροποιηµένη πρόσβαση στα
διαφορετικά ακροατήρια (επαγγελµατίες υγείας και συνεργάτες ΑΣΚ, άτοµα µε
εξάρτηση και οικείοι και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας), ενώ και το σύνολο του
περιεχοµένου της είναι διαθέσιµο σε όποιον επιθυµεί να έχει πρόσβαση σε αυτό.
Παράλληλα, η λειτουργία Αρχείου µε σύνθετη µηχανή αναζήτησης επιτρέπει την
αναδροµή στο σύνολο του αρχειακού υλικού (ερευνητικού, µελετητικού,
ενηµερωτικού και πολιτικού – νοµικού) του ΑΣΚ αναλόγως της θεµατικής
κατηγορίας και της ηµεροµηνίας.
3.6.2 Ηλεκτρονική Υπηρεσία επαφής µε τα εξαρτηµένα άτοµα και
τους οικείους τους- asknow
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Ταυτόχρονα, µε στόχο την διεύρυνση της πρόσβασης στη θεραπεία και την
ενίσχυση των διαδικασιών και µηχανισµών των βέλτιστων πρακτικών, το ΑΣΚ
προχώρησε κατά το έτος 2012 στη δηµιουργία της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας
της “asknow”. Η νέα αυτή ιστοσελίδα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανώνυµης,
χωρίς προσκόµµατα επικοινωνίας των ατόµων µε εξάρτηση και των οικογενειών
τους µε τις δοµές θεραπείας και το ΑΣΚ. Επίσης, µέσα από αυτήν ο επισκέπτης
µπορεί να ενηµερωθεί συνολικά για τη θεραπεία και τη διαθεσιµότητά της στην
Κύπρο και να επικοινωνήσει ανώνυµα µε κάποιο ειδικό, ο οποίος απαντά στις
ερωτήσεις του. Ενισχύεται έτσι ο πολίτης να αναζητήσει βοήθεια, να µπει σε
θεραπεία και να παραµείνει στη θεραπεία µέχρι την πλήρη του αποκατάσταση.
Μέσα από την ιστοσελίδα, παρέχονται ταυτόχρονα στο ΑΣΚ κρίσιµες
πληροφορίες για τις πραγµατικές ανάγκες των ατόµων που αντιµετωπίζουν
πρόβληµα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή των οικείων τους και κατευθύνουν
την ανάπτυξη µελλοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών που µπορούν να
ανταποκρίνονται στοχευµένα στις ανάγκες αυτές.
3.6.3 Ηλεκτρονικό Αρχείο παρακολούθησης της Θεραπευτικής πορείας: Eask
Το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου, στα πλαίσια υλοποίησης της Εθνικής
Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013- 2020
και στοχεύοντας στην αποδοτικότερη διασύνδεση, την καλύτερη οργάνωση και τη
λειτουργική ολοκλήρωση των θεραπευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στα
άτοµα που αποτείνονται για θεραπεία λόγω χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών,
έχει αναπτύξει µία νέα ηλεκτρονική εφαρµογή για την παρακολούθηση της
θεραπευτικής πορείας τους. Η διαδικτυακή αυτή εφαρµογή βρίσκεται στη φάση
των τελικών ελέγχων και θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία τον Μάιο του 2013 στο
Πρόγραµµα Υποκατάστασης «Γέφυρα», την Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία
Σκέπη» και την «Κλινική Βερεσιέ».
Η τυποποίηση των διαδικασιών και των παραγοµένων δεδοµένων που η νέα
εφαρµογή επιτρέπει, θα συµβάλλει καθοριστικά στη διαµόρφωση µιας
ολοκληρωµένης εικόνας για την πορεία της θεραπείας των ατόµων µε πρόβληµα
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, στη διευκόλυνση του ανθρώπινου
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δυναµικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, υποστηρικτικού) που εργάζεται στις
υπηρεσίες αυτές επιτρέποντας εξοικονόµηση χρόνου και παραγωγή στατιστικών
δεδοµένων µε συνέπεια και συνέχεια σε βάθος χρόνου για πραγµατική
κοστολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και αποδοτικότερη
παρακολούθηση του φαινοµένου των ουσιών εξάρτησης στον τόπο µας.
3.6.4 Ηλεκτρονικό ∆ελτίο Τύπου

Με αυτή την ηλεκτρονική έκδοση του, το ΑΣΚ εγκαινίασε το Μάρτιο του 2012 µια
µηνιαία επικοινωνία µε τους συνεργάτες του αλλά και µε την κοινωνία ευρύτερα.
Στόχος της επικοινωνίας, η γνωριµία µε το ΑΣΚ και το έργο του και η συνεχής
ενηµέρωση για θέµατα που άπτονται του ρόλου του ως του ανώτατου φορέα της
χώρας µας σε ότι αφορά την αντιµετώπιση της ουσιοεξάρτησης.
