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 εξάρτηση είναι ένα πολυσύν-
θετο, κοινωνικά παγκόσμιο 
φαινόμενο που συχνά αντι-

κατοπτρίζει τις αξίες αλλά και τις προ-
κλήσεις της κοινωνίας που ζούμε. Η 
εξάρτηση στις νόμιμες και παράνομες 
ουσίες αλλά και σε συμπεριφορές όπως 
η παθολογική ενασχόληση με τον τζόγο,  
στη κοινωνία του σήμερα συνδέεται με 
προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική 
ανισότητα, την οικονομική κρίση, την κρίση αξιών, 
την αβεβαιότητα, την περιθωριοποίηση, την ανεργία,  
την έλλειψη ευκαιριών μάθησης, απασχόλησης και 
δημιουργικότητας, την οικονομική αλλά και την πο-
λιτιστική φτώχεια.  Για την αντιμετώπιση της εξάρ-
τησης λοιπόν, όπως επίσης και της πολυπλοκότητας 
των προβλημάτων που επιφέρει στην υγεία και την 
ευημερία του ατόμου, των οικογενειών του και του 
κοινωνικού συνόλου ευρύτερα, χρειάζονται συντονι-
σμένες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα.

Η ολιστική προσέγγιση του φαινομένου είναι απα-
ραίτητη  στις δύσκολες μέρες που διανύουμε και για 
αυτό πρωταρχικός στόχος της Αρχής  Αντιμετώπι-
σης Εξαρτήσεων Κύπρου είναι η διαχρονική στήριξη 
όλων των φορέων του κυβερνητικού και εθελοντικού 
τομέα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εξάρτη-
σης, μέσα από τον συντονιστικό ρόλο που της έχει 
αναθέσει η Πολιτεία, με την από κοινού διαμόρφωση 
πολιτικών και σχεδίων δράσεων. Καθοριστικός πα-
ράγοντας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
φαινομένου της εξάρτησης ευρύτερα και την ενίσχυ-
ση των αναγκών των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα σε σχέση με την εξάρτηση ειδικότερα, 
είναι η δέσμευση όλων των φορέων και υπηρεσιών 
για την υλοποίηση των μέτρων της Εθνικής Στρα-
τηγικής για την Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από 
Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλ-
κοόλ  2013-2020. 

Η δέσμευση της Πολιτείας, σε ότι αφορά 
την υλοποίηση των μέτρων στο πλαίσιο 
του νέου Σχεδίου Δράσης 2017-2020 
διαφαίνεται ουσιαστικά μέσα από το 
παρόν έντυπο. Εδώ πραγματοποιείται 
μια ολοκληρωμένη  ανασκόπηση, στην 
οποία αποτυπώνονται όλες τις ενέργει-
ες και επιτεύγματα των συμβαλλομένων 
Υπουργείων και υπηρεσιών και των 

νέων συνεργιών της Αρχής με τις εθελοντικές οργα-
νώσεις που έλαβαν χώρα το 2019. 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ενισχύ-
ει και υποστηρίζει κάθε  προσπάθεια που έχει στόχο 
την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, την έγκαιρη δι-
άγνωση, τη θεραπεία, κοινωνική υποστήριξη και την 
προώθηση υποστηρικτικών υπηρεσιών και που έχει 
ως κύριο μέλημα την διασφάλιση της υγείας, είτε 
αυτή είναι σωματική, πνευματική ή ψυχοκοινωνική 
για όλες τις ομάδες του πληθυσμού.   Αναγνωρίζο-
ντας την ανάγκη για την καθιέρωση ενός ενιαίου 
και σωστά δομημένου μετώπου για την εδραίωση 
μια υγιούς και ασφαλούς  κοινωνίας καταγράφει τις 
συντονισμένες προσπάθειες που έχουν υλοποιηθεί 
και θέτει νέους στόχους και προτεραιότητες λαμβά-
νοντας πάντα υπόψη τις νέες προκλήσεις και εξελισ-
σόμενες ανάγκες της χώρας μας. 

Στρέφοντας το βλέμμα προς το μέλλον,  η χρονιά 
που διερχόμαστε είναι σημαδιακή για την Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Το 2020 είναι 
έτος ολοκλήρωσης της Εθνικής Στρατηγικής για 
την Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από Παράνομες 
Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ  2013-
2020. Αυτό συνεπάγεται ότι βρισκόμαστε ήδη στη δι-
αδικασία εκπόνησης της νέας Εθνικής Στρατηγικής 
που για πρώτη φορά θα συμπεριλαμβάνει τόσο τις 
παράνομες, όσο και τις νόμιμες ουσίες αλλά και την 
παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Πέ-
ραν όμως από το τυπικό μέρος, η εκπόνηση της νέας 

Μήνυμα του Προέδρου της Αρχής 

Δρ. Χρύσανθου Γεωργίου

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Ή
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στρατηγικής είναι για την ΑΑΕΚ μια ευκαιρία για ένα 
ευρύ και ουσιαστικό δημόσιο διάλογο με του συνερ-
γάτες μας, κρατικούς και μη, αλλά και την κοινωνία 
στο σύνολο της. Στην προσπάθεια για αντιμετώπιση 
της εξάρτησης κανείς δεν περισσεύει. Όλοι έχουν 
ρόλο να διαδραματίσουν.

Με την ευκαιρία της αυτής έκδοσης στέλνω το μήνυ-
μα της κοινωνικής συστράτεσυης και συμμαχίας. Το 
πρόβλημα των εξαρτήσεων παραμένει ένα πρόβλημα 
δημόσιας υγείας, ένα ζήτημα που αφορά τον καθένα 
από εμάς, ένα αντίπαλο που απαιτεί τη μέγιστη δυ-
νατή συστράτευση. Για να στηρίξουμε τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης. Για να εν-
δυναμώσουμε τα παιδιά και τους νέους μας δίνοντας 
τους άλλες δημιουργικές επιλογές. Για αληθινούς 
τρόπους ζωής μακριά από εξαρτήσεις.  

Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου
Πρόεδρος Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
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Η παρούσα έκθεση αποτελεί μια  αποτίμηση του 
έργου και των δράσεων της Αρχής Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) για το έτος 2019, όπως 
επίσης και στο έργο όλων των εμπλεκόμενων φορέ-
ων και συνεργατών του οργανισμού,  οι οποίοι συ-
νέβαλαν στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής

Σκοπός της έκθεσης είναι να αποτελέσει ένα εργα-
λείο προώθησης της Εθνικής Στρατηγικής για 
την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις Παράνομες 
Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ συμπε-
ριλαμβανομένων και των δύο επιμέρους Σχεδίων 
Δράσης για την παθολογική ενασχόληση με τυχερά 
παιχνίδια και το κάπνισμα, τομείς που εμπίπτουν 
στις διευρυμένες αρμοδιότητες της ΑΑΕΚ  σύμφωνα 
με την απόφαση αρ. 66.039 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου.

Ως εκ τούτου, η έκθεση αυτή καταγράφει τις δράσεις 
της Εθνικής Στρατηγικής που υλοποίησαν η ΑΑΕΚ 
και οι συνεργάτες της κατά το έτος 2019, τις αδυνα-
μίες και τις παραλείψεις και εντοπίζει, τους παράγο-
ντες που είτε παρεμποδίζουν, είτε δυσχεραίνουν την 
υλοποίηση των δράσεων, καθώς επίσης επισημαίνει 
εναλλακτικούς τρόπους συντονισμού και επίλυσης 
των προβλημάτων που εντοπίζονται. 

ΣΚΌΠΌΣ ΤΉΣ ΕΚΘΕΣΉΣ  
01
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2.1 ΠΌΙΌΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
είναι η μετεξέλιξη του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου 
Κύπρου. Τον Νοέμβριο του 2017, ψηφίστηκε ομό-
φωνα η πρόταση νόμου που προνοεί τη μετονομασία 
του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου σε Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Τη σχετική νο-
μοθεσία μπορείτε να βρείτε στο  σύνδεσμο.

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
(ΑΑΕΚ) αποτελεί τον συντονιστικό φορέα της Κύ-
πρου στον τομέα των νόμιμων (αλκοόλ και κάπνι-
σμα) και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της πα-
θολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Με 
βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα σε διεθνές 
επίπεδο, αναδεικνύεται η σημασία χάραξης σφαιρι-
κών και περιεκτικών πολιτικών σε ό,τι αφορά τις 
εξαρτησιογόνες ουσίες, νόμιμες και παράνομες αλλά 
και τις εξαρτητικές συμπεριφορές. Οι κατευθυντή-
ριες γραμμές απομακρύνονται από τη μέχρι σήμερα 
ουσιοκεντρική προσέγγιση, αγγίζοντας όλο το φάσμα 
συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, προσδίδοντας ιδι-
αίτερη σημασία στις ευάλωτες ομάδες των συναν-
θρώπων μας.

Η ΑΑΕΚ χωρίζεται σε δυο τμήματα, το Τμήμα Πολι-
τικής και το Τμήμα Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ 
και έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
• Το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρ-

μογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμε-

τώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και 

την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013- 2020.

• Το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων 

των σχετικών μέτρων και παρεμβάσεων.

• Την προώθηση νομοθετικών μέτρων.

• Την προώθηση έγκαιρης και επιστημονικά τεκ-

μηριωμένης πληροφόρησης, ενημέρωσης και 

διαφώτισης.

• Την αδειοδότηση μέτρων, προγραμμάτων και πα-

ρεμβάσεων πρόληψης, θεραπείας, μείωσης της 

βλάβης και κοινωνικής επανένταξης και την επι-

χορήγηση των αδειοδοτημένων προγραμμάτων 

των μη κυβερνητικών οργανισμών.

• Την παρακολούθηση για εντοπισμό τυχόν άμε-

σης ή έμμεσης προβολής ή διαφήμισης της χρή-

σης εξαρτησιογόνων ουσιών.

• Την ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα διεθνή 

και εθνικά Σώματα/ Οργανισμούς.

• Την υλοποίηση παρεμβάσεων ή προγραμμάτων.

• Τη συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και αξιολόγη-

ση πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων.

• Τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία ηλε-

κτρονικού δικτύου πληροφοριών.

• Τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πα-

ρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 

(EMCDDA).

ΑΡΧΉ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉΣ  
02
ΕΞΑΡΤΉΣΕΩΝ ΚΥΠΡΌΥ

about:blank
https://www.naac.org.cy/uploads/nomothesies/61c67a483e.pdf
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2.2 ΣΥΝΘΕΣΉ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΉ

Η ΑΑΕΚ διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμ-
βούλιο. Τον Πρόεδρο, ο οποίος διορίζεται από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας (πενταετής θητεία), τον 
Αντιπρόεδρο που είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του 
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και  επτά μέλη που 
διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με 
βάση την επιστημονική τους κατάρτιση και 
εμπειρία (τριετής θητεία). 

Η σύσταση του Συμβουλίου για το έτος 2019 είχε ως 
εξής:

Πρόεδρος:  Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου 

Αντιπρόεδρος:  κ. Παναγιώτης Σεντώνας 

Μέλη:  κα Μαρία Αυξεντίου
 Δρ. Γιώργος Γεωργίου
 Δρ. Σούλα Ιωάννου
 κ. Κώστας Κωνσταντίνου
 Δρ. Χρίστος Μηνά
 κ. Στέλιος Σεργίδης  
 κ. Βασίλης Χρυσάνθου

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για 
το έτος 2019 στελεχωνόταν από το ακόλουθο 
προσωπικό:

Εκτελεστικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Στυλιανού 

Λειτουργοί Τμήματος Πολιτικής 
Bύρωνας Γκέιστ
Έλενα Δημοσθένους
Εύη Κυπριανού (Αναπληρώτρια  Προϊστάμενη 
Ιούλιος 2019- Δεκέμβριος 2019)
Μαρία Ματθαίου – Κίκα
Νατάσα Σαββοπούλου (Αναπληρώτρια  Προϊστάμενη 
Ιανουάριος 2019-Ιούνιος 2019)
Εύα Συμεωνίδου
Νάσια Φωτσίου 
Λήδα Χριστοδούλου

Λειτουργοί Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ
Ιωάννα Γιασεμή (Προϊστάμενη, Αναπληρώτρια 
Εκτελεστική Γραμματέας Ιανουάριος 2019-Ιούνιος 

2019)
Νεκτάριος Βραχίμης
Ιωσηφίνα Μαύρου
Μαρία Σαββίδου

Λογιστικός Λειτουργός 
Νεόφυτος Νεοφύτου

Γραμματειακό Προσωπικό
Έλενα Αντρέου 
Έλενα Ανδρέου - Παπουτέ

Αχθοφόρος-Κλητήρας
Γιώργος Γεωργίου (αφυπηρέτησε Ιανουάριο 2019)

Η οργανωτική δομή της ΑΑΕΚ περιγράφεται στο πιο 
κάτω σχεδιάγραμμα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκτελεστικός
Διευθυντής

Τμήμα
Πολιτικής

Προϊστάμενος/η

Λογιστικός Λειτουργός

Βοηθοί Γραμματειακοί 
Λειτουργοί

Κλητήρας

Προϊστάμενη

Λειτουργοί Λειτουργοί

Τμήμα
Παρακολούθησης / 

ΕΚΤΕΠΝ

Τομέας Διοικητικών 
Υπηρεσιών

https://www.naac.org.cy/el/board
https://www.naac.org.cy/el/board
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2.3 AD-HOC ΕΠΙΤΡΌΠΕΣ

Η ΑΑΕΚ με βάση τη νομοθεσία της δύναται να συ-
στήνει Ad-Hoc Επιτροπές με σκοπό την παροχή επι-
στημονικής υποστήριξης σε αυτή. Κατά το 2019 λει-
τούργησαν οι πιο κάτω Επιτροπές.

