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Ιούλιος 2019 ΤΕΥΧΟΣ: 87 

1ο Επιστημονικό Συνέδριο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου «Science 

Behind Addictions», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2019, 

στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια» στη Λευκωσία.  

  

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ως το ανώτατο συντονιστικό σώμα της Κύπρου για τα θέματα εξαρτήσεων διοργανώνει το 

πρώτο επιστημονικό συνέδριο αυτού του είδους προκειμένου να βοηθήσει στην προσπάθεια για ανάπτυξη διαλόγου γύρω από τα ακόλουθα 

θέματα: 

-Πρόληψη 

·         Κατανάλωση Αλκοόλ και συνδεόμενοι κίνδυνοι 

·         Κάπνισμα 

·         Παθολογική Ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και νέες μορφές εξάρτησης 

·         Κάνναβη 

·         Νυχτερινή Διασκέδαση 

·         Μείωση της Βλάβης 

·         Εναλλακτικές Προσεγγίσεις έναντι των Καταναγκαστικών Κυρώσεων. 

Το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου των εξαρτήσεων, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, φοιτητές των πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων και στο δίκτυο συνεργατών της ΑΑΕΚ στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 

 

Γλώσσες Εργασίας: Ελληνικά και Αγγλικά  

Κόστος Συμμετοχής: Επαγγελματίες €50 (€30 για εγγραφές που θα γίνουν πριν τις 10/08) / Φοιτητές €20 
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Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Αποτροπή και μείωση 

της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα 

στα παιδιά» 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), διοργάνωσε την Τρίτη 

2 Ιουλίου 2019 συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα την «Αποτροπή και 

μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα 

παιδιά», μέσα στο πλαίσιο παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για 

την αντιμετώπισης της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή 

χρήση του αλκοόλ 2013-2020 και το Σχέδιο Δράσης 2017-2020. Στη 

συνάντηση προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «ΕΜΠΟΥΣΑ Έφηβοι και Αλκοόλ», 

της σκηνοθέτη ‘Έλενας Αλωνεύτη, και ακολουθήσε συζήτηση. Για 

περισσότερες πληροφορίες και τα συμπεράσματα της συζήτησης, 

ακολουθήστε  το σύνδεσμο. 

 

 
 

Συνάντηση με την Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του 

Παιδιού Λευκωσίας- Κερύνειας και την Κυπριακή Παιδοβουλή 

Σε συνάντηση της ΕΠΕΠ Λευκωσίας και Κερύνειας και της Κυπριακής 

Παιδοβουλής στις 3 Ιουλίου στα γραφεία της ΣΕΚ, έγινε ενημέρωση για τη 

Σύμβαση των δικαιωμάτων των παιδιών, το έργο της ΠΣΕΠΕΠ και της 

Παιδοβουλής, την Εθνική Στρατηγική και το ΣΔ για την καταπολέμηση της 

σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευση των παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας και ακολούθησε συζήτηση για τρόπους συνεργασίας με τους 

διάφορους εμπλεκόμενους  φορείς, συμπεριλαμβανομένων και της ΑΑΕΚ, 

με την  ΕΠΕΠ και Παιδοβουλή. Θα ακολουθήσει σύντομα  κατ’ ιδίαν 

συντονιστική συνάντηση για καθορισμό του πλαισίου  συνεργασίας και της 

ενεργούς εμπλοκής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων για δράσεις που 

αφορούν στα ίδια τα παιδιά. 

 

Συνεργασία της ΑΑΕΚ με τους Δήμους Επαρχίας Πάφου 

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2019 συνάντηση μεταξύ του Προέδρου 

της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), Δρ. Χρύσανθο 

Γεωργίου και των Δημάρχων της Επαρχίας Πάφου, κ. Φαίδωνα Φαίδωνος, 

Δήμαρχο Πάφου, κ. Μιχάλη Παυλίδη, Δήμαρχο Γεροσκήπου, κ. Μαρίνο 

Λάμπρου, Δήμαρχο Πέγειας και κ. Γιώτη Παπαχριστοφή, Δήμαρχο Πόλης 

Χρυσοχούς με στόχο την έναρξη της συνεργασίας για την εφαρμογή 

προληπτικού κοινοτικού προγράμματος στήριξης, εκπαιδευτικής ενίσχυσης 

και δημιουργικής απασχόλησης στους τομείς του αθλητισμού, του 

πολιτισμού και της τέχνης για παιδιά και εφήβους ηλικιών 8-15 ετών που 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και των οικογενειών τους. Για την 