Στο ∆ελτίο Τύπου γίνεται αναφορά όχι µόνο στις δραστηριότητες του ΑΣΚ, αλλά
και σε επιστηµονικά θέµατα σχετιζόµενα µε τις εξαρτήσεις, µε συνδέσεις στις πιο
πρόσφατες δηµοσιεύσεις του τοµέα. Επίσης, το ∆ελτίο Τύπου βρίσκεται στη
διάθεση των αναγνωστών του για σκοπούς προώθησης ανακοινώσεων σχετικών
µε θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του ΑΣΚ.
3.7 Εκπαιδεύσεις
Προγράµµατα κατάρτισης για το προσωπικό των Τµηµάτων Ατυχηµάτων
και Επειγόντων Περιστατικών των κρατικών νοσηλευτηρίων
Για την προώθηση του στόχου «∆ιασφάλιση της εφαρµογής πρακτικών µείωσης
της βλάβης εντός του συστήµατος υγείας» της Εθνικής Στρατηγικής για τα
Ναρκωτικά 2009-2012, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις που
απευθύνονταν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Τµηµάτων
Ατυχηµάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των κρατικών
νοσηλευτηρίων. Στόχος των εκπαιδεύσεων ήταν ο αποτελεσµατικός χειρισµός
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περιστατικών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών που απευθύνονται για βοήθεια
στα ΤΑΕΠ.
Κατάρτιση Καθηγητών Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά και µε στόχο
την κατάρτιση των Καθηγητών Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής για
ενίσχυση του ρόλου τους, το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ)
πραγµατοποίησε σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Συµβουλευτικής και
Επαγγελµατικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού και το Γραφείο
Πρόληψης της ΥΚΑΝ, εκπαίδευση αναφορικά µε το εργαλείο πρόληψης ‘Voices’.
Το εργαλείο αυτό στοχεύει στην έγκαιρη παρέµβαση µέσα στα πλαίσια του ρόλου
του Καθηγητή Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής.
4. Παρακολούθηση Νοµοθεσίας στον Τοµέα των Ναρκωτικών

Ο «Περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος»
Ν.29/1977
Η ad hoc Επιτροπή που λειτουργεί υπό το ΑΣΚ, µε στόχο το συνεχή
εκσυγχρονισµό και τροποποίηση του Νόµου, µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων
από τη Νοµική Υπηρεσία, το Κρατικό Χηµείο, τις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, το
Τµήµα Τελωνείων, την Υ.ΚΑ.Ν και το ΕΚΤΕΠΝ, συνέχισε τις εργασίες της και το
έτος 2012. Το έργο της Επιτροπής αφορούσε κυρίως σε τροποποίηση του Α΄
Πίνακα του Νόµου και συγκεκριµένα στην προσθήκη νέων συνθετικών ουσιών
µέσω της ενεργοποίησης του Συστήµατος Generic, βάσει του οποίου
απαγορεύεται µέσα από σχετικό ∆ιάταγµα ολόκληρη ‘οικογένεια’ ουσιών που
βασίζεται στην ίδια µοριακή δοµή.
Ο «Περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικοµανών Νόµος» Ν.57(Ι)/92
Κατά το έτος 2012 το ΑΣΚ κλήθηκε να υποβάλει τις εισηγήσεις του µαζί µε
άλλους φορείς, στην επιτροπή Νοµικών της Βουλής των Αντιπροσώπων
αναφορικά µε τον «Περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικοµανών Νόµος»
Ν.57(Ι)/92 µε στόχο τη νοµοθετική ρύθµιση της διαδικασίας παραποµπής
ουσιοεξαρτηµένων κατηγορούµενων ή καταδικασθέντων ατόµων, σε θεραπευτικά
προγράµµατα.
Νοµοσχέδιο για το Νάρκοτεστ
Κατά το 2012, το ολοκληρωµένο Νοµοσχέδιο για το Νάρκοτεστ τέθηκε εκ νέου
ενώπιον της κοινής συνεδρίας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νοµικών και
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Συγκοινωνιών και Έργων της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου εξακολουθούν
να παραµένουν σε εκκρεµότητα κάποια θέµατα τα οποία θα τύχουν οριστικού
χειρισµού κατά το 2013.
5. ∆ιεθνής Συνεργασία
Η διεθνής συνεργασία αποτελεί µια σηµαντική πτυχή του έργου του ΑΣΚ, αφού
µέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, εµπλουτίζεται η λειτουργία
του και οι υπηρεσίες που προσφέρει. Παράλληλα, ο διάλογος σε διµερές,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, επιτρέπουν στο ΑΣΚ να µοιραστεί τη δική του
εµπειρία και εργαλεία µε τους αντίστοιχους φορείς.
Μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου
Κύπρου, κατά τη διάρκεια του 2012, το ΑΣΚ εκπροσώπησε την Κύπρο σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συµβουλίου της Ευρώπης και Ηνωµένων Εθνών.
5.1 Ευρωπαϊκή Ένωση
5.1.1. Οριζόντια Οµάδα για τα Ναρκωτικά της ΕΕ (Horizontal Drugs GroupHDG)
Μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε., το ΑΣΚ εκπροσωπεί την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στην
Οριζόντια Οµάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά του Συµβουλίου, η οποία προωθεί
και συντονίζει την υλοποίηση της Στρατηγικής και των Σχεδίων ∆ράσης της Ε.Ε.
