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  1 EMCDDA (2001), European drug prevention quality standards 
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-Διαδικασία Έγκρισης & Επιχορήγησης Προληπτικών Προγραμμάτων 

Το ΑΣΚ έχει αναθεωρήσει τις σχετικές διαδικασίες σε σχέση με την Πρόληψη, αποσκοπώντας στη 
βελτίωση της ποιότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για έγκριση και επιχορήγηση, καθώς και 
τη γενικότερη προληπτική πολιτική. 

Η διαδικασία η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2013 αποσκοπεί στην προώθηση επιλεγμένων δράσεων της 
Εθνικής Στρατηγικής, μετά από σχετική ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) μέσα από το ρόλο του, όπως ορίζεται στη σχετική 
νομοθεσία, μεριμνά για την προώθηση και διασφάλιση καλών πρακτικών, όπως αυτές περιγράφονται 
στο σχετικό οδηγό πρόληψης, με στόχο τη στήριξη όλων των προγραμμάτων και διασφάλιση της 
παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τόπο μας. 

Με βάση τη νομοθεσία του ΑΣΚ, τα προγράμματα τα οποία αναφέρονται σε παράνομες ουσίες 
και στο αλκοόλ πρέπει να υποβάλλονται στο Συμβούλιο για εξασφάλιση της αδειοτότησής τους. 
Προγράμματα τα οποία αιτούνται αδειοτότησης για πρώτη φορά, μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια 
λειτουργίας για 2 χρόνια ενώ προγράμματα τα οποία αιτούνται αδειοδότησης για 2η συνεχόμενη 
χρονιά, μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας για 4 χρόνια. 

Το σχετικό έντυπο για υποβολή προγράμματος προς έγκριση είναι διαθέσιμο  στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ 
(www.ask.org.cy). Οι  σχετικές αιτήσεις  μπορούν να υποβάλλονται οποιαδήποτε χρονική περίοδο.  

Επιπρόσθετα, το ΑΣΚ επιχορηγεί μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες προγράμματα τα οποία 
αναφέρονται στις ουσίες εξάρτησης  (παράνομες ουσίες ή αλκοόλ) ή έχουν προληπτική προστιθέμενη 
αξία (χωρίς άμεση αναφορά στις ουσίες εξάρτησης). Η διαδικασία επιχορήγησης ανακοινώνεται μια 
φορά το χρόνο και δικαίωμα υποβολής έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, εταιρείες, 
φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), Πανεπιστημιακά ιδρύματα, 
Κυβερνητικές υπηρεσίες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Το σχετικό έντυπο για τη διαδικασία επιχορήγησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ 
(www.ask.org.cy). Σημειώνεται ότι πρέπει να συμπληρώνονται και τα δύο μέρη της αίτησης 
(το Μέρος Ι, αποτελεί αυτούσια και την αίτηση έγκρισης). 

Ο κατάλογος με τα εγκεκριμένα αλλά και επιχορηγημένα προγράμματα από το Αντιναρκωτικό 
Συμβούλιο Κύπρου είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.ask.org.cy.  

  

ΠΡΟΛΗΨΗ 

Κύριος στόχος κάθε Εθνικής Στρατηγικής για τα ναρκωτικά, είναι η χάραξη μιας σφαιρικής 
ολοκληρωμένης και συντονισμένης πολιτικής που να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, την πτυχή 
της πρόληψης. Η πρόληψη θεωρείται ένας από τους βασικούς πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής για 
την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του Αλκοόλ 2013-
2020 στην Κύπρο αλλά και σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. 

Οι αλλαγές στην κοινωνία, αλλά και στα επιστημονικά δεδομένα σε ότι αφορά την 
αποτελεσματικότητα της πρόληψης προστάζουν την  αναθεώρηση  των πρακτικών εφαρμογής των  
προληπτικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και να καλύπτουν τις 
πραγματικές ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού, στον οποίο απευθύνονται.  

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, η ενδεδειγμένη πρόληψη έχει τεκμηριωθεί ότι επιφέρει 
θετικά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, η Εθνική Στρατηγική 2013-2020 και το Σχέδιο Δράσης 2013-
2016, δίνει έμφαση σε αυτού του είδους την πρόληψη και προτείνει παρεμβάσεις γύρω από τους 
πιο κάτω άξονες:

1. Στήριξη ευάλωτων ομάδων ως προς την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και   
 παροχή προγραμμάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου
 Η ομάδα που επιλέγεται για μια προληπτική παρέμβαση πρέπει να αποτελεί ομάδα υψηλού   
 κινδύνου (δηλαδή με υψηλότερο κίνδυνο χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών). Οι ομάδες οι οποίες   
 έχουν καθοριστεί είναι: 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. Παράλληλα, τα προγράμματα  πρέπει να επικεντρώνονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου. 

2. Ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση
 Προληπτικά προγράμματα που αφορούν στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών παρεμβάσεων   
 (παρεμβάσεων δηλαδή που στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς ή της διευκόλυνσης της   
 αλλαγής, μέσα από την αλλαγή του περιβάλλοντος του ατόμου).
 Σε αυτό το πλαίσιο, το ΑΣΚ στηρίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας για πλήρη  απαγόρευση του   
 καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, που αποτελεί μια ουσιαστική περιβαλλοντική στρατηγική  
 πρόληψης για όλο το φάσμα των εξαρτησιογόνων ουσιών1 .  

3. Καθολικές Δράσεις
 Οι καθολικές δράσεις απευθύνονται σε ομάδες του γενικού πληθυσμού και αποσκοπούν   
 στη μείωση όλων των κοινωνικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας του πληθυσμού.   
 Για τη Εθνική Στρατηγική ενδείκνυται όπως οι καθολικές δράσεις     
 δίνουν έμφαση στην πληροφόρηση/ επιμόρφωση ή ανάπτυξη προγραμμάτων.    

 Η  Εθνική Στρατηγική είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΑΣΚ (www.ask.org.cy) 

Μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών επιχορήγησης λειτουργεί και η διαδικασία πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων για την εφαρμογή στοχευόμενων προγραμμάτων, αναλόγως των κενών που 
εντοπίζονται στη παροχή προληπτικών παρεμβάσεων, αλλά και με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια.

Οι παρεμβάσεις πρόληψης του ΑΣΚ περιλαμβάνουν  και πολλά άλλα θέματα τα οποία αναφέρονται 
σε συντομία πιο κάτω:

Fred Goes to School
Το Fred Goes to School, εφαρμόζεται από τη σχολική χρονιά 2011-2012 σε κάποια σχολεία. Αποτελεί 
ένα στοχοθετημένο πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης για νεαρούς καπνιστές στα Γυμνάσια και 
προσφέρεται από τους καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, οι οποίοι έχουν 
εκπαιδευτεί ειδικά για το πρόγραμμα αυτό. Είναι μια συνεργασία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με τις Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, λειτουργοί της οποίας έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση και 
εποπτεία των καθηγητών ΣΕΑ. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου έχει το γενικό συντονισμό του 
προγράμματος. 

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας 

Το  μνημόνιο συνεργασίας  μεταξύ του ΑΣΚ και του Υπουργείου Άμυνας, συνάδει με την Εθνική 
Στρατηγική για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή κατανάλωση 
του αλκοόλ 2013-2020 και προσαρμόζεται στο σχέδιο δράσης 2013-2016. Στόχος του Μνημονίου είναι 
η μείωση της πιθανότητας έναρξης χρήσης ουσιών εξάρτησης κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 
θητείας και ιδιαίτερα στο χώρο της Εθνικής Φρουράς και η ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, 
καθώς και η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου.. Στο μνημόνιο εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες 
και φορείς όπως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Υγείας- Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, 
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), Αστυνομία Κύπρου- Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, 
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) και ΜΚΟ.  

Συνεργασία με Ιδιωτικά Σχολεία 

Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης συνεργασιών με στόχο την προώθηση των θεμάτων του ΑΣΚ 
αναπτύσσεται συνεργασία με τα Ιδιωτικά σχολεία.   

Ενημερωτικό Υλικό Πρόληψης 

Το ΑΣΚ εκδίδει και παραχωρεί ενημερωτικό υλικό το οποίο αφορά στις ουσίες εξάρτησης, νόμιμες και 
παράνομες, στα προγράμματα προληπτικά και θεραπευτικά και επί μέρους θέματα στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του έργου του.

Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες του ΑΣΚ www.ask.org.cy , www.asknow.org.cy/ . 

Μπορείτε να γίνετε φίλοι με το ΑΣΚ στο Facebook: Antinarkotiko Symvoulio Kyprou

 

  