Ανακοίνωση Τύπου της ΑΑΕΚ, ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

 

ΣΕΛ.2 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     

 

 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  

Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     
 

Θεατρική παράσταση " Ένα καπέλο γεμάτο Βροχή", με αφορμή την 

Παγκόσμια μέρα κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ενόψει της Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου, πραγματοποίησε  τη θεατρική 

παράσταση του Θεάτρου ΣΚΑΛΑ «Ένα καπέλο γεμάτο βροχή» του Μάικλ 

Γκάτσο, ως ένα δείγμα ευχαριστιών προς τους συνεργάτες της. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκαν δυο παραστάσεις, μια στη Λάρνακα στις 21 Ιουνίου 

2019  και μια στη Λευκωσία, στις 26 Ιουνίου 2019. 

 

 
 

Συνάντηση Πρόεδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου με τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, επ’ ευκαιρίας της 

Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Παράνομων Ουσιών Εξάρτησης, 26 Ιουνίου,  

δέχθηκε τον Πρόεδρο και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΕΚ και 

ενημερώθηκε για το έργο της ΑΑΕΚ και τις δράσεις της Πολιτείας που έχουν 

αναληφθεί για αντιμετώπιση του φαινομένου. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση 

των Εξαρτήσεων, αποφάσισε τη σύγκληση στις 10 Ιουλίου 2019, της αρμόδιας 

Επιτροπής, υπό την Προεδρία του, για να εξεταστούν επιπρόσθετες 

στοχευμένες δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, 

περιλαμβανομένου και του ενδεχόμενου αύξησης του σχετικού 

προϋπολογισμού. 

 

 

 

 

 

https://www.naac.org.cy/uploads/news/df751ad31a.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/news/303fb7c2c7.pdf


 

   

 

Συνάντηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, 

20 Ιουνίου του 2019 

Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού που 

πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου του 2019, η ΑΑΕΚ προσκλήθηκε να 

εκφράσει τις απόψεις της σχετικά  με τα μέτρα που έχει λάβει το κράτος για 

την αντιμετώπιση φαινομένων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στο 

αλκοόλ και τη χρήση από μαθητές και ενημέρωση για τα αποτελέσματα της 

Πανευρωπαϊκής Έρευνας Μαθητικού Πληθυσμού για το Αλκοόλ και άλλα 

Ναρκωτικά (ESPAD). Η ΑΑΕΚ  διαχρονικά έχει προωθήσει σειρά μέτρων για 

σκοπούς μείωσης του φαινομένου της χρήσης αλκοόλ ανάμεσα στους νέους 

και τη μείωση της προσβασιμότητας τους στο αλκοόλ, τα οποία αναφέρονται 

στο ολοκληρωμένο έντυπο «5 Χρόνια (2013-2018)  Πολιτικής για το Αλκοόλ» 

το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ. 

 

Εργαστήρι Δημοσιογράφων με θέμα: «Οι δημοσιογράφοι στη μάχη 

της ενημέρωσης κατά των εξαρτήσεων» 

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου 

Frederick και ο Σύνδεσμος Αποφοίτων του, σε συνεργασία με την Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και το 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διοργανώνουν στις 17 Ιουλίου 2019 

εργαστήρι δημοσιογράφων με θέμα: «Οι δημοσιογράφοι στη μάχη της 

ενημέρωσης κατά των εξαρτήσεων». Στα πλαίσια του εργαστηρίου θα 

παρουσιαστεί και ο Οδηγός Καλής Πρακτικής για ΜΜΕ. 

 

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης για την Εκπαίδευση Εθελοντών και 

την Ανάπτυξη Παρεμβάσεων για Παροχή Πρακτικών Μείωσης της 

Βλάβης σε Νυχτερινούς Χώρους Διασκέδασης και Φεστιβάλ 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, δέχεται προτάσεις με στόχο την 

εφαρμογή προγράμματος παροχής καλών πρακτικών πρόληψης και μείωσης 

της βλάβης  για παιδιά και νέους που συχνάζουν σε χώρους νυχτερινής 

διασκέδασης ή/και φεστιβάλ μουσικής άλλου τύπου εκδηλώσεις όπου 

προσφέρονται αλκοολούχα ποτά με έμφαση τους καλοκαιρινούς μήνες στις 

επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου. Το 

διαθέσιμο κονδύλι είναι 40.000 ευρώ ενώ η έναρξη του προγράμματος 

αναμένεται το Σεπτέμβριο του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, 

μπορείτε να δείτε την προκήρυξη πατώντας εδώ. 