για τα Ναρκωτικά. Οι συναντήσεις της Οµάδας πραγµατοποιούνται στις
Βρυξέλλες σε µηνιαία βάση, όπως και οι διάλογοι της ΕΕ µε τρίτες χώρες για το
θέµα των ναρκωτικών.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2012, το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο
συντόνισε τις προετοιµασίες ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου
της Ε.Ε., ενώ το δεύτερο εξάµηνο του 2012, κλήθηκε να προεδρεύσει της
Οµάδας, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών και την Υπηρεσία
Καταπολέµησης Ναρκωτικών της Αστυνοµίας.
Το σηµαντικότερο έργο που είχε να επιτελέσει η Κυπριακή Προεδρία στον τοµέα
της πολιτικής για τα Ναρκωτικά ήταν η διαµόρφωση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ
για τα Ναρκωτικά για την περίοδο 2013-2020. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το έργο
της Προεδρίας ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αφού στόχος ήταν να ληφθούν υπόψη
οι απόψεις και οι ιδιαιτερότητες των 27 κρατών µελών, όπου οι πραγµατικότητες
ήταν αρκετά διαφορετικές και σε ένα πλαίσιο συναίνεσης, να εξευρεθεί η χρυσή
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τοµή. Μέσα σε ένα πνεύµα πλήρους συνεργασίας, στην τελευταία συνεδρία της
Οµάδας επί Κυπριακής Προεδρίας υιοθετήθηκε οµόφωνα από όλες τις
αντιπροσωπείες των Κρατών µελών η νέα Στρατηγική. Στη συνέχεια, η
Στρατηγική υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων στις 7 ∆εκεµβρίου 2012 και θα αποτελέσει τη βάση για το νέο Σχέδιο
∆ράσης της ΕΕ για τα Ναρκωτικά, το οποίο θα διαµορφωθεί επί Ιρλανδικής
Προεδρίας.
Συνολικά, η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε µέσα σε µόλις έξι µήνες όχι µόνο να
ανταποκριθεί µε συνέπεια στις ευθύνες που είχε αναλάβει αλλά και να παράξει
έργο, το οποίο σέβεται τους θεσµούς και τις πολιτικές της ΕΕ, αναγνωρίζει τις
ιδιαιτερότητες των κρατών µελών και εργάζεται για την παραγωγική τους
συνεργασία και συνέργεια σε µια κοινή στρατηγική, η οποία:
• Είναι πλήρως εµπεριστατωµένη και στηρίζεται σε επιστηµονικά τεκµήρια
• Προωθεί την ισόρροπη, ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη προσέγγιση
• Σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τις πρακτικές όλων των κρατών µελών και πάνω
από όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα
• Εισάγει ως προτεραιότητα τις περιβαλλοντικές δράσεις στην πρόληψη
• Προσδίδει ιδιαίτερη ευαισθησία στις ευάλωτες οµάδες και στις οµάδες υψηλού
κινδύνου
• Ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, όπως είναι, µεταξύ άλλων, οι νέες
συνθετικές ουσίες, η κατάχρηση των συνταγογραφούµενων φαρµάκων και η
πολυχρήση, συµπεριλαµβανοµένης της παράλληλης χρήσης νόµιµων και
παράνοµων ουσιών
• Θέτει συγκεκριµένες προτεραιότητες σε κάθε τοµέα, έτσι ώστε σε καιρό
οικονοµικής κρίσης και περικοπών, να προωθούνται στοχευµένες και
αποτελεσµατικές παρεµβάσεις και πρακτικές
• Προωθεί διάφανες διαδικασίες χρηµατοδότησης και ελέγχου
• Επιτρέπει στην ΕΕ να τοποθετείται µε µια ενιαία φωνή στο διεθνές σκηνικό και
στις σχέσεις της µε τους εταίρους της.
Πέραν των συναντήσεων της Οριζόντιας Οµάδας για τα Ναρκωτικά, στο πλαίσιο
της Προεδρίας, διοργανώθηκε στην Κύπρο η συνάντηση των Εθνικών
Συντονιστών για τα Ναρκωτικά όπως είθισται να διοργανώνεται κάθε εξάµηνο
από την προεδρεύουσα χώρα. Στη συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών για τα
Ναρκωτικά, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 18 Σεπτεµβρίου στο Συνεδριακό
Κέντρο στη Λευκωσία και στη Θεραπευτική Κοινότητα Αγία Σκέπη, το κύριο θέµα
συζήτησης ήταν «Γυναίκες και Θεραπεία της Ουσιοεξάρτησης: Ιδιαιτερότητες και
Προκλήσεις». Στη συνάντηση συµµετείχαν Εθνικοί Συντονιστές και
εµπειρογνώµονες σε θέµατα πολιτικής για τα ναρκωτικά από 19 Κράτη Μέλη, την
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Κροατία και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας και της Γραµµατείας του
Συµβουλίου.