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου, 
	 Πρόεδρος	ΑΑΕΚ

Μέλη: κα. Mαρία Αυξεντίου, Μέλος	ΔΣ	ΑΑΕΚ

 Δρ. Xρίστος Μηνά, Μέλος ΔΣ ΑΑΕΚ

 Δρ. Πανίκος Σταυρινίδης, 
 Επίκουρος	Καθηγητής	Ψυχολογίας

 Δρ. Λώρης Νεοκλέους, 
 Λέκτορας	Κοινωνικής	Εργασίας

 Δρ. Λάμπρος Σαμαρτζής, Ψυχίατρος

 Δρ. Στέλιος Στυλιανού, 
  Aναπληρωτής	Καθηγητής	Επικοινωνίας	

και	σπουδών	Διαδικτύου

 Δρ. Χρίστος Πέτρου, 
 Επίκουρος	Καθηγητής	Φαρμακολογίας

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Πρόεδρος: Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου, 
	 Πρόεδρος	ΑΑΕΚ

Μέλη: κ.  Ηρόδοτος Ηροδότου, 
	 Υγειονομικές	Υπηρεσίες

 κα. Μάρθα Μαυρομμάτη, 
 Υπηρεσίες	Ψυχικής	Υγείας

 κα. Χριστίνα Μιχαήλ, 
 Νοσηλευτικές	Υπηρεσίες

 κα. Γεωργία Κούμα, 
 Υπουργείο	Παιδείας,	Πολιτισμού,
	 Αθλητισμού	και	Νεολαίας

 Δρ. Σούλα Ιωάννου, 
 Υπουργείο	Παιδείας,	Πολιτισμού,
	 Αθλητισμού	και	Νεολαίας

 Δρ. Κώστας Χριστοφή, ΤΕΠΑΚ
 Ανώτ. Υπαστυνόμος Καίτη Σοφοκλέους, 
 Αστυνομία	Κύπρου

 Υπαστυνόμος Μιχάλης Γαβριηλίδης, 
	 Αστυνομία	Κύπρου	

 Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου, 
	 Τμήμα	Επιθεώρησης	Εργασίας	

 κ. Κύπρος Πολυκάρπου, 
	 Κίνηση	Μη	Καπνιστών	Αντικαρκινικού	
	 Συνδέσμου	Κύπρου	

 κα. Δώρα Κωνσταντινίδου, ΠΑΣΥΚΑΦ

 Δρ. Βάσος Οικονόμου, 
	 Παγκύπριος	Ιατρικός		Σύλλογος

 κ. Κυριάκος Ξυδιάς, 
	 Παγκύπριος	Σύνδεσμος	Νοσηλευτών	
	 και	Μαίων	

 Δρ. Μιχάλης Τορναρίτης, 
	 	Εθνική	Επιτροπή	«Περιβάλλον	και	

Υγεία	του	Παιδιού»	(Αναπληρώτρια:	Δρ	
Ζήνα	Ζήνωνος)

 κα. Λίζα Παύλου, 
	 Οργανισμός	Νεολαίας	Κύπρου

 κ. Χριστόδουλος Ρουσιά, Ένωση	Δήμων

 κ. Παναγιώτης Δαμιανού, 
	 Ένωση	Κοινοτήτων

 Δρ. Μιχάλης Τουμπής, Πνευμονολόγος

  Δρ. Φραγκίσκος Φραγκόπουλος, 
	 Πνευμονολόγος

 Δρ Μαρία Καρεκλά, 
	 Πανεπιστήμιο	Κύπρου
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ 
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ

Πρόεδρος: Λήδα Χριστοδούλου,	Λειτουργός	ΑΑΕΚ

Μέλη: Δρ. Μαριάννα Ελευθερίου, 
 Ιατρικές	Υπηρεσίες	και	Υπηρεσίες	

Δημόσιας	Υγείας

 κα. Φανή Γονατά, 
 Νοσηλευτικές	Υπηρεσίες

 Δρ. Λάμπρος Σαμαρτζής, 
	 Υπηρεσίες	Ψυχικής	Υγείας	

 Δρ. Μάρω Σολωμού, 
 ΠΙΣ	-	Παιδιατρική	Εταιρεία

 Δρ. Σκεύη Στυλιανού- Ρήγα, 
 ΠΙΣ	-	Παιδιατρική	Εταιρεία	

 Δρ. Θάλεια Παπαδούρη, 
 ΠΙΣ	-	Παιδιατρική	Εταιρεία

 κα. Έλενα Ζαρούνα, 
 Σύνδεσμος	Ψυχολόγων	Κύπρου	

 κ. Δημήτρης Παρπέρης, 
 Κυπριακός	Σύνδεσμος	Οικογενειακού	

Προγραμματισμού

 κα. Στέλλα Λεοντίου 
 Παγκύπριος	Σύνδεσμος	Νοσηλευτών	

και	Μαιών

                     κ. Νικόλαος Ντάφλος, 
	 Σύνδεσμος	Διαιτολόγων	και	

Διατροφολόγων	Κύπρου		

2.4 ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌΣ ΑΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ
Ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός της Αρχής για το 
έτος 2019 ήταν 1,230,000 Ευρώ και η υλοποίηση 
έφτασε τα 2,071,708 Ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΌΣ 
ΠΡΌΥΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ 

€
2,230,000

Λειτουργικά έξοδα 970,029

Αποδοχές	προσωπικού* 654,395

Άλλες δαπανες 677,009

Επιχορηγήσεις**	 1,020,000

Μη προβλεπόμενες δαπάνες 5,000

  

ΥΛΌΠΌΙΉΣΉ 2,071,708

Λειτουργικά έξοδα 839,868

Αποδοχές	προσωπικού* 584,305

Άλλες δαπάνες 1,231,840

Επιχορηγήσεις	** 1,018,274

  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 92.90%
  

ΥΨΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 1,899,041

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 149,165 
*  Περιλαμβάνονται στα Λειτουργικά Έξοδα
** Περιλαμβάνονται στις Άλλες Δαπάνες
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2.5 ΕΣΌΔΑ ΤΉΣ ΑΡΧΉΣ / 
 ΔΙΑΘΕΣΉ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ / 
 ΛΌΓΑΡΙΑΣΜΌΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΌΣ

Τα έσοδα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου (ΑΑΕΚ) προέρχονται από σχετικό κονδύλι 
το οποίο προβλέπεται ειδικά στον κρατικό προϋπο-
λογισμό και για το σκοπό αυτό, η ΑAEK καταρτίζει 
προϋπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
της δημοσιονομικής ευθύνης και του δημοσιονομι-
κού πλαισίου νόμου.

Η ΑAEK διαθέτει τα έσοδα της για οποιοδήποτε σκο-
πό συναρτάται με την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων 
της όπως αυτές καθορίζονται στο νόμο «Ο περί πρό-
ληψης της χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών και άλ-
λων εξαρτησιογόνων ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου ) Νόμος του 2017 (αρ. 164 (Ι))» 
ως επίσης και για την κάλυψη οποιωνδήποτε λει-
τουργικών ή άλλων δαπανών συναρτώνται με αυτή.

Η ΑAEK μεριμνά για την ετοιμασία ετήσιας κατά-
στασης λογαριασμών, όπου περιέχονται με λεπτο-
μέρεια όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις δαπάνες 
που έγιναν κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η εν 
λόγω κατάσταση.

Οι λογαριασμοί της ΑAEK ελέγχονται από τον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Πέρα από τον έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η 
ΑAEK υποβάλλεται σε ετήσιο εξωτερικό οικονομικό 
έλεγχο από εγκεκριμένους ιδιώτες ελεγκτές με βάση 
τη συμφωνία της ΑΑΕΚ με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξι-
κομανίας (grant agreement), η οποία διέπει τη λει-
τουργία του τμήματος παρακολούθησης /ΕΚΤΕΠΝ. 
Μέσω του εξωτερικού ελέγχου συντάσσονται για την 
ΑΑΕΚ ετήσιες εκθέσεις αναφορικά με την οικονο-
μική της διαχείριση για κάθε έτος. Με βάση τα ευ-
ρήματα των ελέγχων αυτών, οι εκθέσεις της ΑΑΕΚ 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης της, της χρηματοοικονομικής επίδοσης 
και των ταμειακών ροών της, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα διεθνή πρότυ-
πα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

2.6 ΕΚΘΕΣΉ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της 
Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (η 
‹Εταιρεία›), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 5 
μέχρι 21 και αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και 
τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων, καθαρών 
στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμών στους κατόχους 
εξαγοράσιμων μετοχών και ταμειακών ροών του 
έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του 
θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο της Βάσης 
για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονομικής θέσης της Αρχής στις 31 Δεκεμβρίου 2019, 
και της οικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών 
ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας εντοπίσαμε ότι 
η αναγνώριση κάποιων εξόδων γίνεται με βάση 
τις ταμειακές ροές. Λόγω αυτού, δε μπορούμε να 
γνωρίζουμε το μέγεθος της επίδρασης που έχουν 
στα έξοδα και στα συνολικά κέρδη της Αρχής, εάν 
γινόταν η καταχώρηση των εξόδων με βάση την 
αρχή των δεδουλευμένων εξόδων, όπως απαιτείται 
από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα, περιγράφονται 
περαιτέρω στην παράγραφο ‹Ευθύνες του Ελεγκτή 
για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων› της 
έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Αρχή 
σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας 
Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών 
Προτύπων Ανεξαρτησίας), που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για 
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Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και 
τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 
τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο 
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες 
δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις 
αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για 
την ελεγκτική μας γνώμη με επιφύλαξη.

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 
Όικονομικές Καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου 
της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, 
το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να 
αξιολογήσει την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται 
με τη συνέχιση της δραστηριότητας της Αρχής 
και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο 
προτίθεται, είτε να θέσει την Αρχή σε εκκαθάριση 
ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει 
ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να 
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την 
επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Αρχής.

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Όικο-
νομικών Καταστάσεων   

Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη 
διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 

καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες 
από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η 
οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη 
διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, 
αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός 
πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα 
εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, 
είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, 
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα 
να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση 
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 
σκεπτικισμό καθ› όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 
Επίσης:

•  Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους 
για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστά-
σεις που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, 
σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικα-
σίες οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους 
αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια τα 
οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτε-
λέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη 
εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος που οφεί-
λεται σε απάτη είναι μεγαλύτερος από αυτόν που 
οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπο-
ρεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 
εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την 
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

●	 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να 
σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κα-
τάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότη-
τας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Αρχής.

●	 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών 
πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογι-
σμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχε-
τικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο.

●	 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρή-
σης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα 
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ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πό-
σον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχε-
τίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώ-
νουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που 
ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως 
προς την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνου-
με, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε 
την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστο-
ποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη 
γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την 
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλο-
ντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα η Αρχή να παύσει να λειτουργεί ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

●	 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και 
περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συ-
μπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και 
κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντικατο-
πτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο 
που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο 
και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρή-
ματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ση-
μαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, 
που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 

Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί 
Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

•   Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις 
που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου 
μας, εκτός του ότι η έκταση της εργασίας μας 
περιορίστηκε από το θέμα που αναφέρεται στο μέρος 
της έκθεσης Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη.

