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Φεβρουάριος  2020 ΤΕΥΧΟΣ: 93 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ εκφράζοντας τις 

ανησυχίες της αναφορικά με την έντονη ενασχόληση των εφήβων στο 

στοιχηματισμό, θέτει ως βασική προτεραιότητα τα μέτρα πρόληψης της 

ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια στους εφήβους. 

Βασιζόμενοι στις καλές πρακτικές AAEK προχώρησε στην προκήρυξη 

προληπτικού προγράμματος για τα τυχερά παιγνίδια  «Παίζω δεν 

εμπαίζομαι» το οποίο λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2018 σε Παγκύπρια 

βάση και επιχορηγείται στην ολότητα του από την ΑΑΕΚ.  

 

 

 

Τα θεραπευτικά προγράμματα που λειτουργούν στη Κύπρο  και 

απευθύνονται σε άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα από την 

ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο εδώ.  

Ταυτόχρονα, στήριξη και καθοδήγηση μπορεί να πάρει κάποιος από τις 

τηλεφωνικές γραμμές που είναι εξειδικευμένες για το σκοπό αυτό. 

Συγκεκριμένα λειτουργούν οι πιο κάτω τηλεφωνικές γραμμές:  

• Τηλεφωνική Γραμμή Ενημέρωσης ΑΑΕΚ 1402 

• Ανοικτή τηλεφωνική Γραμμή Κέντρου Πολλαπλής Παρέμβασης 

1444 ή 1454 

• Ανοικτή τηλεφωνική Γραμμή Κέντρου Συμβουλευτικής Εφήβων 

και Οικογένειας «ΠΕΡΣΕΑΣ» 1456. 

 

 

ΣΕΛ.1 

Σε πολλούς ανθρώπους οι ίδιοι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι οδηγούν 

στην προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια οδηγούν σε άλλα 

προβλήματα όπως άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές, διαταραχές ψυχικής 

υγείας και αντικοινωνική συμπεριφορά (Rush, Bassani, Urbanoski, & Castel, 

2008).  Ο συνδυασμός παραγόντων που οδηγεί στην προβληματική 

ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια διαφέρει ανάμεσα σε ανθρώπους, 

ωστόσο υπάρχουν δύο τύποι – οδοί στην εξάρτηση: το 

παρορμητικό/αντικοινωνικό μοτίβο και το συναισθηματικό/ευάλωτο 

μοτίβο ( Windle & Scheidt, 2004).  

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, οι καλές πρακτικές επισημαίνουν (Williams, 

West, &  Simpson, 2012): 

•Η αποτελεσματικότητα της προληπτικής παρέμβασης βασίζεται στην 

ικανότητα της  να επιδράσει σε ένα ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου. 

•Οι γενικές παρεμβάσεις πρόληψης οι οποίες στοχεύουν σε ένα ευρύ 

φάσμα προβλημάτων (π.χ. άλλες μορφές εξάρτησης) αποτελούν βασικά 

συστατικά της πρόληψης της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά 

παιχνίδια.  

•Η αποτελεσματική πρόληψη προϋποθέτει μια πολύπλευρη, συντονισμένη 

και συνεχή σειρά από παρεμβάσεις εκπαίδευσης και πολιτικής που 

παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων. 

 

Στοιχεία για την Κύπρο από την Έρευνα Γενικού Πληθυσμού (2019): 

• Το ποσοστό που έχει ασχοληθεί με στοιχήματα μέσα στους τελευταίους 

12 μήνες ανέρχεται στο 23%. 

• Το πιο δημοφιλές παιγνίδι είναι η κατηγορία λόττο, τζόκερ. Εννέα σχεδόν 

στα δέκα άτομα που στοιχηματίζουν ασχολούνται με αυτήν την κατηγορία 

παιγνιδιών. 

• Δύο στους δέκα ασχολούνται με στοιχήματα σε αθλήματα/διαγωνισμούς 

ζώων, ενώ πιο αραιά είναι η ενασχόληση με φρουτάκια και παιγνίδια με 

τράπουλα/ζάρια (11,5% και 12,3% αντίστοιχα). 

• Χρησιμοποιώντας το «lie/bet questionnaire», εκτιμάται ότι περίπου το 

3.6% του πληθυσμού παρουσιάζει προβληματική ενασχόληση με το 

στοιχηματισμό.  