Τέλος, στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η Κυπριακή Προεδρία
προώθησε το διάλογο για τα ναρκωτικά µε τις εξής τρίτες χώρες, µε στόχο την
από κοινού αντιµετώπιση του φαινοµένου των ναρκωτικών: Ρωσία, ΗΠΑ, χώρες
Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής και χώρες της Κοινότητας των Άνδεων. Των
συναντήσεων αυτών προήδρευσε το Υπουργείο Εξωτερικών.
Πέρα από την καθιερωµένη συνεργασία µε τις προαναφερόµενες χώρες και
περιοχές, η Κύπρος κατάφερε να λειτουργήσει ως γέφυρα µε τις χώρες της
Μεσογείου, ανοίγοντας το διάλογο για τα ναρκωτικά και τη συνεργασία µε το
Μαρόκο και το Λίβανο. Η έναρξη του διαλόγου µε το Μαρόκο και το Λίβανο έχει
ιδιαίτερη σηµασία και αποτελεί επιτυχία για την Προεδρία, αφού η ΕΕ είχε
προσπαθήσει ανεπιτυχώς και στο παρελθόν να καλέσει σε διάλογο το Μαρόκο,
το οποίο βάσει των τελευταίων στοιχείων της Παγκόσµιας Έκθεσης για τα
Ναρκωτικά των Ηνωµένων Εθνών παράγει τις µεγαλύτερες ποσότητες κάνναβης
διεθνώς. Ταυτόχρονα, µε τον τρόπο αυτό η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε τη
διεύρυνση της συνεργασίας µε τις χώρες που εντάσσονται στην Πολιτική για
ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Γειτονίας.
Στα πλαίσια της πολιτικής για Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, υπό την
αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας, διοργανώθηκε από τη Γενική
∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για
την Παρακολούθηση των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ) και την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης (EEAS), στην Κύπρο, στις 15-16
Οκτωβρίου, Πολυεθνικό σεµινάριο µε θέµα «Πρόληψη και Παρακολούθηση
Ναρκωτικών: κατάσταση και προοπτικές στις Νότιες Γειτονικές Χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Εν κατακλείδι, οι στόχοι που είχαν τεθεί στις αρχές του εξαµήνου έχουν
επιτευχθεί. Το ΑΣΚ έχει συµβάλει καθοριστικά και µε συναινετικό τρόπο στο
καθορισµό της πολιτικής της Ένωσης στον τοµέα των παράνοµων ουσιών
εξάρτησης για την επόµενη επταετία και θα εργαστεί µε συνέπεια σε κάθε
κατεύθυνση για την επιτυχή υλοποίησή της προς όφελος των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε να αφήσει
το στίγµα της µε την έναρξη του διαλόγου της ΕΕ µε τις γειτονικές µας
Μεσογειακές χώρες, το Μαρόκο και το Λίβανο. Καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες
της Κυπριακής Προεδρίας διαδραµάτισαν ο αποτελεσµατικός συντονισµός και η
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άψογη συνεργασία των άµεσα εµπλεκόµενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα µε το
Υπουργείο Εξωτερικών και την Υπηρεσία Καταπολέµησης Ναρκωτικών.
5.1.2. Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της
Τοξικοµανίας (EMCDDA)
Οι ανεξάρτητες, επιστηµονικά τεκµηριωµένες πληροφορίες αποτελούν ζωτική
πηγή για την Ευρώπη όσον αφορά την κατανόηση της φύσης των προβληµάτων
που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά και στην καλύτερη αντιµετώπιση τους. Με αυτήν
την προϋπόθεση, και µε στόχο την αντιµετώπιση του φαινοµένου των
ναρκωτικών, ιδρύθηκε το 1993 ως ένας από τους αποκεντρωµένους
οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ- EMCDDA).
Ο ρόλος του ΕΚΠΝΤ είναι να παρέχει στην ΕΕ και στα κράτη µέλη της µια
αντικειµενική συνολική εικόνα του προβλήµατος των ναρκωτικών στην ΕΕ και µια
αξιόπιστη τεκµηρίωση προς υποστήριξη της συζήτησης επί του θέµατος αυτού.
Σήµερα, παρέχει στους αρµόδιους χάραξης πολιτικής τεκµηριωµένα δεδοµένα
για τη σύνταξη νοµοθεσίας και την κατάρτιση στρατηγικών για τα ναρκωτικά, ενώ
επίσης βοηθά τους επαγγελµατίες και τους ερευνητές που εργάζονται στον
συγκεκριµένο τοµέα να στοχεύουν σε βέλτιστες πρακτικές και νέους τοµείς
έρευνας.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του EMCDDA, στο οποίο εκπροσωπείται η Κύπρος από
µέλη του ΑΣΚ, συνεδρίασε δύο φορές κατά το 2012 στη Λισσαβόνα. Τα
κυριότερα θέµατα που απασχόλησαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά το 2012 ήταν
τα ακόλουθα:
• Η Ετήσια Έκθεση του Κέντρου για το 2012
• Η υιοθέτηση της Στρατηγικής του Οργανισµού και του προγράµµατος
Εργασίας 2013-2015
• Η εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισµού
• Η έγκριση του προγράµµατος εργασίας του Κέντρου για το 2013 και η
υιοθέτηση του προϋπολογισµού για το 2014
• Ο ρόλος του EMCDDA στις Ευρωπαϊκές Έρευνες που σχετίζονται µε τα
ναρκωτικά
• Η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου
• Η έναρξη διαπραγµατεύσεων του Κέντρου µε το Ισραήλ για υπογραφή
Μνηµονίου Συνεργασίας.
