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Κοινωνική επανένταξη: 
Η κοινωνική επανένταξη αναγνωρίζεται ως 
θεμελιώδης συνιστώσα των ολοκληρωμένων 
στρατηγικών για τα ναρκωτικά και μπορεί να 
εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών και σε διάφορα 
πλαίσια,1 ενώ ορίζεται ως η «κάθε κοινωνική 
παρέμβαση με στόχο την ένταξη πρώην ή νυν 
προβληματικών χρηστών εξαρτησιογόνων 
ουσιών στην κοινωνία.2 
Παράλληλα, κοινωνική επανένταξη μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ‘οποιαδήποτε δραστηριότητα 
η οποία αποσκοπεί στην πρόληψη του 
κοινωνικού αποκλεισμού πρώην και νυν 
εξαρτημένων ατόμων, ενώ περιλαμβάνει 
δραστηριότητες που καλύπτουν ανάγκες των 
ατόμων που δεν συνδέονται απαραίτητα με την 
χρήση, όπως πρόσβαση σε στέγαση, εκπαίδευση 
και επαγγελματική κατάρτιση, εργοδότηση, 
αναδόμηση των προσωπικών επαφών και 
σχέσεων, και περιορισμό της διάκρισης’. 3 
 

 

 

 

Η κοινωνική επανένταξη βασίζεται σε τρεις 
βασικούς άξονες:  
 

 στέγαση  
 εκπαίδευση/κατάρτιση και  
 απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης 

της επαγγελματικής κατάρτισης).  
 

Η παροχή στέγης ή βοήθειας για την ανεύρεση 

στέγης έχει ως απώτερο στόχο να φέρει 

μεγαλύτερη σταθερότητα στη ζωή των ατόμων 

που παρακολουθούν θεραπεία. Η παροχή στέγης 

μπορεί να αποτελέσει αυτή καθεαυτή μία 

παρέμβαση, αλλά συχνά συνοδεύεται από την 

παροχή ψυχοκοινωνικής βοήθειας και κάποιο 

είδους εποπτείας. 

Η παροχή εκπαίδευσης/κατάρτισης: αφορά στη 

συμμετοχή ατόμων, που βρίσκονται στη 

θεραπεία, σε προγράμματα εκπαίδευσης/ 

κατάρτισης  ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε 

κάποια επιχείρηση, ή ακόμα να συστήσουν τις 

δικές τους επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει στην 

Ελλάδα καθώς και στην Ισπανία υπό την αιγίδα 

του προγράμματος απασχόλησης «Προώθηση 

της αυτοαπασχόλησης».  

Η απασχόληση, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα βήματα για επανένταξη των 

ατόμων στην κοινωνία. Τα μέτρα απασχόλησης 

μπορούν να λάβουν πολλές διαφορετικές 

μορφές, όπως για παράδειγμα, παροχή 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που 

απασχολούν ένα χρήστη εξαρτησιογόνων ουσιών 

σε μία ανταγωνιστική θέση εργασίας, 

παράδειγμα που αναφέρεται σε πολλά κράτη 

μέλη της ΕΕ.  

 

Σε ποιους απευθύνονται οι παρεμβάσεις 
κοινωνικής επανένταξης: 
Οι παρεμβάσεις κοινωνικής επανένταξης 
απευθύνονται τόσο σε τρέχοντες όσο και σε 
πρώην προβληματικούς χρήστες εξαρτησιογόνων 
ουσιών, δηλαδή από «καθαρά», πρώην 
ουσιοεξαρτώμενα άτομα, κοινωνικά και 
λειτουργικά ενταγμένα σε μακρόχρονα 
προγράμματα (π.χ. μεθαδόνης), έως τα πλέον 
άπορα ουσιοεξαρτώμενα άτομα που ζουν στο 
δρόμο.  
Οι υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης δεν 
απευθύνονται αποκλειστικά σε προβληματικούς 
χρήστες παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, 
αλλά απευθύνονται και σε άτομα που είναι 
εθισμένα στο αλκοόλ, και άλλες νόμιμες 
εξαρτησιογόνες ουσίες ή ακόμα και σε όλες τις 
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες που 
εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής 
επανένταξης. 
 