 

 

Localize It! 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Localize It! στο οποίο συμμετέχει το 

ΚΕΝΘΕΑ με άλλους 11 αντίστοιχους οργανισμούς αποσκοπεί στην 

ενίσχυση των Τοπικών Αρχών για δημιουργία στρατηγικής για 

διαχείριση της υπέρμετρης χρήσης αλκοόλ από ανήλικα και νεαρά 

άτομα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.localize-it.eu/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτελεστικός Γραμματέας ΑΑΕΚ 
 
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Στυλιανού 
διορίζεται υπό δοκιμασία για 2 έτη στη θέση του 
Εκτελεστικού Γραμματέα της Αρχής από τις 15 Ιουλίου 
2019. 
 
Νέα Διεύθυνση 
 
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου έχει 

μεταστεγαστεί σε νέα γραφεία επί της Λεωφόρου 

Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 35 και Ανδρέα Αβραμίδη, στον 

1ο  όροφο, 2028 στο Στρόβολο, Λευκωσία.  

 

Πρόγραμμα ΜΕΝΤΩΡ 

 

Το Πρόγραμμα ΜΕΝΤΩΡ έχει λάβει  δύο σημαντικές 

τιμητικές βραβεύσεις. Η πρώτη αφορά στα πρώτα 

Educational Leader Awards, όπου το πρόγραμμα 

ΜΕΝΤΩΡ έλαβε στις 6 Ιουνίου 2019 το SILVER AWARD 

στη κατηγορία «Δεσμός με την Κοινωνία» και η 

δεύτερη αφορά στα Βραβεία Καλών Πρακτικών 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και 

Βιωσιμότητας όπου το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

έλαβε το σχετικό βραβείο στην κατηγορία Μεγάλες 

Επιχειρήσεις για το Πρόγραμμα ΜΕΝΤΩΡ. Το βραβείο 

απονεμήθηκε στις 5 Ιουλίου 2019 κατά τη διάρκεια 

του 12ου Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

ΣΕΛ. 3 

https://www.naac.org.cy/uploads/alcohol/143b1be6e4.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/news/310baadSNP.pdf
http://www.localize-it.eu/


 
 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής πρότασης για 
προληπτικό πρόγραμμα στους 
Δήμους Πάφου, Πέγειας, 
Γεροσκήπου και Πόλης Χρυσοχούς  
 
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου ΑΑΕΚ δέχεται προτάσεις με 
στόχο την εφαρμογή προληπτικού 
κοινοτικού προγράμματος  στήριξης, 
εκπαιδευτικής ενίσχυσης και 
δημιουργικής απασχόλησης στους 
τομείς του αθλητισμού, του 
πολιτισμού και της τέχνης για παιδιά 
και εφήβους  ηλικιών 8-15 ετών που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και των 
οικογενειών τους. Το διαθέσιμο 
κονδύλι είναι μέχρι 30.000 ευρώ. 
Τελευταία ημερομηνία 
υποβολής,  26  Αυγούστου 2019 στις 
12:00 μ.μ. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ακολουθήστε 
το σύνδεσμο.  
 
19η Συνάντηση του Συστήματος 
Έγκαιρης Προειδοποίησης για τις 
νέες ψυχοδραστικές ουσίες του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου REITOX 
 
Η  συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 
18-19 Ιουνίου 2019 στη Λισαβόνα και 
εκ μέρους της ΑΑΕΚ, συμμετείχε  
λειτουργός του Τμήματος 
Παρακολούθησης.  Η συνάντηση 
εστιάστηκε στην εκπαίδευση στην νέα 
βάση δεδομένων EDND2, 
αναβάθμιση της προηγούμενης 
βάσης δεδομένων EDND, όπου 
καταχωρούνται οι εμφανίσεις και 
επιδράσεις από εκατοντάδες νέες 
ουσίες κατάχρησης οι οποίες 
αναδύονται με υψηλή συχνότητα στη 
μαύρη αγορά ναρκωτικών και 
αποτελούν πρόκληση για όλους τους 
τομείς της αντιμετώπισης των 
εξαρτήσεων.  Η EDND2 αποτελεί 
παγκόσμιο πρότυπο, και τα στελέχη 
του Κυπριακού συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης έχουν ενημερωθεί 
και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην 
χρήση της.  Το τοπικό ΣΕΠ δέχεται 
αναφορές και ειδοποιήσεις από 
οποιοδήποτε συνεργάτη της ΑΑΕΚ 
τυχόν έρχεται σε επαφή με νέες 
ψυχοδραστικές ουσίες. 
 

Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά (HDG)  

 

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση του 

Μαΐου 2019, ήταν η αποστολή παράνομων ουσιών μέσω 

ταχυδρομείου, για το οποίο ετοίμασε έκθεση η 

απερχόμενη Προεδρία της Αυστρίας. Όπως αναφέρθηκε,  

οι προκλήσεις στο συγκεκριμένο τομέα σχετίζονται με το 

modus operandi και τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν. 

Σημειώθηκε ότι ο κίνδυνος για την υγεία είναι δεδομένος 

ακόμη και για τους υπαλλήλους των ταχυδρομείων, εάν 

στα κιβώτια περιλαμβάνονται ουσίες όπως η 

καρφεντύλη, η οποία είναι πολύ πιο ισχυρή από την 

ηρωίνη.  Σε κάποιες χώρες της ΕΕ οι κατασχέσεις ουσιών 

στα ταχυδρομεία αναλογούν στο 50% των συνολικών 

κατασχέσεων. Οι εισηγήσεις που προέκυψαν μεταξύ 

άλλων, σχετίζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών, την 

επιμόρφωση των υπαλλήλων των ταχυδρομείων, των 

αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών, 

και τη χρηματοδότηση σχετικών δράσεων από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

4th International Conference on Wastewater 

Analysis: 29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2019, 

Κίνα. 

 

Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων 

οι πρόσφατες εξελίξεις στη μέτρηση νέων ουσιών στα 

λύματα, οι νέες μέθοδοι εκτίμησης του μεγέθους του 

πληθυσμού και οι βελτιώσεις στην εκτίμηση της 

χρήσης ναρκωτικών. 

Επίσης θα συζητηθεί η σύνδεση της ανάλυσης των 

λυμάτων με τη διαχείριση του ελέγχου των 

ναρκωτικών. Περισσότερες πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου. 

ΣΕΛ.4 

 

 

Drug related infectious diseases in Europe 

 

Η έκθεση παρουσιάζει μια επισκόπηση των 

μολυσματικών ασθενειών μεταξύ των ενδοφλέβιων 

χρηστών στην Ευρώπη, τόσο στην κοινότητα όσο και 

στους χώρους των φυλακών. Στην έκθεση 

περιγράφεται ο πληθυσμό που κινδυνεύει, οι κύριες 

πρακτικές ενέσμης χρήσης και παρουσιάζονται τα 

τελευταία στοιχεία σχετικά με την επίπτωση και τον 

επιπολασμό των λοιμώξεων που σχετίζονται με τα 

ναρκωτικά της ηπατίτιδας B και Γ και του ιού HIV. Για 

πρόσβαση στην έκδοση του EMCDDA ακουλουθήστε 

το σύνδεσμο εδώ.  

 

 
 

EU4Monitoring Drugs (EU4MD) project 
 
Η υπηρεσία της ΕΕ για τα ναρκωτικά στη Λισαβόνα, 
στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής της για 
την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή 
εμπειρογνωμοσύνης, έχει αναπτύξει το σχέδιο 
EU4Monitoring Drugs (EU4MD). Με 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
έργο θα διαρκέσει από το 2019 έως το τέλος του 
2021 και θα περιλαμβάνει χώρες στην περιοχή της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ). Θα 
υποστηρίξει την εθνική και περιφερειακή 
ετοιμότητα για τον εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση των σχετιζόμενων με τα ναρκωτικά 
απειλών κατά της ασφάλειας και της υγείας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο εδώ.  
 

Στήλη Επιστημονικού Ενδιαφέροντος 

 

 

 

 

 

https://www.naac.org.cy/uploads/e7910fb993.docx
http://ttw2019.medmeeting.org/Content/133953
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11442/20192115_TD0219248ENN_PDF.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/activities/eu4md_en