•   Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την 
Αρχή κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση 
που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των 
βιβλίων, εκτός από την περίπτωση του εισοδήματος 
που αναφέρεται στην παράγραφο της βάσης για 
γνώμη με επιφύλαξη.

•  Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής συμφωνούν 
με τα λογιστικά βιβλία.

•  Κατά τη γνώμη μας, και από όσα καλύτερα έχουμε 
πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας 
δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις 
απαιτούμενες από τον περί Πρόληψης της χρήσης και 
διάδοσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων 
ουσιών Νόμος του 2018, πληροφορίες με τον 
απαιτούμενο τρόπο, εκτός από την περίπτωση του 
εισοδήματος που αναφέρεται στην παράγραφο της 
βάσης για γνώμη με επιφύλαξη.

Άλλο Θέμα  

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, 
ετοιμάστηκε για τα μέλη της Αρχής ως σώμα και μόνο 
σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου 
του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή 
τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε 
ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου 
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

ΜΏΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος 
Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της 
BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS LTD
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Γωνία Κ. Χατζοπούλου & 
Λεωφόρου Γρίβα Διγενή 30
1066 Λευκωσία, Κύπρος 

Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2020 
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Η καταγραφή της κατάστασης του φαινομένου των 
εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο με βάση συγκε-
κριμένους επιδημιολογικούς δείκτες που έχουν τεθεί 
ως προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακο-
λούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), 
αποτελεί αρμοδιότητα της ΑΑΕΚ μέσω του Τμήματος 
Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ. Οι δείκτες αυτοί αποτε-
λούν τη βάση για τη διαμόρφωση έγκυρης, αντικει-
μενικής και τεκμηριωμένης εικόνας του φαινομένου 
των εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας. 

Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τον κάθε δείκτη, 
προϋποθέτει την προαγωγή και ενίσχυση της έρευνας 
για συνεχή εμπλουτισμό των επιστημονικών δεδομέ-
νων. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα Παρακολούθησης ανα-
λαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή και 
προώθηση μελετών που θα βοηθήσουν στην ολοκλη-
ρωμένη παρουσίαση της κατάστασης των παράνομων 

ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο.

Μπορείτε να δείτε αναλυτική αναφορά για τις έρευνες 
που διεξήγαγε η ΑΑΕΚ εντός του 2019 στο κεφάλαιο 
«4.3.4 Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα Έρευνας, Εκ-
παίδευσης και Αξιολόγησης». Μια ενδεικτική στατιστική 
εικόνα με γραφήματα μπορείτε να δείτε στο κεφάλαιο 
«3.3 Άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα».

Πιο κάτω απεικονίζεται περιληπτικά η κατάσταση των 
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο με 
βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία. 
Για διαχρονικές τάσεις σε ό,τι αφορά την κατάσταση  
του φαινομένου, βλέπετε Παράρτημα I. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ουσι-
ών εξάρτησης στην Κύπρο, ακολουθήστε το σύνδεσμο. 
Για ευρωπαϊκά δεδομένα, ακολουθήστε το σύνδεσμο 
της Έκθεσης, του Ευρωπαϊκού Κέντρου παρακολούθη-
σης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΤΌΥ ΦΑΙΝΌΜΕΝΌΥ
03
ΤΩΝ ΌΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΉΣΉΣ

http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.emcdda.europa.eu/
https://www.naac.org.cy/uploads/evropaikiekthesi2018/e25b6dNXO1.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/evropaikiekthesi2018/cae52da212.pdf
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3.1 ΠΑΡΑΝΌΜΕΣ ΌΥΣΙΕΣ 

3.1.1 Δείκτης Επικράτησης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό

Για την εφαρμογή του δείκτη επικράτησης της χρήσης 
στο γενικό και μαθητικό πληθυσμό, διεξάγονται έρευνες 
στα κράτη μέλη με κοινά εργαλεία και μεθοδολογία, 
ώστε να προκύπτουν συγκρίσιμα στοιχεία. Στην Κύπρο 
διεξάγονται σε συστηματική βάση (κάθε 3 χρόνια) η 
έρευνα γενικού πληθυσμού (με εύρος ηλικίας 15-
64 έτη) και (κάθε 4 χρόνια) η Πανευρωπαϊκή έρευνα 
μαθητικού πληθυσμού - ESPAD (με εύρος ηλικίας 
15-16 έτη). Κατά το 2019 διεξήχθη η πέμπτη έρευνα 
γενικού πληθυσμού στην Κύπρο. Η πρώτη έρευνα της 
σειράς αυτής έχει γίνει το 2006, η δεύτερη το 2009, η 
τρίτη το 2012 και η τέταρτη το 2016. 

Η κάνναβη παραμένει η πιο διαδεδομένη παράνομη 
ουσία χρήσης στο γενικό πληθυσμό (περίπου 14%, 
έστω και μια φορά στη ζωή), ενώ η τάση για δοκιμή 
κάνναβης, είναι εντονότερη στις ηλικίες 18-22 ετών. 
Η Κύπρος παρουσιάζεται να υπερβαίνει κατά πολύ 
τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο στην ενασχόληση με τυχερά 
παιχνίδια και στην κατανάλωση του αλκοόλ από 
τους μαθητές. Σε σχέση με τη γενική κατάσταση στην 
Ευρώπη, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τα 
χαμηλότερα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δείκτη και την εικόνα που παρουσιάζει η Κύπρος, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο.

https://www.naac.org.cy/el/deiktis-epikratisis-xrisis
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3.1.2 Δείκτης Αίτησης Θεραπείας

Μέσω του δείκτη αίτησης θεραπείας γίνεται 
συστηματική καταγραφή των χαρακτηριστικών των 
χρηστών που ζητούν βοήθεια από τα θεραπευτικά 
προγράμματα της χώρας.

Παρά τη σταθερότητα στον αριθμό των ατόμων που 
αιτούνται θεραπείας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δι-
αχρονικά υπάρχει αύξηση στον αριθμό των ατόμων 
που αναζητούν βοήθεια λόγω χρήσης παράνομων 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Η αύξηση αυτή, πέραν από 
την πραγματική αύξηση των ατόμων που κάνουν 
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ενδέχεται να οφεί-
λεται και σε άλλους παράγοντες, όπως η μείωση του 
στιγματισμού που συνδέεται με τη χρήση παράνομων 
εξαρτησιογόνων ουσιών, κάτι που διευκολύνει την 
αναζήτηση θεραπείας, αλλά και η εφαρμογή του πρω-
τοκόλλου παραπομπής νεαρών συλληφθέντων από 
την ΥΚΑΝ σε θεραπευτικά προγράμματα.  

Ο δείκτης επικράτησης μολυσματικών ασθενειών 
σε ενδοφλέβιους χρήστες αφορά στην εκτίμηση των 
επιπέδων της μόλυνσης από Ηπατίτιδα Β και Γ και 
HIV σε ενδοφλέβιους χρήστες. 

Παρά το γεγονός ότι περίπου 1 στους 4 χρήστες (372 
άτομα) που βρίσκεται στη θεραπεία έκανε ενδοφλέβια 
χρήση έστω και μια φορά, ο αριθμός των ατόμων που 
εξετάστηκε είναι διαχρονικά πολύ πιο μικρός (129 το 
έτος 2018) και επομένως η πραγματική αναλογία των 
ενδοφλέβιων χρηστών που εκτιμάται ότι είναι θετικοί 
στην Ηπατίτιδα αναμένεται να ςείναι ψηλότερη, από 
αυτή που φαίνεται από τα υφιστάμενα στοιχεία, με 
βάση τα οποία το 48,8% των ενδοφλέβιων χρηστών 
(ΧΕΝ) που εξετάστηκαν, βρέθηκαν θετικοί στην 
Ηπατίτιδα Γ. 

3.1.3 Δείκτης Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών σε Ενδοφλέβιους Χρήστες (ΧΕΝ)

ΣΥΝΌΛΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΤΌΜΩΝ ΣΤΉ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πηγή: Ετήσια Έκθεση του EMCDDA για τα Ναρκωτικά 2019, ΑΑΕΚ, 2019

Περισσότερες πληροφορίες για το Δείκτη και την εικόνα που παρουσιάζει η Κύπρος, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο 

Περισσότερες πληροφορίες για το Δείκτη και την εικόνα που 
παρουσιάζει η Κύπρος, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο

https://www.naac.org.cy/el/deiktis-epikratisis-xrisis
https://www.naac.org.cy/el/deiktis-epikratisis-molismatikon-astheneion
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3.1.4 Δείκτης Προβληματικής Χρήσης 

OPIOIDS [High-risk opioid use (rate/1 000)]

Η προβληματική χρήση, βάσει του ορισμού του Ευρω-
παϊκού Κέντρου, ορίζεται ως η  «ενδοφλέβια χρήση ναρ-
κωτικών ή/ και μακροχρόνια/ συστηματική χρήση οπι-
ούχων, κοκαΐνης ή/ και αμφεταμινών» (ΕΚΤΕΠΝ 2005).

Ο σκοπός εκτίμησης του δείκτη είναι ο υπολογισμός του 
συνολικού αριθμού των προβληματικών χρηστών. Κατα-
βάλλεται δηλαδή προσπάθεια να εκτιμηθεί ο «κρυμμένος» 
πληθυσμός των χρηστών που δεν καταγράφεται από τις 

υφιστάμενες υπηρεσίες (π.χ. θεραπεία, Αστυνομία, κλπ.). 

Με  βάση  τα  στοιχεία  αίτησης  θεραπείας  για  το  έτος 
2018,  ο  συνολικός αριθμός  των  χρηστών  οπιούχων, 
υπολογίστηκε στα 1217 άτομα σημειώνοντας αύξηση 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε σχέση με τη γενι-
κή κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, η Κύπρος 
συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες εκτιμή-
σεις χρηστών ναρκωτικών υψηλού κινδύνου.

3.1.5 Δείκτης Θανάτων και Θνησιμότητας από Παράνομες Ουσίες Εξάρτησης

Ο δείκτης θανάτων και θνησιμότητας αφορά την πα-
ροχή συγκρίσιμων και έγκυρων πληροφοριών για τα 
χαρακτηριστικά των θανόντων ως αποτέλεσμα της 
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (π.χ. στην περίπτω-
ση των άμεσων θανάτων από υπερβολική δόση μίας 
ή περισσότερων ουσιών). 

Κατά το 2018, καταγράφηκαν 12 άμεσοι θάνατοι, θάνα-
τοι δηλαδή που οφείλονταν σε υπερβολική δόση. Συνο-
λικά για όλα τα χρόνια, τα οπιούχα και συγκεκριμένα η 
ηρωίνη, φαίνεται να ευθύνεται για τη μεγάλη πλειοψη-
φία των θανάτων. Το προφίλ του θανόντα (με βάση τα δι-
αχρονικά στοιχεία) είναι: άντρας (75%), Ελληνοκύπριος, 
32 ετών, χρήστης οπιούχων (πολλαπλών ουσιών). 

Περισσότερες πληροφορίες για το Δείκτη και την εικόνα που παρουσιάζει η Κύπρος, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο

Περισσότερες πληροφορίες για το Δείκτη και την εικόνα που 
παρουσιάζει η Κύπρος, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο

https://www.naac.org.cy/el/deiktis-thanaton
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Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν, κατά το 2018 αιτή-
θηκαν θεραπείας λόγω κατάχρησης αλκοόλ 359 άτομα. 
Από τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
ατόμων που βρέθηκαν στα θεραπευτικά κέντρα προκύ-

πτει ότι περίπου 8 στα 10 άτομα ήταν άνδρες και ότι η 
διάμεσος ηλικία των ατόμων ήταν τα 46 έτη (min: 21, 
max: 81),  γεγονός που τους εντάσσει κυρίως στην κα-
τηγορία των χρηστών μέσης και τρίτης ηλικίας (>=40).