 

Παραπομπές: 

1 ΕΚΠΝΤ, Ετήσια Έκθεση 2010 

2 ΕΚΠΝΤ, Ετήσια Έκθεση 2005 

3 EMCDDA, EMCDDA Insights: Social reintegration and 

employment: evidence and drug interventions for drug 

users in treatment, 2012 

 

Προτεραιότητα για το Αντιναρκωτικό 

Συμβούλιου Κύπρου τα θέματα κοινωνικής 

επανένταξης 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, μέσα στα 

πλαίσια προώθησης των δράσεων στον τομέα 

της κοινωνικής επανένταξης προχωρά στην 

προκήρυξη προγράμματος με στόχο την 

ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος κοινωνικής 

επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν ή 

αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα με 

την ουσιοεξάρτηση. Το διαθέσιμο ποσό είναι 

50.000 ευρώ. Η έναρξη του προγράμματος 

αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2017 και η 

εφαρμογή του δεν πρέπει να ξεπερνά τους 

δώδεκα μήνες. Δικαίωμα υποβολής πρότασης 

έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, 

εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλοι 

ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Κυβερνητικές 

υπηρεσίες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα 

πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν το φορέα του 

οποίου η πρόταση θα επιλεγεί, θα κληθούν να 

υπογράψουν συμβόλαιο για πιστή εφαρμογή της 

πρότασης που κατέθεσαν. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη 

μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο εδώ. 

Περεταίρω, το ΑΣΚ συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις 

μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου παροχής 

Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη Ατόμων 

με Ιστορικό Εξάρτησης. Για το 2017, η τελευταία 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί ως 

η 29
η
 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες 

πληροφορίες και αιτήσεις ακολουθήστε το 

σύνδεσμο.  

 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/tSYRt_aEtcHIVBvktrmPlg==
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/2TNHfcreN6zIVBvktrmPlg==


 

 

 

 

 

 

 

Με ποιο τρόπο  επιδρά το αλκοόλ και τα ναρκωτικά στην οδήγηση, 

αλήθειες και μύθοι γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες,  

είναι διαθέσιμες στο νέο  

του Κρατικού Χημείου.  

 

 

 

 

Ανακοινώσεις 

 Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα  

 

 

 

 

Εκπαίδευση στα κριτήρια 
ποιότητας στην πρόληψη EDPQS 
του EMCDDA  

 

 22 442960 / 22 305190 

 Τμήμα Πολιτικής: 

info@ask.org.cy 

 Τμήμα  Παρακολούθησης: 

info@ektepn.org.cy  

: www.ask.org.cy  Cyfield 

Tower, Λεωφ. Λεμεσού 130, City 

Home 81, 4ος όροφος, 2015 

Στρόβολος, Λευκωσία. 

Ετήσια Έκθεση της Κύπρου για τα 

Ναρκωτικά 2017, έκδοση EMCDDA 

Στην έκθεση παρουσιάζονται 

θέματα όπως η προσφορά και η 

χρήση, τα προβλήματα δημόσιας 

υγείας, η πολιτική για τα ναρκωτικά 

και οι τρόποι αντιμετώπισης του 

προβλήματος αυτού. Για πρόσβαση 

στην έκθεση ακολουθήστε 

το σύνδεσμο. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πραγματοποιηθεί στις 11-13 
Σεπτεμβρίου. Μέσα στο πλαίσιο 
συμμετοχής του Αντιναρκωτικού 
Συμβουλίου Κύπρου στο 
Μεσογειακό Δίκτυο της Ομάδας 
Πομπιντού, φέτος θα φιλοξενήσει 
αντιπροσωπεία τεσσάρων 
επαγγελματιών του τομέα 
ουσιοεξάρτησης από την Αίγυπτο. Η 
εκπαίδευση των επαγγελματιών θα 
πραγματοποιηθεί από 
εμπειρογνώμονα του EMCDDA και 
θα επιχορηγηθεί από το ΤΑΙΕΧ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ομάδα 
Πομπιντού και το ΑΣΚ. 
 