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Σηµειώνεται ότι κατά τη συνάντηση Ιουλίου, ο εκπρόσωπος της Κύπρου
παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου της
ΕΕ όπως επίσης κατά τη συνάντηση του ∆εκεµβρίου παρουσιαστήκαν τα
αποτελέσµατα/ συµπεράσµατα της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου.
5.1.3 Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και ∆ράσης για το Αλκοόλ / Committee
of National Alcohol Policy and Action (CNAPA)

Στην Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και ∆ράσης για το Αλκοόλ (Committee for
national alcohol policy and action) συµµετέχουν εκπρόσωποι από τις
κυβερνήσεις των ΚΜ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για
τον συντονισµό των θεµάτων που αφορούν το αλκοόλ, την διάχυση
πληροφόρησης και βέλτιστων πρακτικών για την µείωση της επιβλαβούς
κατανάλωσης
του
αλκοόλ.
(http://ec.europa.eu/health/alcohol/events/ev_20120418_en.htm).
Η Κύπρος συµµετέχει στην εν λόγω επιτροπή και εκπροσωπείται από το ΑΣΚ,
στις συναντήσεις που πραγµατοποιούνται δύο φορές τον χρόνο. Τα κύρια θέµατα
που απασχόλησαν την Επιτροπή κατά το 2012 ήταν η αξιολόγηση της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Αλκοόλ και οι µελλοντικές δράσεις του
Προγράµµατος Υγείας αναφορικά µε τις αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται µε
την κατανάλωση του αλκοόλ. Τα ΚΜ οµόφωνα εξέφρασαν την επιθυµία τους για
συνέχιση και ενδυνάµωση της στρατηγικής της ΕΕ για το αλκοόλ αναγνωρίζοντας
παράλληλα την προστιθέµενη αξία της στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ.
Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου µε θέµα “Υγιής Γήρανση: µια συνεχής
διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής/ Healthy Ageing Across the Life
Cycle” του Υπουργείου Υγείας, Λευκωσία, 05-06/09/12
Μέσα στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ, το
Υπουργείο Υγείας διοργάνωσε Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου µε θέµα “Υγιής
Γήρανση: µια συνεχής διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής/ Healthy Ageing
Across the Life Cycle”. Στο συγκεκριµένο Συνέδριο έγινε από το ΑΣΚ
παρουσίαση της Στρατηγικής και Πολιτικής του Αλκοόλ στην Κύπρο.
5.2 Συµβούλιο της Ευρώπης
5.2.1.Οµάδα Ποµπιντού (ΟΠ)
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Η Οµάδα Ποµπιντού λειτουργεί στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης από
το 1971 και στην παρούσα φάση απαρτίζεται από 35 κράτη µέλη. Στόχος της
Οµάδας είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη µιας πολυτοµεακής, καινοτόµου και
αποτελεσµατικής πολιτικής για θέµατα ναρκωτικών, βασισµένης σε επιστηµονικά
δεδοµένα και να προωθεί την ανταλλαγή γνώσης µεταξύ των πτυχών της
πολιτικής, της πρακτικής και της επιστήµης, εστιάζοντας την προσοχή της στην
τοπική
εφαρµογή
των
προγραµµάτων.
(http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_en.asp).
5.2.2 Συναντήσεις Μόνιµων Αντιπροσώπων
Οι Μόνιµοι Αντιπρόσωποι διορίζονται από το κάθε κράτος µέλος ή τον αρµόδιο
Υπουργό και εκπροσωπούν τη χώρα τους για όλα τα θέµατα που προκύπτουν σε
ότι αφορά τις παράνοµες ουσίες εξάρτησης/ ψυχοδραστικές ουσίες και την
ουσιοεξάρτηση στο πλαίσιο της Οµάδας Ποµπιντού.
Η 71η Συνάντηση Μονίµων Αντιπροσώπων πραγµατοποιήθηκε στο
Στρασβούργο στις 13 Νοεµβρίου 2012 και εστιάστηκε στα εξής θέµατα:
- Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που είχαν υιοθετηθεί για υλοποίηση
κατά το 2012
- Ανατροφοδότηση από τις οµάδες εργασίας συµπεριλαµβανοµένων της Ad
Hoc οµάδας εµπειρογνωµόνων για το σχεδιασµό ενιαίων στρατηγικών που
αφορούν στις νόµιµες και παράνοµες ουσίες εξάρτησης, της οµάδας οδικής
ασφάλειας και θεραπείας υποκατάστασης, της οµάδας αεροδροµίων, των
∆ικτύων MedNET και EXASS Net
- Ανασκόπηση του προσχεδίου πολιτικής για τη µείωση της βλάβης, των
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της Οµάδας
Ποµπιντού για το διάστηµα 2010-2012 και των δραστηριοτήτων
που
προτάθηκαν για υλοποίηση για το έτος 2013.