• Χρησιμοποιώντας το Problem Gambling Screening Index (PGSI), με σκοπό 

τη διάκριση των περιπτώσεων προβληματικής ενασχόλησης με το 

στοιχηματισμό, εκτιμήθηκε ότι περίπου το 2% του πληθυσμού είναι παίκτες 

σε χαμηλό κίνδυνο, το 1.2% παίκτες σε μέτριο κίνδυνο και το 1% 

παθολογικούς ή προβληματικούς παίκτες. 

 

Αντιμετωπίζοντας την Παθολογική Ενασχόληση με τα τυχερά 

παιχνίδια - καταγράφοντας το πρόβλημα και 

διαμορφώνοντας πολιτικές 

 

 

 
 

https://www.naac.org.cy/uploads/683e52f470.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή ΑΑΕΚ στο 25ο Συνέδριο ΚΕΝΘΕΑ:«Η Κύπρος Ενάντια στις 

Εξαρτήσεις-Το Κάπνισμα και οι νέες μορφές καπνίσματος», 7 Φεβρουαρίου 

2020 

 

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΑΑΕΚ, κος. Κωνσταντίνος Στυλιανού, 

απηύθυνε χαιρετισμό στο συνέδριο και ο λειτουργός της ΑΑΕΚ, Νεκτάριος 

Βραχίμης, παρουσίασε θέμα με τον τίτλο «Το κάπνισμα στη σύγχρονη εποχή: 

Συμβατικό τσιγάρο και νέες μέθοδοι καπνίσματος». Για την ανακοίνωση 

τύπου ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ. 

 

 
 

 

Έναρξη  υλοποίησης του προληπτικού προγράμματος «ACT» 

 

 
 

 

Η ΑΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης του προληπτικού 

προγράμματος «ACT», το οποίο επιχορηγείται εξ’ολοκλήρου από την ΑΑΕΚ 

και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Επαγγελματικής και 

Προσωπικής Ανάπτυξης (ΙΨΕΠΑ) ΛΤΔ.  

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς στις επαρχίες 

Λευκωσίας και Λάρνακας, με στόχο την ενίσχυση των παιδιών που βρίσκονται 

υπό τη φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και διαμένουν στις 

στέγες αλλά και των Ιδρυματικών Λειτουργών.                                           

                                                                                               
                                                                                                        

 
 

 

                                                                                                                               ΣΕΛ.2                              

 ΣΕΛ.3 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     

 

 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  

Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     
 

Συνάντηση Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου με τη 

Διεύθυνση του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικάνικου 

Κολλεγίου Ελλάδας 

 

Στις 28 Ιανουαρίου 2020, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΑΕΚ, Δρ. Χρύσανθος 

Γεωργίου, συνοδευόμενος από το Λειτουργό της ΑΑΕΚ, Νεκτάριο 

Βραχίμη, μετέβηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Δημόσιας 

Υγείας του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδας, όπου και είχε συνάντηση 

με τη Διεύθυνση του Ινστιτούτου, υπό τον Δρ. Π. Μπεχράκη. 

Περισσότερα στην ανακοίνωση τύπου της ΑΑΕΚ. 

 

 
 

 

Έναρξη υλοποίησης του προληπτικού προγράμματος 

«ΕπίΔΡΑΣΗ» 

 

 
 

Η ΑΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης του προληπτικού 

προγράμματος «ΕπίΔΡΑΣΗ», το οποίο επιχορηγείται εξ’ολοκλήρου από 

την ΑΑΕΚ και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μεσόγειος – Πρόληψη & Υγεία 

και το Center of Interdisciplinary Science Promotion & Innovative 

Research (InSPIRE) του Πανεπιστημίου UCLAN. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς στην 

επαρχία Λάρνακας με στόχο την παροχή προληπτικής παρέμβασης: 

1. Στην παροχή βιωματικών εργαστηρίων για προέφηβους και έφηβους 

2. Στην παροχή βιωματικών εργαστηρίων στη βάση του μοντέλου ΘΑΔ 

για γονείς. 

 

https://www.naac.org.cy/uploads/c170dc771a.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/a44d1dQ8zQ.pdf


 

 

  

ΣΕΛ.3 

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη θεραπεία της παθολογικής 

ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια 

 

 

 
 

 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ανακοινώνει την 

υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τη θεραπεία της 

παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια στις 25 και 26 

Φεβρουαρίου 2020. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στους 

επαγγελματίες που εργάζονται στα εγκεκριμένα από την ΑΑΕΚ 

θεραπευτικά Κέντρα για τη θεραπεία της παθολογικής ενασχόλησης με 

τα τυχερά παιχνίδια. Την Εκπαίδευση θα πραγματοποιήσει ο φορέας 

GamCare του Ηνωμένου Βασιλείου και θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.  