 

Οριζόντια Ομάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά του 
Συμβουλίου της ΕΕ (HDG), 14 Σεπτεμβρίου 2017, Ταλίν 
Εσθονία  

Η συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών της ΕΕ για τα 
Ναρτκωτικά, θα επικεντρωθεί στο θέμα: «Aντιμετώπιση 
της κατάχρησης της ουσίας φεντανύλης». Την τελευταία 
δεκαετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εσθονία ήταν μεταξύ 
των χωρών με το μεγαλύτερο πρόβλημα χρήσης 
οπιοειδών και τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από 
υπερβολική δόση. Επίσης, η Εσθονία είναι μία από τις 
λίγες χώρες στον κόσμο όπου στην παράνομη αγορά 
κυριαρχεί η φεντανύλη - ένα συνθετικό οπιοειδές πολύ 
ισχυρότερο από την ηρωίνη. Ως εκ τούτου, σκοπός της 
συνάντησης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η αποφυγή 
παρόμοιων κρίσιμων καταστάσεων σε άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ. 

 

3
ο
 Διεθνές Συνέδριο με θέμα:  “Wastewater – Based Drug 

Epidemiology», testing the Waters, 26-27 Οκτωβρίου 2017, 

Λισαβόνα, Πορτογαλία. Εμπειρογνώμονες θα 

συναντηθούν με σκοπό να συζητήσουν το θέμα της 

επιδημιολογίας με βάση τα λύματα. Το συνέδριο 

απευθύνεται σε επιδημιολόγους στον τομέα των 

ναρκωτικών, χημικούς, εμπειρογνώμονες στον τομέα 

της εγκληματολογίας και της δημόσιας υγείας.      

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο 

και για εγγραφή, ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

 

Νέο Σχέδιο Δράσης 2017-2020 για 

την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης 

από Παράνομες Ουσίες και την 

Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 

Το νέο Σχέδιο Δράσης για 

Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από 

Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή 

Χρήση Αλκοόλ 2017-2020, 

αναπτύχθηκε σε συνέχεια της 

διαδικασίας διαβούλευσης με όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς μέσα στα 

πλαίσια αποτίμησης του Σχεδίου 

Δράσης 2013- 2016. Για πρόσβαση 

στο Σχέδιο Δράσης ακολουθήστε 

το σύνδεσμο 

 

Τρέχοντες εξελίξεις στην Κύπρο 

 

 

 

 

Αυτόματες Μηχανές Διάθεσης Συριγγών 

Αναφορικά με τις αυτόματες μηχανές διάθεσης κουτιών μείωσης της βλάβης, οι οποίες τοποθετήθηκαν 

με στόχο την πρόληψη της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε χρήστες ουσιών εξάρτησης, 

υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται: 

- Επαρχία Λευκωσίας: Παλιό Νοσοκομείο Λευκωσίας (πίσω από Εξωτερικά Ιατρεία) 

- Επαρχία Λεμεσού: Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού (πλησίον της βάσης Ασθενοφόρων) 

- Επαρχία Λάρνακας: παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας (πλησίον Υγειονομικού) 

- Επαρχία Αμμοχώστου: Κέντρο Υγείας Αμμοχώστου (στην είσοδο) 

- Επαρχία Πάφου: Εξωτερικός χώρος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου (πλησίον Τμήματος Πρώτων 

Βοηθειών). 