Το Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου πραγµατοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 14
Νοεµβρίου του 2012. Το συνέδριο και η συνάντηση εστιάστηκαν στα εξής
θέµατα:
- Αξιολόγηση της προόδου των δραστηριοτήτων και γενικότερα του
πολιτικού ρόλου της Οµάδας Ποµπιντού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
στον τοµέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά
- Συζήτηση ξεχωριστής θεµατικής αναφορικά µε το διαδίκτυο, τους
κινδύνους αλλά και τις προοπτικές και προκλήσεις που συνδέονται µε το
διαδίκτυο για τη µείωση της ζήτησης και της προσφοράς των παράνοµων
ουσιών εξάρτησης.
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5.2.3. Οµάδες Εργασίας
Η 1η Συνάντηση της Οµάδας Εργασίας για καθιέρωση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων στον τοµέα της ουσιοεξάρτησης πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι,
στις 30-31 Ιανουαρίου του 2012. Η οµάδα θα πραγµατοποιήσει 4 συναντήσεις
κατά την περίοδο 2012-2013, µε στόχο την ετοιµασία ενός πλαισίου για την
προώθηση της εκπαίδευσης όλων των επαγγελµατιών χάραξης πολιτικής και
των επαγγελµατιών των δοµών ουσιοεξάρτησης.
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Μεσογειακού ∆ικτύου (MedNET), η
ΟΠ διοργάνωσε περιφερειακό συνέδριο στις 22-23 Μαρτίου το 2012 στην
Ραµπάτ, για την αξιοποίηση ερευνών για τις εξαρτησιογόνες ουσίες όπως οι
έρευνες γενικού πληθυσµού ή ΕSPAD στις πολιτικές στην περιφέρεια της
Μεσογείου (Regional Seminar on the use of drug research in policy in the
Mediterranean Region).
Επίσης, το Μεσογειακό ∆ίκτυο της ΟΠ πραγµατοποίησε συνάντηση στο
Στρασβούργο στις 15 Νοεµβρίου 2012 µε στόχο την παρουσίαση του φαινοµένου
των ναρκωτικών και προσφάτων εξελίξεων στις χώρες: Αλγερία, Κύπρο, Ελλάδα,
Αίγυπτο, Γαλλία, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανο, Μάλτα, Μαρόκο, Πορτογαλία, και
Τυνησία καθώς και των προτάσεων για δραστηριότητες προς υιοθέτηση στο
πρόγραµµα εργασιών για το 2013.
5.3 Ηνωµένα Έθνη
5.3.1 Επιτροπή Ναρκωτικών Ουσιών (Commission on Narcotic DrugsCND)
H Επιτροπή Ναρκωτικών Ουσιών είναι το κεντρικό σώµα χάραξης πολιτικής για
τα ναρκωτικά του ΟΗΕ. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να αναλύει την κατάσταση
ελέγχου των παράνοµων ουσιών εξάρτησης σε διεθνές επίπεδο, λαµβάνοντας
υπόψη τα αλληλένδετα θέµατα της πρόληψης της χρήσης, της θεραπείας και
κοινωνικής επανένταξης των χρηστών και της προσφοράς και της διακίνησης
παράνοµων ουσιών. Αναλαµβάνει δράση µέσω ψηφισµάτων και αποφάσεων και
παρακολουθεί την εφαρµογή των τριών βασικών διεθνών συµβάσεων του 1961,
1971 και 1988.
Μεταξύ 12-16 Μαρτίου 2012, διοργανώθηκε στη Βιέννη, η 55η Σύνοδος της
Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών, στην οποία συµµετείχε Μέλος του Συµβουλίου
και εκπρόσωπος της Μόνιµης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στη Βιέννη. Για
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περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τη Σύνοδο και τα ψηφίσµατα που
υιοθετήθηκαν: http://www.unodc.org/unodc/commissions/CND/
5.4.

Επίσκεψη Ρωσικής Αντιπροσωπείας

Στις 13-14 ∆εκεµβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη ρωσικής
αντιπροσωπείας στο Αντιναρκωτικό Συµβούλιο και σε επιλεγµένα θεραπευτικά
προγράµµατα του κρατικού και µη κυβερνητικού τοµέα. Η ρωσική
αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον κ. Michael Gabriliants, Προϊστάµενο του
Τµήµατος Συντονισµού και Ανάλυσης της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Ελέγχου
Ναρκωτικών της Ρωσίας και εκπρόσωπο της Ρωσικής Πρεσβείας στην Κύπρο.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή εµπειριών αναφορικά µε το νοµοθετικό
πλαίσιο, τους τρόπους οργάνωσης της αρµόδιας αρχής κάθε κράτους, τη χάραξη
πολιτικής και τους τρόπους λειτουργίας των θεραπευτικών προγραµµάτων
ενόψει των επικείµενων ανακατατάξεων και αλλαγών στη Ρωσία όσον αφορά
στην αντιµετώπιση του φαινοµένου.