 

 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Διαχείριση Ανοικτής 

Τηλεφωνικής Γραμμής Βοήθειας για θέματα Εξάρτησης από 

ουσίες 

 

Στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας που έχει συνάψει η Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ  με τα Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα, θα παρέχει εκπαίδευση σε φοιτητές στα πλαίσια της 

πρακτικής τους άσκησης. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση θα απευθύνεται 

σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, 

νοσηλευτικής ψυχικής υγείας  όσον αφορά στη διαχείριση Ανοικτής 

Τηλεφωνικής Γραμμής Βοήθειας για θέματα εξαρτήσεων από ουσίες. 

Το πρώτο διήμερο της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 

Μαρτίου 2020. Με την ολοκλήρωση  της εκπαίδευσης θα υπάρξει και 

τοποθέτηση /πρακτική όσων φοιτητών ενδιαφέρονται στο Πρόγραμμα 

ΣΤΟΧΟΣ, όπου λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή της ΑΑΕΚ 1402. 

 

 

Προεδρία Μεσογειακού Δικτύου Ομάδας Πομπιντού  

 

Κατά το δεύτερο εξάμηνο το 2020, μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2021, ηΑρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου θα αναλάβει την Προεδρία του 

Μεσογειακού Δικτύου της Ομάδας Πομπιντού. Η Κύπρος θα αναλάβει την 

Προεδρία από την Τυνησία και θα επιδιώξει να αναδείξει ως προτεραιότητες 

κατά την Προεδρία της ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η εξάλειψη 

του στίγματος, η προσβασιμότητα στη θεραπεία, η παροχή εναλλακτικών 

ποινών αντί φυλάκισης και καλές πρακτικές στη μείωση της βλάβης. Στο 

πλαίσιο της Προεδρίας, θα πραγματοποιηθούν δύο σύνοδοι: το MedNET 

steering committee για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2020, όπου θα επιθεωρηθεί 

το πρόγραμμα εργασίας του 2021 (μπορεί να καθοριστεί πριν από τη 

συνάντηση Μονίμων Αντιπροσώπων στο Στρασβούργο)  και το MedNET 

steering committee για την Άνοιξη του 2021. 

 

Λειτουργία της Εξωτερικής Δομής Απεξάρτησης "Αποφασίζω18 

κάτω" 

 

Η ΑΑΕΚ ανακοινώνει την υπογραφή της συμφωνίας για τη λειτουργία της 

Εξωτερικής Δομής Απεξάρτησης για Ανήλικους στην Επαρχία Λάρνακας 

"Αποφασίζω18 κάτω". Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή θεραπείας 

σε ανήλικους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών εξάρτησης και/ή 

κατάχρησης αλκοόλ σε πλαίσιο εξωτερικής διαμονής στην επαρχία της 

Λάρνακας. Παράλληλα σκοπός αποτελεί η παροχή συμβουλευτικής και 

καθοδήγησης σε γονείς με ανήλικα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών και/ή κατάχρησης αλκοόλ. Η λειτουργία της 

Δομής χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ΑΑΕΚ και την ευθύνη 

λειτουργίας της έχει το ΚΕΣΥΨΥ. 

 

 

Έναρξη της υλοποίησης του προληπτικού προγράμματος «Ελάνη - 

Δίκτυο Υποστηριζόμενων Υπηρεσιών ΣΠΑΒΟ» 

 

 

 
 

Η ΑΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης του προληπτικού 

προγράμματος «Ελάνη - Δίκτυο Υποστηριζόμενων Υπηρεσιών ΣΠΑΒΟ», το 

οποίο επιχορηγείται εξ’ολοκλήρου από την ΑΑΕΚ και υλοποιείται από το 

Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια 

(ΣΠΑΒΟ).  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2020 στην 

επαρχία Λευκωσίας με στόχο την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών αναγκών 

και εναλλακτικών δραστηριοτήτων των παιδιών που διαμένουν στο Κέντρο 

Φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ. 

 

https://www.naac.org.cy/el/tilefonikes-grammes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

Καινούριος λογαριασμός ΑΑΕΚ στο 

Instagram 

👉 https://www.instagram.com/naacyp

rus/ 

 

 
 

Ακολουθήστε την ΑΑΕΚ στο Instagram για να 

ενημερώνεστε για τις δράσεις, τις εκδηλώσεις 

μας, για τρέχοντα ζητήματα της 

καθημερινότητας και για θέματα που 

αφορούν την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. 