Οι μηχανές λειτουργούν μόνο με τη χρήση ειδικού κέρματος (token), το οποίο οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να προμηθεύονται από τα εξής σημεία: 

- Πρόγραμμα υποκατάστασης «ΓΕΦΥΡΑ», Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας 

(Νοσοκομείο Αθαλάσσας, τηλ.: 22402194 / 22402130) 

- Πρόγραμμα Υποκατάστασης «ΣΩΣΙΒΙΟ», Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας (Παλαιό 

Νοσοκομείο Λεμεσού, τηλ.:  25305111 Γρ. Νοσ. / Γρ. Ψυχ. Στήριξης. 25305077) 

- Μονάδα Υποκαταστάτων «ΔΙΑΒΑΣΗ» Λάρνακας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας 

(Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας, τηλ.: 24828795) 

- Μονάδα Υποκαταστάτων «ΣΤΡΟΦΗ» Πάφου,  Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας 

(Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, τηλ.: 26803144/ 26803174) 

- Μονάδα Υποκαταστάτων «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» Αμμοχώστου Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Υπουργείου 

Υγείας (Κέντρο Υγείας Αμμοχώστου, τηλ.: 23815078/ 23815089) 

- Kέντρο Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης «ΣΤΟΧΟΣ»- Παγκύπριος Αντιναρκωτικός 

Σύνδεσμος και Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας (Mαρίας Συγκλητικής 1, 1011 

Λευκωσία, τηλ.: 22460077) 

- Κλινική Βερεσιέ (Λεωφ. Μεσαορίας 5, Πύλα 7081, τηλ.: 70000659, 24645333) 

- Πρόγραμμα Ψυχολογικής Απεξάρτησης «Κίμωνας», «ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» (Λεωφ. 

Μεσαορίας 5, Πύλα 7081, τηλ.: 24645333) 

- Aνοικτή θεραπευτική κοινότητα εξαρτημένων ατόμων «Η ΤΟΛΜΗ» Πάφος (Aκίνητα 

Μητρόπολης Αγ. Ανάργυροι, Διαμέρισμα 3, Λεωφ. Αγαπήνωρος, 8049 Πάφος, τηλ: 26941919) 

- Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής «ΙΘΑΚΗ» (Ελευθερίας 4, Πέρα χωρίο Νήσου, 2571 

Λευκωσία, τηλ.: 22524826) 

- Συμβουλευτικός Σταθμός «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» (Aρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 18, Thea Complex , 

Αυγόρου 5510, τηλ.: 23923232) 

- Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, (Λεωφόρος Λεμεσού 130, 4
ος

 όροφος, 2015 Στρόβολος, 

Λευκωσία, τηλ: 22442966) 

Η λίστα με τα κέντρα που θα παραχωρούν τα ειδικά κέρματα ενδέχεται να επικαιροποιηθεί και να 

κυκλοφορήσει εκ νέου σύντομα. 

 

 Επικαιροποιημένη Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για εξετάσεις μολυσματικών ασθενειών 

Το Υπουργείο Υγείας απέστειλε επικαιροποιημένη εγκύκλιο σε όλα τα θεραπευτικά κέντρα, με την οποία 

ενημερώνει ότι στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονται για μείωση της βλάβης από την χρήση 

ουσιών έχει αποφασιστεί η δωρεάν παροχή στους χρήστες που επισκέπτονται τα κέντρα απεξάρτησης 

και θεραπείας των εξετάσεων για τον ιό HIV (AIDS), τις ιογενείς ηπατίτιδες (HBV και HCV) και την 

φυματίωση. Στην εγκύκλιο αναφέρεται επίσης και η ακριβής διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται 

για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε αυτούσιο το 

περιεχόμενο της εγκυκλίου εδώ. 

 

mailto:info@ask.org.cy
mailto:info@ektepn.org.cy
http://www.ask.org.cy/
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4514/TD0416911ENN.pdf_en
https://www.facebook.com/Antinarkotiko
https://twitter.com/?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCjRqAy6tdjONKgRcjn8hrcg
https://www.facebook.com/Antinarkotiko
https://twitter.com/?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCjRqAy6tdjONKgRcjn8hrcg
https://www.facebook.com/Antinarkotiko
https://twitter.com/?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCjRqAy6tdjONKgRcjn8hrcg
http://score-cost.eu/network-activities/meetings/ttw2017/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/oVYLlhcHzZHGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/1zdBQeebJt3GpdeP_+CepQ==/