6. Νέοι Στόχοι και προκλήσεις για το 2013
Το έργο ενός ζωντανού οργανισµού όπως το ΑΣΚ, θα πρέπει να τυγχάνει
συνεχούς αυτοκριτικής και ανάλυσης, προκειµένου αυτό να µπορεί να
ανταποκρίνεται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες. Έτσι,
λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που τίθενται και που απορρέουν από τα
δεδοµένα που συλλέγονται και συναρτώντας τα µε το οικονοµικό σκηνικό της
χώρας µας έτσι όπως διαµορφώνεται, το ΑΣΚ έχει θέσει τους εξής στόχους για το
2013:
•

•

•

•

Παρακολούθηση της εφαρµογής της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τα
Ναρκωτικά και της Επιβλαβούς Χρήσης του Αλκοόλ 2013-2020, µέσα από
ένα αναβαθµισµένο µηχανισµό που επιτρέπει την ιεράρχηση και στοχοθέτηση
παρεµβάσεων.
Τροποποίηση και εφαρµογή του Σχεδίου Οικονοµικής Βοήθειας Ατόµων µε
Ιστορικό Εξάρτησης, για στήριξη των ατόµων που βρίσκονται στο στάδιο της
κοινωνικής επανένταξης.
Ευρύτερη προώθηση θεµάτων που αφορούν στον τοµέα της Κοινωνικής
Επανένταξης, για ουσιαστικότερη στήριξη των ατόµων στην επανεισδοχή
τους
Βελτίωση της ποιότητας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών εντός των
φυλακών καθώς και µεταθεραπευτικής φροντίδας.
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•
•
•

Προώθηση του Περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικοµανών Νόµου, για
παραποµπή ατόµων στη θεραπεία αντί της φυλάκισης.
Προώθηση δράσεων που αφορούν στον εντοπισµό και την προσέγγιση
κρυµµένων πληθυσµών, µε στόχο την προσέλκυση τους στη θεραπεία.
Αναβάθµιση της σχέσης του ΑΣΚ µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας,
διασφαλίζοντας άµεση και απρόσκοπτη ενηµέρωση, καθώς και τήρηση
δεοντολογικού κώδικα.

7. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
(ΕΚΤΕΠΝ)
Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, ιδρύθηκε
το 2003 βάσει της νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ΑΣΚ και είναι µέλος
του Reitox, του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την
Τοξικοµανία, από το οποίο και χρηµατοδοτείται εν µέρει. Το ΕΚΤΕΠΝ είναι ο
επίσηµος φορέας του κράτους υπεύθυνος για την καταγραφή της κατάστασης
της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο.
Οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας του ΕΚΤΕΠΝ είναι οι πέντε κύριοι
επιδηµιολογικοί δείκτες, καθώς και τέσσερις έµµεσοι δείκτες που έχει θέσει ως
προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ). Οι δείκτες αυτοί αποτελούν τη βάση για τη διαµόρφωση
έγκυρης, αντικειµενικής και τεκµηριωµένης εικόνας του φαινόµενου των
εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα µας.
Η Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα
Ναρκωτικά Κύπρου 2012, παρουσιάζει τα σηµαντικότερα στοιχεία που
αναφέρονται στην κατάσταση των εξαρτησιογόνων ουσιών στη Κύπρο. Τα
στοιχεία που αφορούν στην προβληµατική χρήση (µολυσµατικές ασθένειες,
θάνατοι, αιτήµατα για θεραπεία κλπ), καθώς και τα αποτελέσµατα της
Παγκύπριας Έρευνας Γενικού Πληθυσµού, επιβεβαιώνουν τις τάσεις που
επικράτησαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που έχει συλλέξει το ΕΚΤΕΠΝ:
http://www.ask.org.cy/el/page/episima-stoixeia?megamenu=4
Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τον κάθε δείκτη, προϋποθέτει την
προαγωγή και ενίσχυση της έρευνας για το συνεχή εµπλουτισµό των
επιστηµονικών δεδοµένων. Για το λόγο αυτό, το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου αναλαµβάνει
διάφορες πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή και προώθηση µελετών που θα
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βοηθήσουν στην ολοκληρωµένη παρουσίαση της κατάστασης των παράνοµων
ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο.
Επιπρόσθετα, τo ΕΚΤΕΠΝ, ξεκίνησε από το 2012, τη συστηµατική
παρακολούθηση επιδηµιολογικών και άλλων δεικτών για το αλκοόλ, ενώ εντός
του 2013, θα εκδοθεί η πρώτη ετήσια έκθεση για το αλκοόλ, µε δεδοµένα, τα
οποία θα αναδείξουν την κατάσταση της προβληµατικής χρήσης αλκοόλ κατά τα
τελευταία χρόνια στην Κύπρο.