3.2. ΑΛΚΌΌΛ

3.2.1 Δείκτης Αίτησης Θεραπείας 

ΉΛΙΚΙΑΚΉ ΌΜΑΔΑ ΑΤΌΜΩΝ ΣΤΉ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΌΓΩ ΑΛΚΌΌΛ, ΠΉΓΉ: ΑΑΕΚ, 2020

29

92

235

3.2.2 Δείκτης Επικράτησης της χρήσης αλκοόλ στο γενικό πληθυσμό

Βάσει των στοιχείων της πιο πρόσφατης Παγκύπριας 
επιδημιολογικής έρευνας γενικού πληθυσμού (2019)  
εκτιμάται ότι περίπου το 4% μέθυσε τον τελευταίο 
μήνα.    Μεταξύ των ηλικιών 15 και 17 μέθυσε για 
πρώτη φορά ένα 31,1%, ενώ η πλειοψηφία (64,3%) 
μέθυσε για πρώτη φορά μετά την ενηλικίωση. Ένα 
4,5% όσων έχουν μεθύσει ποτέ στη ζωή τους αναφέ-

ρει ότι αυτό έτυχε για πρώτη φορά πριν την ηλικία 
των 15 ετών.

Επίσης, ένα στα τρία άτομα περίπου (36%) ανέφερε 
υπέρμετρη κατανάλωση κατά τον τελευταίο μήνα. 
Σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, παρατηρείται 
αύξηση του ποσοστού υπέρμετρης κατανάλωσης 
αλκοόλ. 
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ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΙΤΉΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΉΛΙΚΙΑΚΉ ΌΜΑΔΑ

3.3 ΑΛΛΑ ΧΡΉΣΙΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΣΕ ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ
3.3.1 Παραπομπές σε Θεραπεία με βάση το Νόμο Περί Θεραπείας Κατηγορούμενων 

Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων 

Σε περίπτωση που χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος 
κατηγορείται ενώπιον Δικαστηρίου για οποιοδή-
ποτε αδίκημα, με εξαίρεση αδίκημα που συνιστά 
κακούργημα και το αδίκημα της κατοχής με σκοπό 
την προμήθεια, το Δικαστήριο δύναται να εκδώ-
σει διάταγμα θεραπείας με το οποίο να εξουσιοδο-
τεί την παραπομπή του σε Κέντρο Θεραπείας. Με 
βάση τον πιο πάνω Νόμο ιδρύεται Συμβουλευτική 
Επιτροπή για να προσφέρει γνωμάτευση προς το 
Δικαστήριο σχετικά με την παραπομπή ή όχι σε θε-

ραπεία. Η ΑΑΕΚ εκπροσωπείται στην σύνθεση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και παρέχει κτιριακή 
και γραμματειακή υποστήριξη προς την υλοποίηση 
του έργου της.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή κατά την περίοδο 2018-
2019 εξέτασε 51 αιτήματα.  Όπως φαίνεται στον πιο 
κάτω πίνακα, οι αιτητές ήταν από 15 μέχρι και 64 
ετών.  Δεκατέσσερα από τα αιτήματα που αξιολο-
γήθηκαν ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 20-24 και 
δεκατρία στην ομάδα των 30-34 ετών.  
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ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΙΤΉΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΌ ΑΔΙΚΉΜΑΤΌΣ

Οι περισσότεροι αιτητές βρίσκονταν ενώπιων των 
Επαρχιακών Δικαστηρίων για αδικήματα εναντίον 
περιουσίας ή αδικήματα που σχετίζονταν με κατοχή 
και χρήση ελεγχόμενων ουσιών.  Ενδεικτικά, 23 άτο-

μα κατηγορούνταν για αδικήματα εναντίον περιουσίας 
όπως για παράδειγμα διαρρήξεις και κλοπές και οκτώ 
(8) άτομα για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά 
όπως κατοχή ή οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.  
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3.3.2 Στοιχεία για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΥΚΑΝ-ΥΨΥ

Περισσότερα βλέπε σελ. 44

3.3.3 Στοιχεία για την Κοινωνική επανένταξη ατόμων με ιστορικό εξάρτησης 

Περισσότερα βλέπε σελ. 45

ΣΤΉΡΙΞΉ ΑΤΌΜΩΝ ΠΌΥ ΒΡΙΣΚΌΝΤΑΙ ΣΤΌ ΣΤΑΔΙΌ ΤΉΣ ΚΌΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΉΣ  

 10500  

 940  

 22344  

Απόκτηση οικιακού και  
επαγγελματικού εξοπλισμού  

Κατάρτιση / εκπαίδευση  

Οδοιπορικά για μετάβαση 
ατόμων στα προγράμματα  
θεραπείας / κοινωνικής 
επανένταξης  

Σίτιση/ένδυση  

 6000  

ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΤΌΜΩΝ ΣΤΉ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΌΥ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΉΚΑΝ ΑΠΌ ΤΉΝ Υ.ΚΑ.Ν

Αρ. “Νέων” 
χρηστών που 
παραπέμφθηκαν  

Συνολικός αριθμός 
παραπομπών  
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3.3.4 Στοιχεία για το νάρκοτεστ 

ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΌΥ ΔΙΕΝΕΡΓΉΘΉΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΤΌΣ

ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑΡΚΌΤΕΣΤ 2018-2019 

Κατά το έτος 2019, διενεργήθηκε αυξημένος αριθμός 
ελέγχων Νάρκοτεστ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
όπως απεικονίζεται πιο κάτω.   
Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων που 

έγιναν από το Κρατικό Χημείο, η κάνναβη αποτελεί 
την πιο διαδεδομένη ουσία χρήσης, είτε από μόνη της, 
είτε σε συνδυασμό με ουσίες όπως η κοκαΐνη και με-
θαμφεταμίνη. 

Περισσότερα βλέπε σελ. 50
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3.3.5 Στοιχεία για το άλκοτεστ

Από το σύνολο των 88.371 ελέγχων άλκοτεστ που έγιναν κατά το 2018, περίπου το 8% καταγγέλθηκαν.  

ΕΛΕΓΧΌΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΛΚΌΤΕΣΤ 2018  

7939,8%  88371,92%  
Αριθμός Ελέγχων Άλκοτεστ  

Αριθμός Καταγγελιών Άλκοτεστ  

Περισσότερα βλέπε σελ. 50
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Η Έρευνα Ανάλυσης Αστικών Λυμάτων διεξάγεται 
κάθε χρόνο στην Ευρώπη με στόχο τη διερεύνηση των 
επιπέδων των συγκεντρώσεων ναρκωτικών ουσιών 
σε αστικά λύματα. Ανάμεσα στις  Ευρωπαϊκές χώρες 
(56 πόλεις) που συμμετέχουν στην έρευνα είναι και η 
Κύπρος με τη συμμετοχή της Λεμεσού και μέρος της 
Λευκωσίας. Η τοπική έρευνα και ανάλυση διεξάγεται 
από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού ‘Νηρέας’ 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο αποτελεί και 
επίσημο συνεργάτη του EMCDDA στο συγκεκριμένο 

πεδίο, ενώ διευκρινίζεται ότι το έργο χρηματοδοτείται 
πλήρως από την ΑΑΕΚ.

Στο πιο κάτω γράφημα φαίνεται ότι η Λεμεσός (55,9 
mg/1000p/day) αν και βρίσκεται πιο χαμηλά από το 
μέσο όρο της Ευρώπης, λίγες είναι οι Ευρωπαϊκές χώ-
ρες (Τσεχία, ανατολική Γερμανία, Ισπανία, Κύπρος και 
κάποιες χώρες της βόρειας Ευρώπης) που αναφέρουν 
συγκεντρώσεις της συγκεκριμένης ουσίας. 

3.3.6 Από την έρευνα «Ανάλυσης Αστικών Λυμάτων»

METAMPHETAMINE: OVERALL MEAN, 2019 (mg/1000 people/day

 Περισσότερα βλέπε σελ. 51
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3.3.7 Από την παρακολούθηση εφαρμογής των προληπτικών προγραμμάτων  
που επιχορηγεί η ΑΑΕΚ

Σε συνέχεια εφαρμογής ερωτηματολογίου που δη-
μιουργήθηκε για σκοπούς παρακολούθησης της 
εφαρμογής των προγραμμάτων πρόληψης που επι-

χορηγούνται από την ΑΑΕΚ και καταγραφής των 
σχετικών πληροφοριών, πιο κάτω παρουσιάζονται τα 
κύρια αποτελέσματα για το έτος 2019:

ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΉΛΙΚΙΑΚΉ ΌΜΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΌΣ ΓΌΝΕΩΝ/ΚΉΔΕΜΌΝΩΝ ΠΌΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΥΝ ΣΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΌΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΉΛΙΚΙΑΚΉ ΌΜΑΔΑ

3.3.8 Από την Έρευνα Κοινωνικού Κόστους

Η ΑΑΕΚ κατά το έτος 2018 προχώρησε στη διεξα-
γωγή της δεύτερης έρευνας κοινωνικού κόστους (η 
οποία ολοκληρώθηκε το έτος 2019) η οποία αποσκο-
πεί στην εκτίμηση  του κόστους που επιφέρει η χρήση 
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην κοινωνία. 
Συγκεκριμένα, η έρευνα αποσκοπεί στην εκτίμηση 
του κόστους της θεραπείας και πρόληψης, τις δαπά-
νες επιβολής του νόμου, την απώλεια εισοδήματος και 

τη μείωση της παραγωγικότητας που σχετίζεται με τη 
χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης.

Τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο πο-
σοστό, το οποίο ανέρχεται στο 76,3% δαπανώνται 
στον τομέα της επιβολής του νόμου και ένα πολύ μι-
κρό ποσοστό (1,7%) δαπανώνται στον τομέα της πρό-
ληψης και της έρευνας, όπως απεικονίζεται πιο κάτω. 



29

ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΛΉΣΕΩΝ ΣΤΉΝ ΤΉΛΕΦΩΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ 1402 ΚΑΤΑ ΛΌΓΌ ΚΛΉΣΉΣ*

3.3.9 Από την λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1402

Η τηλεφωνική γραμμή 1402 τέθηκε σε λειτουργία 
τον Οκτώβριο του 2018 έτος κατά το οποίο δέχθηκε 
41 τηλεφωνήματα και κατά το έτος 2019, 99  τηλε-

φωνήματα (με βάση τα συμπληρωμένα έντυπα που 
αποστάλθηκαν στην ΑΑΕΚ).

*Σημειώνεται πως μια κλήση δύναται να αφορά περισσότερο από ένα λόγο κλήσης 



30



ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉ   
04

31

Η Εθνική Στρατηγική (Ε.Σ.) για την Αντιμε-
τώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ου-
σίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013 
- 2020, με τη συμπλήρωση των δύο Σχεδίων 
Δράσης για την παθολογική ενασχόληση με 
τα τυχερά παιχνίδια και για το κάπνισμα που 
εκπονήθηκαν το 2018, συνιστά το βασικό 
κείμενο πολιτικής για τις εξαρτήσεις και κα-
τευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της 
Κυπριακής Πολιτείας μέχρι το 2020. Πρόκει-
ται για μια συνεκτική, σφαιρική και ισόρροπη 
πολιτική, η οποία θέτει τις κατευθύνσεις πολι-
τικής και συντονίζει την υλοποίηση σε τοπικό 
επίπεδο, τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες 
για την αντιμετώπιση της χρήσης και εξάρτη-
σης από παράνομες ουσίες αλλά και από νό-
μιμες ουσίες όπως το αλκοόλ και το κάπνισμα, 
τη διαχείριση της επιβλαβούς χρήσης του αλ-
κοόλ και την αντιμετώπιση της παθολογικής 
ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια. 

Η Εθνική Στρατηγική υλοποιείται μέσα από δύο δυ-
ναμικά Σχέδια Δράσης τα οποία καλύπτουν τις χρονι-
κές περιόδους 2013 - 2016 και 2017 - 2020. Τα δύο 
Σχέδια είναι τετραετή, έτσι ώστε να επιτρέπουν την 
κατάλληλη ευελιξία για αναπροσαρμογή πολιτικών 
και μέτρων. Τα Σχέδια Δράσης μετά από διαβούλευση 
αναθέτουν σε φορείς την ευθύνη για εφαρμογή ή/και 
συντονισμό σε σχέση με συγκεκριμένες δράσεις του 
κάθε πυλώνα, ενώ τον συνολικό συντονισμό για πα-
ρακολούθηση της όλης υλοποίησης, έχει η ΑΑΕΚ.

4.1 ΣΧΕΔΙΌ ΔΡΑΣΉΣ 2017-2020

Το έτος 2017 διαμορφώθηκε το  Σχέδιο Δράσης για 
την περίοδο 2017- 2020 το οποίο βασίστηκε στα 
απορρέοντα της αξιολόγησης του προηγούμενου Σχε-
δίου. Για το Σχέδιο Δράσης 2017-2020, το περιεχό-
μενο και τη διαδικασία διαμόρφωσης του, έχει γίνει 
εκτενής αναφορά στην ετήσια ανασκόπηση του 2017. 