 

Παρουσίαση ΑΑΕΚ για τις εξαρτήσεις  σε 

γονείς 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 

2020 παρουσίαση σε γονείς του Συνδέσμου 

του Γυμνασίου Αγ. Χρυσοστόμου Λακατάμειας 

από τον Πρόεδρο της ΑΑΕΚ Δρ. Χρύσανθο 

Γεωργίου με θέμα: «Νόμιμες και Παράνομες 

ουσίες: Αντιμετώπιση στο σχολικό σύστημα».  

 

Αριθµός Τηλεφωνικής Γραµµής 

Ενημέρωσης και Βοήθειας:  1402 της 

Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου 

 

 

Κενές θέσεις εργασίας στο EMCDDA 

Έχουν ανοίξει 3  θέσεις ασκούμενων στο Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της 

Τοξικομανίας (EMCDDA), στον τομέα της 

παρακολούθησης των ναρκωτικών - τομέα της 

επιστήμης της επιδημιολογίας. Η υποβολή 

αιτήσεων είναι μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή 

αίτησης, ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.  

Συμμετοχή της ΑΑΕΚ στο European Network 

for Smoking and Tobacco Prevention 

 

Η ΑΑΕΚ ενημερώνει ότι από τις 10 Ιανουαρίου 

2020, συμμετέχει, ως πλήρες μέλος, στο European 

Network for Smoking and Tobacco Prevention 

(ENSP). Το ENSP είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής 

ΜΚΟ και πρόκειται για ένα δίκτυο που αποτελείται 

από υποστηρικτές και ειδικούς στη διακοπή του 

καπνίσματος, ακαδημαϊκούς και μέλη της 

κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι συνδυάζουν 

ενεργά τις προσπάθειες για ανταλλαγή γνώσεων 

και συντονισμό στρατηγικών σχετικά με την 

πρόληψη και τον έλεγχο του καπνίσματος. Για την 

ανακοίνωση ακολουθείστε το σύνδεσμο. 

 

 

ΣΕΛ.4 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, 4 Φεβρουαρίου 2020:  

«Μαζί, είναι δυνατόν» 

 
Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του 

Καρκίνου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου. Έρευνες δείχνουν ότι το αλκοόλ 

συνδέεται με επτά (7) τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου του στοματοφάρυγγα, 

του λάρυγγα, του οισοφάγου,  του παχέος εντέρου (κόλον, ορθό), του ήπατος και του μαστού. 

Πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ, 2018) επισημαίνουν ότι o  καρκίνος που 

οφείλεται στο αλκοόλ είναι η μεγαλύτερη κατηγορία θανάτων. Το 6.1% περίπου όλων των θανάτων από 

τον καρκίνο στην Ευρώπη + οφείλεται στο αλκοόλ (8% στους άνδρες και 3.6% στις γυναίκες). Σε 

αριθμούς αυτό μεταφράζεται σε 85.000 θανάτους καρκίνου που οφείλονται στο αλκοόλ το χρόνο. 

Επιπλέον, οι εννέα χώρες με τα υψηλότερα περιστατικά θανάτων από καρκίνο που σχετίζονται με το 

αλκοόλ είναι οι εξής: 

Κίνα:78.052 θάνατοι καρκίνου που σχετίζονται με το αλκοόλ (σε πληθυσμό 1.4 δισεκατομμυρίων), 

Ινδία: 30.958 (σε πληθυσμό 1.3 δισεκατομμυρίων), Η.Π.Α.: 30.859 (σε πληθυσμό 327 εκατομμυρίων),         

Ρωσία: 28.702 (σε πληθυσμό 144 εκατομμυρίων),Ιαπωνία: 20.124 (σε πληθυσμό 126 εκατομμυρίων), 

Γερμανία: 14.696 (σε πληθυσμό 82 εκατομμυρίων), Βραζιλία: 13.332 (σε πληθυσμό 209 

εκατομμυρίων), Γαλλία: 10.982 (σε πληθυσμό 67 εκατομμυρίων),Ηνωμένο Βασίλειο: 10.412 (σε 

πληθυσμό 66 εκατομμυρίων). 

 

Στήλη Επιστημονικού Ενδιαφέροντος 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/naacyprus/
https://www.instagram.com/naacyprus/
https://www.naac.org.cy/el/tilefonikes-grammes
https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies
https://www.naac.org.cy/uploads/news/2c5623bce9.pdf