Η περιγραφή του φαινοµένου που παρουσιάζεται µέσω των Ετήσιων Εκθέσεων,
αλλά και των τριµηνιαίων δελτίων («Σκιαγράφηση») του ΕΚΤΕΠΝ, µπορεί να
αποτελέσει βασικό εργαλείο για διαµόρφωση πολιτικής από το ΑΣΚ, αλλά και
πολύτιµη πηγή για έγκυρη και αντικειµενική ενηµέρωση της Πολιτείας, των
επαγγελµατιών, της ακαδηµαϊκής κοινότητας και του κοινού ευρύτερα.
Επιπρόσθετα, κατά το 2012 το ΕΚΤΕΠΝ ασχολήθηκε µε τα πιο κάτω θέµατα:
- Συµµετοχή σε θεµατικές/ τεχνικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου
- Συγγραφή και αποστολή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο της Ετήσιας Έκθεσης στην
Αγγλική
- Συµµετοχή στο σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης, στο οποίο συµµετέχουν
όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ, για ενηµέρωση όσον αφορά στις νέες συνθετικές
ουσίες που παρουσιάζονται στην αγορά παράνοµων ουσιών, σε νέους τρόπους
χρήσης ουσιών, ασυνήθιστες δοσολογίες γνώριµων ουσιών, και άλλα σχετικά
νέα φαινόµενα και αναδυόµενες τάσεις
- Τροφοδότηση της Πύλης Βέλτιστων Πρακτικών (EDDRA) µε πληροφορίες που
αφορούν σε επιτόπια προγράµµατα που πληρούν τα κριτήρια βέλτιστων
πρακτικών. Το εργαλείο αυτό αφορά στην ανάπτυξη και προώθηση επιστηµονικά
τεκµηριωµένων πρακτικών µείωσης της ζήτησης και µείωσης της βλάβης και
παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε ερευνητικά δεδοµένα σε σχέση µε τις βέλτιστες
πρακτικές των κρατών µελών. Επισηµαίνεται ότι εντός του 2012, εντάχθηκε
στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων EDDRA η κλειστή θεραπευτική κοινότητα
«Αγία Σκέπη» και το πρόγραµµα «FRED goes Net».
- Συµπλήρωση και αποστολή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο των δοµηµένων
ερωτηµατολογίων και στατιστικών πινάκων (περιέχουν συγκεκριµένες συνήθως
ποσοτικές πληροφορίες συγκρίσιµες µε τα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ)
- Αιτήµατα του γραφείου των Ηνωµένων Εθνών (Συµπλήρωση του Annual
Report Questionnaire)
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- Αιτήµατα των συνεργατών και άλλων φορέων που ασχολούνται µε θέµατα
ουσιών εξάρτησης (ετοιµασία εκθέσεων µετά από αιτήµατα Υπουργείων, των
µελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, του ΑΣΚ κ.ά.)
- Συγγραφή Ενηµερωτικού/ Θεµατικού δελτίο του ΕΚΤΕΠΝ- «Σκιαγράφηση». Το
τριµηνιαίο αυτό έντυπο σκοπό έχει να παρουσιάσει την κατάσταση του
φαινοµένου των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο και την Ευρώπη,
απευθύνεται στους επαγγελµατίες, τους λειτουργούς των ΜΜΕ, αλλά και για
αξιοποίηση από το ευρύ κοινό.
Τέλος, 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, µέσω του ΕΚΤΕΠΝ, διενεργεί έρευνες µε σκοπό την
περαιτέρω εµβάθυνση σε τοµείς που θεωρεί ότι χρήζουν επί µέρους
διερεύνησης.
Πιο κάτω παρουσιάζονται έρευνες που προγραµµατίζεται να προωθηθούν µέσα
στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης 2013- 2016 νοουµένου ότι έχουν εξασφαλισθεί
τα απαιτούµενα κονδύλια:
• Έρευνα κοινωνικού κόστους
• Έρευνα ανάµεσα στους µετανάστες
• Έρευνα στα οικιστικά λύµατα
• Έρευνα
για
εγκαθίδρυση
µηχανισµού
συστήµατος
έγκαιρης
προειδοποίησης για τις νέες ουσίες εξάρτησης µε τη συµµετοχή χρηστών.
8. Οικονοµικός Απολογισµός
Ο εγκεκριµένος Προϋπολογισµός του Συµβουλίου για το έτος 2012 ήταν
1,496,000 ευρώ, ποσό από το οποίο αποδεσµεύθηκε ποσό ύψους 1,236,000
ευρώ. Από το ποσό αυτό, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 δαπανήθηκε το ποσό
των 1,235,151 ευρώ.
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ΕΚΤΕΠΝ – Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
ΚΟΑ – Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού
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ΟΕΒ – Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων
ΟΗΕ – Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
ONEK- Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου
ΠΟΦΕΝ- Παγκύπρια Οµοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων
Υ.ΚΑ.Ν – Υπηρεσία Καταπολέµησης Ναρκωτικών
ΥΨΥ – Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
CNAPA- Committee of National Alcohol Policy and Action
CND – Commission on Narcotic Drugs of the United Nations
EDDRA – Exchange on Drug Demand Reduction Action
ELDD- European Legal Database on Drugs
EMCDDA – European Monitoring Centre on Drugs and Drugs Addiction
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UNODC- United Nations Office on Drugs and Crimes
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