Παράλληλα, κατά το 2018 ετοιμάστηκαν για πρώτη 
φορά από την Κυπριακή Δημοκρατία ακόμα δύο νέα 
σχέδια δράσης τα οποία αφορούν τις διευρυμένες αρμο-
διότητες της Αρχής, δηλαδή της παθολογικής ενασχό-
λησης με τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και το κάπνισμα. 
Για τα Σχέδια Δράσης της παθολογικής ενασχόλησης 
με τα τυχερά παιγνίδια και του καπνίσματος έχει γίνει 
εκτενής αναφορά στην ετήσια ανασκόπηση του 2018.

Νοουμένου ότι το 2020 είναι ο τελευταίος χρόνος υλο-
ποίησης της παρούσας Εθνικής Στρατηγικής για Αντι-
μετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και 
την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ. Η Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου περί τα τέλη του 2019 άρχισε τη 
διαδικασία για την εξωτερική αξιολόγηση της Εθνικής 
Στρατηγικής και των Σχεδίων Δράσης. Παράλληλα, η 
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου σκοπεύει να 
καλέσει σε δημόσια διαβούλευση όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς, δηλαδή τα Υπουργεία, Υπηρεσίες, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανωμένα Σύνολα και 
την Κοινωνία των Πολιτών καθώς και κάθε ενδιαφερό-
μενο πολίτη, με στόχο τη διαμόρφωση της νέας ενιαίας 
Στρατηγικής που θα εμπερικλείει την αντιμετώπιση της 
εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες και την 
παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και θα 
καλύπτει τα έτη 2021- 2028.

https://www.naac.org.cy/el/ethniki-stratigiki
https://www.naac.org.cy/el/ethniki-stratigiki
https://www.naac.org.cy/el/ethniki-stratigiki
https://www.naac.org.cy/el/ethniki-stratigiki
https://www.naac.org.cy/uploads/4dd5fbe34a.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/4dd5fbe34a.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/22e53fce85.pdf
about:blank
https://www.naac.org.cy/uploads/enimerotika-entypa/94904cfdce.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/enimerotika-entypa/94904cfdce.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/4dd5fbe34a.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/4dd5fbe34a.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/22e53fce85.pdf
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4.2 ΌΙ ΣΉΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΉΣ 
ΤΉΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉΣ

4.2.1 Σημαντικές εξελίξεις στον Πυλώνα 
Πρόληψης 

Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή 

προληπτικής πολιτικής σε επίπεδο κοινότητας αποτε-

λεί καλή πρακτική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τονίζεται 

στη σχετική Στρατηγική της ΕΕ. 

Η ΑΑΕΚ προχώρησε σε συνεργασίες με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή συνεταιριστικών 

πολύ-επίπεδων και στοχευμένων προληπτικών προ-

γραμμάτων. 

Τα προληπτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν από την 

ΑΑΕΚ λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές 

των συμβαλλόντων Δήμων και κοινοτήτων και έχει 

την ευθύνη της αξιολόγησης των προτάσεων, καθώς 

και της παρακολούθησης της εφαρμογής του εκάστοτε 

προγράμματος.  

Προωθήθηκε η εφαρμογή για δεύτερη συνεχή χρονιά 

των προληπτικών προγραμμάτων, μέσω της διαδικα-

σίας προκήρυξης προγραμμάτων από την ΑΑΕΚ, σε 

συνεργασία με:

(α) τους Δήμους της Επαρχίας Λάρνακας (Λάρνακας, 

Αραδίππου, Λιβαδιών, Λευκάρων, Δρομολαξιάς- Μενε-

ού, Αθηένου)

(β) τις Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας (Λυθροδό-

ντα, Αγίας Βαρβάρας, Μαθιάτη και Σιάς)

(γ) τους Δήμους της Επαρχίας Λευκωσίας (Αγλαντζιάς, 

Λακατάμιας και Γερίου), περιοχές της Επαρχίας Λευ-

κωσίας όπως Παλλουριώτισσα, Καϊμακλί, Πυρήνας 

Λευκωσίας, Τσέρι και Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου 

(δ) τους Δήμους της Επαρχίας Λεμεσού (Λεμεσού, Αγί-

ου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, Γερμασόγειας, Ύψωνα, 

Κάτω Πολεμιδιών), όπου το πρόγραμμα ανατέθηκε στο 

Συμβουλευτικό Σταθμό «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Επιπλέον, για πρώτη χρονιά μέσω της διαδικασίας 

προκήρυξης προγραμμάτων, η ΑΑΕΚ εφάρμοσε προ-

ληπτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τους Δήμους της 

Επαρχίας Πάφου (Πάφου, Πέγειας, Γεροσκήπου και 

Πόλης Χρυσοχούς).

Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από την ΑΑΕΚ και 

τους συμβαλλόμενους Δήμους/ Κοινότητες.

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας

Η απρόσκοπτη εφαρμογή του μνημονίου συνεργα-
σίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και της ΑΑΕΚ 
από το 2012 και η ποιοτική του αναβάθμιση κάθε 
χρόνο με προληπτικές δράσεις αλλά και η πραγματο-
ποίηση έρευνας στην Εθνική Φρουρά (Ε.Φ.) αποτελεί 
μία σταθερή και σημαντική εξέλιξη για την ΑΑΕΚ. 
Η συνεργασία αυτή συνεχίζει με την ενίσχυση των 
δράσεων του μνημονίου και το 2019 αφού ο στόχος 
παραμένει η αποτροπή της χρήσης, η ενίσχυση των 
προστατευτικών παραγόντων στο πλαίσιο της Ε.Φ. 
και η παροχή δημιουργικής απασχόλησης στους 
εθνοφρουρούς. 

Επιπρόσθετα μέσα στα πλαίσια της αναβάθ-
μισης της συνεργασίας αυτής η ΑΑΕΚ ενέ-
κρινε το 2019 κονδύλι για την τοποθέτηση 
κοινωνικού λειτουργού ως ενίσχυση της του 
προγράμαμτος πρόληψης που χρηματοδοτεί 
η ΑΑΕΚ στην εθνική φρουρά.   

Πρωτόκολλο Παραπομπής μαθητών σε θερα-
πευτικά κέντρα  

Το Πρωτόκολλο Παραπομπής μαθητών σε θεραπευ-

τικά κέντρα το οποίο εφαρμόζεται από το έτος 2010 

από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε συ-

νεργασία με το Υπουργείο Υγείας- Υπηρεσίες Ψυχι-

κής Υγείας και την ΑΑΕΚ, κρίθηκε αναγκαίο όπως 

αναβαθμιστεί και εμπλουτιστεί. Παράλληλα, κατά 

τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί 

η εκπαίδευση των Καθηγητών Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικής Αγωγής σε ό,τι αφορά στην υλοποί-

ηση του πρωτοκόλλου. 



33

Η ΑΑΕΚ κατά τη διάρκεια του 2019 πραγμα-
τοποίησε σειρά επαφών με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες και προχώρησε στις ανάλογες βελτι-
ωτικές αλλαγές του πρωτοκόλλου, οι οποίες 
αναμένονται να επικυρωθούν και να υλοποι-
ηθούν το 2020.

Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Κυπριακό Όρ-
γανισμό Αθλητισμού (ΚΌΑ) 

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναδιαμορφωθεί ο σχεδιασμός 
του ΚΟΑ για αντιμετώπιση της εξάρτησης από νό-
μιμες και παράνομες ουσίες, ενώ μέσα από το Μνη-
μόνιο προωθείται η υλοποίηση των δράσεων της 
Εθνικής Στρατηγικής που αφορούν στην ενίσχυση 
της υγιούς απασχόλησης σε παιδιά και νέους που 
ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 στο πλαίσιο του Μνημο-
νίου Συνεργασίας ΑΑΕΚ-ΚΟΑ έχουν υλοποιηθεί οι 
εξής δράσεις: Παροχή Αθλητικών δραστηριοτήτων/
προγραμμάτων για δωρεάν συμμετοχή στα υφιστά-
μενα Προγράμματα του ΑΓΟ και προμήθεια αθλητι-
κού υλικού σε μαθητές/αθλητές ευάλωτων ομάδων 
που αιτούνταν μέσω της Επιτροπής Αγωγής Υγείας 
και Πολιτότητας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητι-
σμού, Πολιτισμού και Νεολαίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά κατά το 
2019 δαπανήθηκε ποσό των 5000 ευρώ για χορηγία 
προμήθειας αθλητικού υλικού/εξοπλισμού σε δύο 
στρατόπεδα «υψηλού κινδύνου», καθώς επίσης και 
σε κλειστό πρόγραμμα θεραπείας εφήβων. Σημειώ-
νεται ότι το ποσό του κονδυλίου που αφορούσε στο 
Μνημόνιο Συνεργασίας ΑΑΕΚ-ΚΟΑ.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των ενδια-
φερομένων φορέων για την ανάπτυξη κοινών 
δράσεων στον τομέα του Αθλητισμού στο πλαί-
σιο των πρωτοβουλιών για αντιμετώπιση των 
εξαρτήσεων

Η ΑΑΕΚ μέσα από τη συμμετοχή της στην 
Συμβουλευτική Συντονιστική Επιτροπή υπό 
τον συντονισμό του Συμβούλου του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας επί Αθλητικών Θεμά-
των, υπέγραψε το 2019 Πρωτόκολλο Συνερ-
γασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
με απώτερο στόχο την ανάπτυξη δράσεων 
στο πεδίο του αθλητισμού προκειμένου να 
συμβάλουν στις προσπάθειες για αντιμετώπι-
ση των εξαρτήσεων. Στο πλαίσιο της συγκε-
κριμένης Επιτροπής πραγματοποιήθηκε τον 
Οκτώβριο 2019, συνέδριο με θέμα ‘Ο Αθλητι-
σμός είναι πρόληψη’ στο οποίο η ΑΑΕΚ συμ-
μετείχε με σχετική παρουσίαση.

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αρχή Ραδιοτη-
λεόρασης Κύπρου 

Μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής του Μνημονίου συνερ-
γασίας των δύο Αρχών, προωθήθηκαν από κοινού 
εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού σε σε θέματα των εξαρτήσεων. Παράλληλα, 
αναπτύχθηκε συνεργασία σχετικά με τη ρύθμιση της 
προβολής ραδιοτηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυ-
μάτων και άλλων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων 
που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη χρήση και 
διάδοση των εξαρτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια 
και άλλων συναφών θεμάτων. 
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Μνημόνιο Συνεργασίας με το Συμβούλιο   
Νεολαίας Κύπρου

Εντός του 2019 η ΑΑΕΚ υπέγραψε Μνημόνιο συνερ-
γασίας με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Μεταξύ 
άλλων, προβλέπεται η συμμετοχή του Συμβουλίου 
Νεολαίας Κύπρου στη διαδικασία διαβούλευσης για 
το Σχεδιασμό της νέας Εθνικής Στρατηγικής καθώς 
και η κοινού ανάληψη δράσεων για την ενδυνάμωση 
των νέων με προβλήματα ουσιοεξάρτησης και τη συ-
νεργασία για βελτίωση της απασχολησιμότητας τους 
μέσω τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση ή εργο-
δότηση σε διάφορους Οργανισμούς με τους οποίους 
συνεργάζεται ή και σε Οργανώσεις Μέλη του Συμ-
βουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής για την Αντι-
μετώπιση του Συνδρόμου Εμβρυικού Αλκοολι-
σμού και του Φάσματος Διαταραχής Εμβρυικού 
Αλκοολισμού

Η Εθνική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του Συν-
δρόμου Εμβρυικού Αλκοολισμού και του Φάσματος 
Διαταραχής Εμβρυικού Αλκοολισμού, η οποία έχει 
συσταθεί με απόφαση της ΑΑΕΚ το 2018.  . 
Το 2019 η Επιτροπή συνέχισε τη λειτουργία της, 
μέσω της εφαρμογής δράσεων σε συνεργασία το 
Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας 
(ΣΥΚΕΣΟ) στο πλαίσιο εξειδικευμένου σχετικού προ-
ληπτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο του εν λόγω 
προγράμματος, κατά το 2019 έγιναν τα εξής:

• Διοργάνωση Εκπαιδευτικής Ημερίδας στη 
Λευκωσία σε επαγγελματίες και φοιτητές στις 
Κλινικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του συν-
δρόμου του εμβρυικού αλκοολισμού και του 
φάσματος διαταραχής εμβρυικού αλκοολι-
σμού 

• Μετάφραση του οδηγού για γυναίκες σε γό-
νιμη ηλικία «Υγιεινός τρόπος ζωής κατά την 
εγκυμοσύνη και την περίοδο του θηλασμού» 
στα αγγλικά, βουλγαρικά και ρουμανικά.

