
 

Ανακοίνωση Τύπου 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

 

Στα πλαίσια του ρόλου της ως του ανώτατου συντονιστικού φορέα σε θέματα 

εξαρτητικών συμπεριφορών και προώθησης ενός υγιούς τρόπου ζωής, η Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) και ο Κυπριακός Οργανισμός 

Αθλητισμού (ΚΟΑ) θεσμοθέτησαν την μεταξύ τους συνεργασίας μέσα από τη 

διαμόρφωση Μνημονίου Συνεργασίας. Σε μια προσπάθεια για ενίσχυση των 

ευκαιριών υγιούς απασχόλησης σε παιδιά, νέους και άτομα που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ουσιοεξάρτησης, οι δύο οργανισμοί προχώρησαν την Πέμπτη, 20 

Σεπτεμβρίου 2018 στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. 

Mέσα από τη συνεργασία αυτή αναμένεται μεταξύ άλλων να δοθεί προτεραιότητα σε 

δράσεις που να ενισχύουν τις ευκαιρίες υγιούς απασχόλησης σε παιδιά και νέους που 

ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, προώθηση της δωρεάν συμμετοχής σε υφιστάμενες 

αθλητικές δραστηριότητες/προγράμματα του ΑΓΟ ή/και παροχή δωρεάν αθλητικού 

εξοπλισμού για παιδιά και νέους που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, προώθηση της 

δωρεάν συμμετοχής σε υφιστάμενα προγράμματα ενηλίκων του Προγράμματος ΑΓΟ 

για άτομα που συμμετέχουν σε θεραπευτικά προγράμματα, καθώς επίσης και 

επιχορήγηση μισθοδοσίας γυμναστή και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού σε 

συγκεκριμένα στρατόπεδα.  

Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΑΑΕΚ – ΚΟΑ είναι η ανάπτυξη στενότερης 

συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών προς υλοποίηση προτεραιοτήτων και 

δράσεων που αφορούν στο πλαίσιο λειτουργίας τους. 

Παράλληλα θα ήθελα να σημειώσω ότι η κοινωνική συνοχή αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο της αντιμετώπισης πολυπαραγοντικών θεμάτων όπως αυτό της εξάρτησης και 



των εξαρτητικών συμπεριφορών που επιβάλλει τη συστράτευση δυνάμεων η οποία  

θα λειτουργεί ως αντίβαρο στις νέες δύσκολες πραγματικότητες. 

Το όραμα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου είναι τα παιδιά και οι νέοι 

μας να είναι πιο κοντά σε υγιείς τρόπους ζωής. Γνώμονας της ΑΑΕΚ παραμένει ο 

άνθρωπος και η συνέχιση της κατάρριψης του στίγματος στην κυπριακή κοινωνία, έτσι 

ώστε το φαινόμενο της χρήσης και της εξάρτησης να αντιμετωπίζεταιι στο πλαίσιο της 

δημόσιας υγείας, παρά στη σφαίρα της ποινικής δικαιοσύνης. 

 

Πιο κοντά σε αληθινούς τρόπους ζωής μακριά από εξαρτήσεις… 