• Διάχυση του οδηγού και των κλινικών  κα-
τευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη, δι-
άγνωση και θεραπεία του φάσματος διαταρα-
χής εμβρυικού αλκοολισμού 

• Δημιουργία και διάχυση σύντομου τηλεοπτι-
κού σποτ για την υιοθέτηση υγιεινών συμπε-
ριφορών  κατά την εγκυμοσύνη 

• Προώθηση εκστρατείας Ευαισθητοποίησης 
για το Σύνδρομο Εμβρυικού Αλκοολισμού 
και το Φάσμα Διαταραχής Εμβρυικού Αλκο-
ολισμού και διάχυση τελικών αποτελεσμά-
των του προγράμματος μέσα στο πλαίσιο της 
Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ.

Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για το Κάπνισμα

Η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για το Κάπνισμα 
(ΕΣΕΚ) συστάθηκε με την ανάληψη της ευθύνης του 
ελέγχου του καπνίσματος από την ΑΑΕΚ, περί τα τέλη 
του 2017. Η ΕΣΕΚ έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς 
την ΑΑΕΚ για τα ζητήματα που αφορούν το κάπνισμα. 
Τα μέλη της ΕΣΕΚ προέρχονται από όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα κα-
θώς και από ΜΚΟ. Οι σκοποί της ΕΣΕΚ είναι η χάραξη 
πολυεπίπεδης εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για 
το κάπνισμα στην Κύπρο, η διαχρονική παρακολούθη-
ση και τεκμηρίωση του φαινομένου, καθώς και η ενί-
σχυση και προώθηση στην κοινωνία των θέσεων της 
ΑΑΕΚ για το κάπνισμα. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την αντιμετώπιση του καπνίσματος 2018-2020, είναι 
το απότοκο της διαβούλευσης και συμβολής όλων των 
μελών της ΕΣΕΚ, καθώς και των συνεργατών του ευ-
ρύτερου δικτύου της ΑΑΕΚ για το κάπνισμα. 

Κατά το 2019 η ΕΣΕΚ συνέχισε τη λειτουργία της και 
προχώρησε στις πιο κάτω δράσεις:
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• Τακτικές συνεδριάσεις ΕΣΕΚ, καθώς και υπο-
επιτροπών Θεσμών Ελέγχου, Θεραπείας και 
Έρευνας.

• Διοργάνωση και πραγματοποίηση ραδιοτηλε-
οπτικής προληπτικής εκστρατείας για τις 31 
Μαΐου 2019 με ειδική ετοιμασία προληπτικού 
τηλεοπτικού σποτ.

• Εκπόνηση και παρακολούθηση Σχεδίου Δρά-
σης για το Κάπνισμα 2018-2020.

• Διοργάνωση ενότητας «Κάπνισμα» για το Επι-
στημονικό Συνέδριο ΑΑΕΚ, 11-12 Σεπ 2019 
Science Behind Addictions.

• Παραγωγή και διανομή έντυπου και διαδικτυ-
ακού ενημερωτικού υλικού.

Προώθηση της τροποποίησης νόμου για την 
Πώληση Όινοπνευματωδών Ποτών ΚΕΦ. 144 

Η ΑΑΕΚ, ζητεί από το 2013 την τροποποίηση του 
Νόμου για την Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών 
με απώτερο στόχο τη μείωση της προσβασιμότητας 
και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά 
και τους νέους. Από το 2016 εκκρεμεί η προώθηση 
της τροποποιημένης νομοθεσίας από το Υπουργείο 
Εσωτερικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Κατά το 2019 η ΑΑΕΚ συντόνισε συζήτηση στρογ-
γυλής τράπεζας για την «Αποτροπή και μείωση της 
προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ 
ανάμεσα στα παιδιά» με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουρ-
γεία και  μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως επίσης  
και οργανωμένα σύνολα παιδιών και γονέων. Στη 
συνάντηση προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «ΕΜΠΟΥΣΑ 
Έφηβοι και Αλκοόλ», της σκηνοθέτη ‘Έλενας Αλω-
νεύτη, και ακολούθησε συζήτηση. Οι φορείς και οι 
οργανώσεις δεσμεύτηκαν στη στήριξη του έργου της 
Αρχής για την αποτροπή και μείωση της προσβα-
σιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα 
στα παιδιά μέσω της προώθησης της τροποποιητικής 
νομοθεσίας για την Πώληση Οινοπνευματωδών πο-
τών Κεφ. 144, και συμφώνησαν για την αναγκαιότη-
τα περισσότερου συντονισμού για την ενίσχυση των 
προληπτικών παρεμβάσεων. 

Παράλληλα, η ΑΑΕΚ ζήτησε την ψήφιση του προ-
σχεδίου του τροποποιητικού νόμου μέσω σειράς δια-

βουλεύσεων σε επίπεδο Βουλής των Αντιπροσώπων 
με την Επιτροπή Εσωτερικών και Παιδείας. Αναμέ-
νετε να προωθηθεί για ψήφιση στην ολομέλεια της 
Βουλής εντός του 2020 

Εγκρίσεις και επιχορηγήσεις προληπτικών 
προγραμμάτων 

Η ΑΑΕΚ, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδό-
τησης προγραμμάτων που προνοείται από τον Νόμο 
της κατά το έτος 2019 αδειοδότησε τη λειτουργία 32 
προληπτικών προγραμμάτων. 

Για σκοπούς κάλυψης των κενών που παρατηρού-
νται ως προς την εφαρμογή των προγραμμάτων 
πρόληψης στην Κύπρο, η ΑΑΕΚ εφαρμόζει τη δια-
δικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την 
εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων, τα οποία 
επιχορηγούνται στο σύνολο τους από την ΑΑΕΚ. 
Κατά το 2019, η ΑΑΕΚ ενίσχυσε οικονομικά 21 προ-
ληπτικά προγράμματα, τα οποία εφαρμόζονταν από 
24 συνολικά φορείς. 

Πιο κάτω παρατίθενται τα προληπτικά προγράμματα 
τα οποία επιχορηγήθηκαν από την ΑΑΕΚ μέχρι το 
τέλος του έτους 2019.
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Επιχορηγημένα Προγράμματα Πρόληψης 2019

1. Όνομα: Εκπαιδευτικό Δίκτυο για την επιβλαβή 
χρήση του αλκοόλ «ΡΕΑ»

Περιοχή: Παγκύπρια

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος είναι 
ο εντοπισμός, η παροχή συμβουλευτικής και 
παραπομπή σε κατάλληλες υπηρεσίες των ευ-
άλωτων γυναικών, των παιδιών τους και της 
οικογένειας ευρύτερα.

Ομάδες Στόχου: Γυναίκες σε γόνιμη ηλικία, 
έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες που αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα με τη χρήση ή/και την 
εξάρτηση εκτός του θεραπευτικού συνεχούς, οι 
οποίες χρήζουν αξιολόγησης και παραπομπής 
σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και Επαγγελμα-
τίες που έρχονται σε επαφή  με γυναίκες και 
παιδιά όπως γυναικολόγοι/μαιευτήρες, παι-
δίατροι, μαίες, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, διαιτο-
λόγοι/διατροφολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 
εκπαιδευτικοί

Δράσεις: Εκπαίδευση επαγγελματιών στις 
κλινικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του συν-
δρόμου του εμβρυικού αλκοολισμού και του 
φάσματος διαταραχής εμβρυικού αλκοολι-
σμού (Εθνική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση 
του φάσματος διαταραχής εμβρυικού αλκοο-
λισμού και του συνδρόμου εμβρυικού αλκο-
ολισμού, 2018), ενημέρωση νέων γυναικών 
στα θέματα εμβρυικού αλκοολισμού και τις 
επιπτώσεις της χρήσης αλκοόλ και άλλων 
ουσιών σε γυναίκες και στο έμβρυο κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού 
μέσω της διάχυσης του Οδηγού Υγιεινού Τρό-
που Ζωής κατά την εγκυμοσύνη και κατά την 
περίοδο του θηλασμού (Εθνική Επιτροπή για 
την Αντιμετώπιση του φάσματος διαταραχής 
εμβρυικού αλκοολισμού και του συνδρόμου 
εμβρυικού αλκοολισμού, 2018) και παροχής 
σύντομων παρεμβάσεων, ανάπτυξη μηχα-
νισμού εντοπισμού της ομάδας στόχου μέσα 
από την συνεργασία με επαγγελματικούς συν-
δέσμους και την προώθηση των στόχων και 
αναγκών του προγράμματος στα μέλη τους 
και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας, συ-
μπεριλαμβανομένου συμβουλευτικής και πα-
ραπομπής σε υποστηρικτικές υπηρεσίες από 

επαγγελματίες σε γυναίκες που εντοπίζονται.

Φορέας: Συμβουλευτικό Κέντρο για τη Στήρι-
ξη της Οικογένειας (ΣΥΚΕΣΟ)

2. Όνομα: Cyprus Safe Horizon

Περιοχή: Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Πολιτι-
κού Ασύλου Κοφίνου

Περιγραφή: Το πρόγραμμα λειτουργεί συμ-
βουλευτικό σταθμό με την ονομασία Safe 
Horizon για τη στήριξη του πληθυσμού που 
διαμένει στο κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας 
αιτητών διεθνούς προστασίας Κοφίνου στο-
χεύοντας στην προφύλαξη  (έγκαιρη παρέμ-
βαση), θεραπεία και μείωση της βλάβης  από 
τη χρήση ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιο-
γόνων ουσιών.

Ομάδες Στόχου: Ανήλικοι, ομάδες υψηλού 
κινδύνου και χρήστες ουσιών που φιλοξενού-
νται στο κέντρο υποδοχής.

Δράσεις: Χαρτογράφηση αναγκών πρόληψης 
και θεραπείας σε θέματα εξάρτησης, δράσεις 
διαφώτισης και ευαισθητοποίησης σε θέματα 
που σχετίζονται με την ευαλωτότητα στην ου-
σιοεξάρτηση, ομαδικές δραστηριότητες πρό-
ληψης, συνεργατικές δράσεις έγκαιρης πα-
ρέμβασης με λειτουργούς, εθελοντές του κέ-
ντρου και παράγοντες της κοινότητας Κοφί-
νου, παροχή συμβουλευτικής και άλλων υπη-
ρεσιών σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό 
επίπεδο, εγκαθίδρυση αρχείου και διαδικασι-
ών παραπομπής μέσω του Συμβουλευτικού 
Σταθμού Safe Horizon, δραστηριότητες μείω-
σης της βλάβης όπως ανταλλαγή συριγγών, 
διανομή προφυλακτικών, έλεγχος ζωτικών 
σημείων π.χ. καρδιακοί παλμοί, αρτηριακή 
πίεση, επίπεδα σακχάρου και δραστηριότητες 
πρόληψης και έγκαιρης διαχείρισης υποτρο-
πών στη χρήση ουσιών, μέσω ουροληπτικών 
ελέγχων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, 
ελέγχων αλκοόλης μέσω εκπνοής.

Φορέας: Κέντρο Ευφυΐας και Ευεξίας-ΚΙΨ 
σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Κοφίνου
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3. Όνομα: Party Safe

Περιοχή: Παγκύπρια

Περιγραφή: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη 
παροχή παρεμβάσεων για μείωση των κιν-
δύνων/βλάβης από χρήση νόμιμων και πα-
ράνομων ψυχοτρόπων ουσιών των συμμετε-
χόντων σε φεστιβάλ και χώρους νυχτερινής 
διασκέδασης.

Ομάδες Στόχου: Τοπικές αρχές αλλά και όλοι 
οι φορείς και οργανισμοί οι οποίοι χρηματο-
δοτούν φεστιβάλ και εκδηλώσεις, Ιδιοκτήτες 
χώρων νυχτερινής διασκέδασης, διοργανω-
τές φεστιβάλ και γενικότερα πωλητές αλκοόλ, 
Συμμετέχοντες σε φεστιβάλ και χώρους νυ-
χτερινής διασκέδασης. 

Δράσεις: κινητοποίηση τοπικών αρχών, δι-
οργανωτών φεστιβάλ, ιδιοκτητών χώρων δι-
ασκέδασης, πωλητών αλκοόλ για εφαρμογή 
προληπτικών πρακτικών μείωσης της βλάβης 
(ασφαλούς διασκέδασης), εκπαίδευση εθελο-
ντών για συμμετοχή σε φεστιβάλ και χώρους 
νυχτερινής διασκέδασης, δημιουργία χώρου 
χαλάρωσης σε φεστιβάλ για εφαρμογή πα-
ρεμβάσεων μείωσης της βλάβης από τους 
εθελοντές, εκπαίδευση πωλητών αλκοόλ σε 
θέματα ασφαλούς κατανάλωσης και διασκέ-
δασης, δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρ-
μας για παροχή πληροφοριών για μείωση 
της βλάβης αλλά και για δημοσιοποίηση των 
παροχέων ασφαλούς διασκέδασης (φεστιβάλ 
και χώροι νυχτερινής διασκέδασης οι οποίοι 
εφαρμόζουν προληπτικές πρακτικές μείωσης 
της βλάβης).

Φορέας: Κέντρο Ενημέρωσης και Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων -ΚΕΝΘΕΑ

4. Όνομα: «Φοίνικας: Κοινοτική Υπηρεσία Στήρι-
ξης Οικογένειας, Παιδιών και Εφήβων»

Περιοχή: Σε Κοινότητες της Επαρχίας Λευκω-
σίας

Περιγραφή: Ο Φοίνικας  αποτελεί την  εφαρ-
μογή ενός προληπτικού κοινοτικού προγράμ-
ματος πολυ- επίπεδης στήριξης στις κοινότη-
τες  Λυθροδόντα, Αγίας  Βαρβάρας, Μαθιάτη 
και Σιάς της Επαρχίας  Λευκωσίας. Μέσα από 
το πρόγραμμα προωθούνται στοχευμένες  δρά-

σεις από επαγγελματίες που απευθύνονται σε 
παιδιά, εφήβους, σε οικογένειες, σε εκπαιδευ-
τικούς, σε γονείς καθώς και στην ευρύτερη 
κοινότητα.

Ομάδες Στόχου: Παιδιά, έφηβοι, οικογένειες, 
εκπαιδευτικοί, γονείς που διαμένουν στις συ-
γκεκριμένες Κοινότητες.

Δράσεις: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών ( κατ’ οίκον και σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους) στις κοινότητες Λυθροδόντα, Αγίας 
Βαρβάρας, Σιάς και Μαθιάτη, ένταξη Σχολικού 
Κοινωνικού Λειτουργού στο Δημοτικό Σχολείο 
της Σιάς, Αγίας Βαρβάρας, Λυθροδόντα και 
Μαθιάτη, παροχή εκπαιδευτικών βιωματικών 
εργαστηρίων σε γονείς, Καλοκαιρινά ψυχοεκ-
παιδευτικά βιωματικά εργαστήρια σε παιδιά, 
καλοκαιρινή κατασκήνωση με παιδιά από 9-11 
ετών και παροχή διευκολύνσεων για κάλυψη 
εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών.

Φορέας: Πανεπιστήμιο Frederick

5. Όνομα: «Ευθύνη όλων μας να είσαι καλά»

Περιοχή: Στους Δήμους Μείζονος Λεμεσού

Περιγραφή: Στόχοι του προγράμματος είναι ο 
εντοπισμός παιδιών που ανήκουν σε ευάλω-
τες ομάδες, η αξιολόγηση των αναγκών τους 
σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό, ψυχολογικό επί-
πεδο και η προσπάθεια κάλυψης αυτών των 
αναγκών μέσω του προγράμματος και άλλων 
κατάλληλων υπηρεσιών. Απώτερος σκοπός 
είναι στην ζωή των παιδιών να υπάρξει  μεί-
ωση των παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη 
χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης ουσιών ή 
άλλων συμπεριφορών και ταυτόχρονα να προ-
σφερθούν στο παιδί παράγοντες οι οποίοι να 
το προστατεύουν όπως η ενασχόληση του με 
υγιείς δραστηριότητες, πρόοδος στην σχολική 
του επίδοση, ψυχολογική στήριξη στο ίδιο ή 
στους γονείς του και οτιδήποτε άλλο κριθεί 
σημαντικό. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται 
δωρεάν.

Ομάδες Στόχου: Παιδιά, έφηβοι, οικογένειες, 
γονείς που διαμένουν στους Δήμους Μείζονος 
Λεμεσού.

Δράσεις: Μαθησιακή υποστήριξη, Υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης 
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στα παιδιά ή και τις οικογένειες, Διασύνδεση 
των παιδιών του προγράμματος σε υγιής δρα-
στηριότητες σε συνεργασία με άλλους φορείς 
(δημοτικούς, κοινοτικούς, μη κυβερνητικούς 
και ιδιωτικούς)

Φορέας: Συμβουλευτικός Σταθμός Πρόληψης 
και Συμβουλευτικής ΟΔΥΣΣΕΑ- ΚΕΝΘΕΑ

6. Όνομα: «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΛΤΑ – γνωστικοσυ-
ναισθηματική στήριξη με επίκεντρο το σχολικό 
περιβάλλον»

Περιοχή: Στους Δήμους Πάφου, Πέγειας, Γερο-
σκήπου και Πόλης Χρυσοχούς

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος είναι η 
παροχή, σε συνεργασία με το σχολικό περιβάλ-
λον (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές), εξατομι-
κευμένης και τακτικής στήριξης σε παιδιά δη-
μοτικού και γυμνασιακού επιπέδου γύρω από 
τα μαθησιακά και άλλα νευροαναπτυξιακά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν και για τα οποία 
το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί, ενώ και ο προϋπολογισμός 
της οικογένειας που ανήκουν τα εν λόγω παι-
διά δεν μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά την 
αγορά των αναγκαίων υπηρεσιών για τη φρο-
ντίδα του παιδιού.

Ομάδες Στόχου: Μαθητές ηλικίας από 8- 15 
χρονών, γονείς και κηδεμόνες τους, εκπαιδευ-
τικοί και άλλοι ενήλικες που διαμένουν στους 
δήμους της επαρχίας Πάφου.

Δράσεις: Μαθησιακή υποστήριξη, Υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης στα 
παιδιά ή και τις οικογένειες τους,  Διασύνδεση 
των παιδιών του προγράμματος σε υγιής δρα-
στηριότητες σε συνεργασία με άλλους φορείς 
(δημοτικούς, κοινοτικούς, μη κυβερνητικούς 
και ιδιωτικούς)

Φορέας: Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασίδου

7. Όνομα: «Ελάνη – Δίκτυο Υποστηριζόμενων 
Υπηρεσιών ΣΠΑΒΟ»

Περιοχή: Παγκύπρια

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος είναι η 
κάλυψη των αναγκών των παιδιών που δια-
μένουν στους χώρους φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ, 

έτσι ώστε να προωθηθούν υγιείς τρόποι ζωής 
αλλά και ουσιαστικές ευκαιρίες στα παιδιά για 
να νιώσουν σημαντικά, ικανά αλλά και ισότιμα 
σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά που διαμένουν 
σε ένα λειτουργικότερο οικογενειακό περιβάλ-
λον.

Ομάδες Στόχου: γυναίκες και τα ανήλικα παι-
διά τους που διαμένουν σε χώρους φιλοξενίας 
του ΣΠΑΒΟ, εφόσον βρίσκονται σε άμεσο κίνδυ-
νο από το οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω 
της ενδοοικογενειακής βίας.

Δράσεις: Κάλυψη των αναγκών των παιδιών 
που διαμένουν σε χώρους φιλοξενίας λόγω εν-
δοοικογενειακής βίας και οι οποίες περιλαμβά-
νουν ανάγκες: ιατρικές, εκπαιδευτικές,  μαθησι-
ακές, υγιούς απασχόλησης.

Φορέας: Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντι-
μετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)

8.  Όνομα: «Επιλέγω Σήμερα και Προλαβαίνω για 
μένα»

Περιοχή: Δήμους της Επαρχίας Πάφου

Περιγραφή: Στόχος του προγράμματος είναι να 
αναπτύξει μηχανισμό εντοπισμού παιδιών των 
οποίων μέλος της οικογένειας βιώνει ή έχει βι-
ώσει την εμπειρία της διάγνωσης με καρκίνο, 
για την παραπομπή/διασύνδεση τους με υπο-
στηρικτικά προγράμματα και υπηρεσίες της 
Επαρχίας Πάφου.

Ομάδα Στόχου: παιδιά τα οποία διαμένουν 
στην Επαρχία Πάφου και των οποίων μέλος της 
οικογένειας βιώνει ή έχει βιώσει την εμπειρία 
της διάγνωσης με καρκίνο.

Δράσεις: Εντοπισμός παιδιών που μέλος της οι-
κογένειας τους βιώνει ή έχει βιώσει την εμπει-
ρία της διάγνωσης με καρκίνο και παραπομπή/ 
διασύνδεση τους με υποστηρικτικά προγράμμα-
τα και υπηρεσίες της Επαρχίας Πάφου.

Φορέας: Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπα-

θών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)

9. Όνομα: Hug of inclusion

Περιοχή: Παγκύπρια

Περιγραφή: Γενικός Σκοπός του προγράμματος 
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είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη παιδιών και 
Εφήβων (ηλικίας 8-15 ετών) τα οποία ανήκουν 
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και των οικο-
γενειών τους, ώστε να παραμένουν υγιή και 
ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Ομάδες Στόχου: Παιδιά και έφηβοι υψηλού 
κινδύνου ηλικίας 8 – 15 ετών που προέρχονται 
από ευάλωτες οικογένειες  και συγκεκριμένα 
από οικογένειες  με παρουσία ψυχιατρικού προ-
βλήματος και προβλήματος διαταραχής χρήσης 
κατάχρησης ουσιών ή και των δυο προβλημά-
των μαζί, με παρουσία νομικών προβλημάτων 
κ.α που υφίστανται επιβάρυνση, κοινωνικό 
αποκλεισμό και στίγμα καθώς και για τα μέλη 
της οικογένειας και του ευρύτερου οικογενει-
ακού και κοινωνικού περιβάλλοντος των παι-
διών αυτών. 

Δράσεις: Εντοπισμός Παιδιών και Εφήβων 
(ηλικίας 8-15 ετών) και των Οικογενειών τους, 
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, Διασφάλιση 
της πρόσβασης των παιδιών σε υγιείς καθημε-
ρινές δραστηριότητες, ρουτίνας και συνήθειες, 
Πραγματοποίηση πρόληψης, έγκαιρης παρέμ-
βαση και αντιμετώπισης καταστάσεων, οι οποί-
ες θέτουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους σε 
κίνδυνο ανάπτυξης συμπεριφορών κατάχρησης 
ουσιών, αλκοόλ, παραβατικής συμπεριφοράς, 
παθολογικής ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια 
και ψυχικών διαταραχών. 

Φορέας: Ευρωπαϊκό   Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ΚΟΑ

10. Όνομα: Προληπτικό Πρόγραμμα «ΑΝΕΜΟ-
ΠΛΟΙΑ»

Περιοχή: Παγκύπρια

Περιγραφή: Απώτερος στόχος του Προγράμ-
ματος είναι η κάλυψη των αναγκών των παι-
διών στους τομείς της εκπαίδευσης, της ψυχο-
λογικής στήριξης, της κοινωνικής στήριξης ή/
και των υγιών εναλλακτικών δραστηριοτήτων, 
νοουμένου ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυ-
νατότητα να καλυφθεί το κόστος αυτών των 
αναγκών από την ίδια την οικογένεια ή δεν κα-
λύπτονται ήδη από άλλα προγράμματα/κρατικά 
βοηθήματα.

Ομάδες Στόχου: Παιδιά ηλικίας 9-13 ετών τα 

οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Δράσεις: Κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών 
κάθε παιδιού (εκπαιδευτικές ανάγκες, ψυχολο-
γική-κοινωνική στήριξη, συμμετοχή σε εναλλα-
κτικές δραστηριότητες, κλπ)

Φορείς Υλοποίησης: Δημοτικό Σχολείο Πεύ-
κιου Γεωργιάδη, ΣΚΕ Κάτω Πολεμιδιών, 
ΔΟΠ Γεροσκήπου, Πολυδύναμο Κέντρο Λό-
γου και Ευφυίας, Center for Social Cohesion, 
Development and Care - CODECA, Αθλητικό 

και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΥ ΖΗΝ Λατσιών

11. Όνομα: Προληπτικό Πρόγραμμα για τα Σχολεία 
του Ριζοκαρπάσου – “Cool After School”

Περιγραφή: Παροχή πολύ-επίπεδης στήριξης 
σε μαθητές που φοιτούν στα σχολεία του Ριζο-
καρπάσου μέσα από την ενίσχυση ευκαιριών 
δημιουργικής απασχόλησης.

Περιοχή: Ριζοκάρπασο

Ομάδες Στόχου: Παιδιά που φοιτούν στο Δη-
μοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο – Λύκειο του 
Ριζοκαρπάσου

Δράσεις: Ψυχοδιδακτική παρέμβαση μέσω της 
ενίσχυσης των γνώσεων της αγγλικής γλώσ-
σας, Εμπλουτισμός των δεξιοτήτων προφορικής 
και γραπτής έκφρασης της αγγλικής γλώσσας, 
Ακονίσματα της ευφυΐας (γυμνάσματα ενίσχυ-
σης των βασικών γνωστικών λειτουργιών), 
Καλλιέργεια αυτογνωσίας, αυτοεκτίμησης και 
αξιών ζωή, Εμπλουτισμός των δεξιοτήτων 
προφορικής και γραπτής έκφρασης της αγγλι-
κής γλώσσας,Κατανόηση άγνωστων λέξεων 
– εμπλουτισμός λεξιλογίου και Ψυχοδιδακτική 
παρέμβαση μέσω της ενίσχυσης των μουσικο-
χορευτικών δεξιοτήτων, καλλιέργεια αυτογνω-
σίας, αυτοεκτίμησης και αξιών ζωής. 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την 
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και 
τον Επίτροπο Προεδρίας.

Φορέας: Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας 
– ΚΕΣΥΨΥ

12.  Όνομα: Πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ «Εκπαίδευση και 
Άθληση: Ασπίδες πρόληψης στις εξαρτήσεις για 
καλύτερη ποιότητα ζωής»
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Περιγραφή: εποπτευόμενο πρόγραμμα εκπαι-
δευτικής ενίσχυσης και αθλητικής απασχό-
λησης σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. 
Προτεραιότητα του προγράμματος αποτελούσε 
η ψυχοεκπαιδευτική στήριξη των παιδιών, η 
εκπαιδευτική τους ενίσχυση για βελτίωση των 
μαθησιακών τους αποτελεσμάτων και η  προώ-
θηση υγιών μορφών ενασχόλησης των παιδιών 
μέσα από αθλητικές δραστηριότητες. Το σχέδιο 
εντάσσεται στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγι-
κής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από 
τις παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση 
του αλκοόλ 2013-2020.

Στόχοι: Το  πρόγραμμα αποβλέπει στην προα-
γωγή της υγείας των παιδιών στο κοινωνικό 
περιβάλλον που ζουν, αναπτύσσοντας τις κοι-
νωνικές, μαθησιακές και συναισθηματικές τους 
δεξιότητες, συμβάλλοντας στην ενσωμάτωσή 
τους, στην προαγωγή της υγείας σε όλους τους 
τομείς της ζωής τους (ενίσχυση αυτοεκτίμη-
σης, πρόληψη συγκρούσεων, υιοθέτηση αξιών 
ζωής). Αποβλέπει στην αλλαγή και την υιοθέ-
τηση νέων στάσεων και συμπεριφορών σε θέ-
ματα που αφορούν την υγεία δια βίου. Αποτελεί 
μια διαδικασία  που δεν περιορίζεται στην απλή 
μετάδοση γνώσεων αλλά απαιτεί διαδικασίες 
ενεργητικής μάθησης και βιωματικής προσέγ-
γισης από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και 
του/της «διαμεσολαβητή/τριας» εκπαιδευτή/
τριας και ψυχολόγου.

Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
“ΕΥ ΖΗΝ” ΛΑΤΣΙΩΝ

13. Όνομα: Προληπτικό Πρόγραμμα “tkns”

Περιοχή: Παγκύπρια

Περιγραφή: Ως γενικός στόχος του έργου είναι 
η παροχή πολύ-επίπεδης στήριξης στις ευάλω-
τες ομάδες, αλλά και στις οικογένειες τους, με 
απώτερο στόχο την αποτροπή ή ελαχιστοποί-
ηση των αρνητικών συνεπειών από την κατά-
σταση που βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι, την 
αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 
μέσα από τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλ-
λοντος ως προς τη χρήση.

Ομάδες Στόχου: Παιδιά ηλικίας 8-15 ετών τα 
οποία να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Δράσεις: Το πρόγραμμα αφορά ευάλωτες ομά-
δες και περιλαμβάνει μονοήμερες εκδρομές, 
κατασκήνωση, δραστηριότητες το Σαββατοκύ-
ριακο, αθλητικές δραστηριότητες, συμβουλευ-
τική υποστήριξη και επικοινωνία παιδιών και 
γονιών και δραστηριότητες ψυχαγωγίας

Φορείς: Ευρωπαϊκό  Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ΚΟΑ

14. Όνομα: Προληπτικό πρόγραμμα για τα τυχερά 
παιχνίδια «Παίζω δεν εμπαίζομαι»

Περιοχή: Παγκύπρια

Περιγραφή: Το πρόγραμμα είναι στοχευμένο, 
πολυφασικό και πολυεπίπεδο, δηλαδή εστιάζει 
σε θέματα προληπτικής αντιμετώπισης της ψη-
φιακής ή άλλης μορφής εξάρτησης σε τυχερά 
παιχνίδια. Αφορά έφηβους, οικογένειες και εκ-
παιδευτικούς. 

Ομάδες Στόχου: Έφηβοι, γονείς και εκπαιδευ-
τικοί

Δράσεις: Εφαρμογή ομαδικών εργαστηρίων 
πρόληψης σε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτι-
κών, Διαμόρφωση έντυπου και ψηφιακού υλι-
κού που να αναφέρεται σε ζητήματα ασφαλούς 
ενασχόλησης με στοιχηματισμό και τα τυχερά 
παιχνίδια και διοργάνωση δραστηριοτήτων 
προαγωγής εποικοδομητικών μορφών απασχό-
λησης για εφήβους.

Φορείς: Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας 
& Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων & Ίδρυμα 
Μαργαρίτα Λιασίδου

15. Όνομα: Πρόγραμμα «Αξίζω μια Ευκαιρία»

Περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας όπως Παλ-
λουριώτισσα, Καϊμακλί, Πυρήνας Λευκωσίας, 
Λακατάμια, Τσέρι, Γέρι και Αγλαντζιά και Ελεύ-
θερη Περιοχή Αμμοχώστου

Περιγραφή: Γενικός Σκοπός του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη παιδιών και 
Εφήβων (ηλικίας 8-15 ετών) τα οποία ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες, και των οικογενειών τους, 
ως προς την αποτροπή της χρήσης.

Ομάδες Στόχου: Παιδιά και έφηβοι υψηλού 
κινδύνου ηλικίας 8 – 15 ετών
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Δράσεις: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον  εντο-
πισμό των παιδιών/οικογενειών, αξιολόγηση 
των αναγκών τους καθώς και στη διασύνδεση 
τους με σχετικές υπηρεσίες για κάλυψη των ανα-
γκών τους (π.χ. ψυχολογική στήριξη, μαθησιακή 
υποστήριξη), διασύνδεση με υγιής δραστηριότη-
τες ή μίσθωση αντίστοιχων υπηρεσιών.  

Φορέας: ΚΕΝΘΕΑ

16. ‘Ονομα: Πρόγραμμα «Σύστημα Προώθησης Θετι-
κής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ): Πρόληψη, Στήρι-
ξη και Ενδυνάμωση Παιδιών Υψηλού Κινδύνου»

Περιοχή:  Δημοτικά Σχολεία στις επαρχίες Λάρ-
νακα, Λευκωσία, Λεμεσός

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι ο 
σχεδιασμός και η σταδιακή εφαρμογή του πο-
λυεπίπεδου συστήματος Προώθησης Θετικής 
Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) σε δημοτικά σχολεία 
της Κύπρου. Η έμφαση είναι στην αντιμετώπιση 
της παραβατικότητας μέσα από την εφαρμογή 
πρωτίστως της πρωτογενούς πρόληψης για όλα 
τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου και των παι-
διών από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Ομάδες Στόχου: Παιδιά δημοτικού και εκπαι-
δευτικοί

Δράσεις: Το πρόγραμμα αφορά δημοτικά σχο-
λεία και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας σε συλλογικό επίπεδο και 
στη συνέχεια στον εντοπισμό μαθητών που δεν 
ανταποκρίνονται στο πρώτο επίπεδο πρόληψης 
και στήριξη των συγκεκριμένων παιδιών μέσω 
δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. 

Φορείς: Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστη-
μών της Αγωγής

17. Όνομα: Πρόγραμμα ACT

Περιοχή: Επαρχία Λευκωσίας και Λάρνακας

Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι η 
πρόληψη ή αναχαίτιση της χρήσης ουσιών και 
άλλων επιβλαβών συμπεριφορών στην ομάδα 
στόχου.

Ομάδες Στόχου: Έφηβοι/ες ηλικίας 13-17 ετών 
που διαμένουν σε Εφηβικούς Ξενώνες Νεανί-
δων και σε παιδικές στέγες αλλά και οι ιδρυμα-
τικοί λειτουργοί.

Δράσεις: Οι παρεμβάσεις θα γίνονται τόσο σε 
ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο και περι-
λαμβάνουν εκπαίδευση σε τεχνικές αυτοδια-
χείρισης και αυτοελέγχου, ανάπτυξη κοινωνι-
κών δεξιοτήτων, ψυχοεκπαίδευση, δημιουργι-
κές δραστηριότητες, κοινές δραστηριότητες με 
το προσωπικό και ανάπτυξη υποστηρικτικού 
δικτύου.

Φορέας: ΙΨΕΠΑ- Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας

18. Όνομα: Προληπτικό Κοινοτικό Πρόγραμμα Στή-
ριξης Ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες ομά-
δες πληθυσμού με κάλυψη της Επαρχίας Πά-
φου

Περιγραφή: Πρόγραμμα υποστήριξης των κυ-
ριότερων συστημάτων, στα οποία κάθε παιδί 
εντάσσεται και δρα (οικογένεια-σχολείο-κοινό-
τητα).  Παράλληλη στήριξη των παιδιών με στό-
χο την αναγνώριση/οικοδόμηση υγιούς ταυτό-
τητας εαυτού και αποδοχή της εικόνας εαυτού 
τους και της ομαλής προσαρμογής στο σχολικό 
και κοινωνικό περιβάλλον.  

Ομάδα στόχος: παιδιά σχολικής ηλικίας 5-12 
ετών τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού.Ενδιάμεσες ομάδες στόχου: γονείς 
και εκπαιδευτικοί των παιδιών

Δράσεις: Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών 
με εργαστήρια ενίσχυσης εικόνας εαυτού, 
Ενισχυτική διδασκαλία παιδιών, Δημιουργι-
κή απασχόληση παιδιών, Υποστήριξη γονέων 
μέσω ατομικής/οικογενειακής συμβουλευ-
τικής και μέσω ομαδικών συναντήσεων των 
γονιών και Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
μέσω οργανωμένων συναντήσεων, και ομά-
δων εκπαιδευτικών.

Φορέας: ΔΟΠ Γεροσκήπου

19. Όνομα: Πρόγραμμα πρόληψης και έγκαιρης 
παρέμβασης σε παιδιά και νέους υπό την προ-
στασία / κηδεμονία των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Περιγραφή: Πρόγραμμα υποστήριξης των 
παιδιών υπό την κηδεμονία των ΥΚΕ και των 
οικογενειών τους για τη δημιουργία μιας λει-
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τουργικής και ποιοτικής συνεχής επαφής και 
συμμετοχής της φυσικής οικογένειας στη ζωή 
των παιδιών που έχουν μετακινηθεί καθώς και 
η λειτουργικότερη ποιότητα φροντίδας και προ-
στασίας των παιδιών που βρίσκονται σε οικογέ-
νειες υψηλού κινδύνου.     

Ομάδα στόχος: Άμεση ομάδα στόχου είναι παι-
διά  υπό την προστασία / κηδεμονία των Υπηρε-
σιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και Ενδιάμεση ομάδα στόχου οι γονείς

Δράσεις: Εξατομικευμένη οικογενειακή συμ-
βουλευτική και θεραπευτική παρέμβαση σε γο-
νείς που έχουν μετακινηθεί τα παιδιά τους και σε 
οικογένειες υψηλού κινδύνου,  Ομαδική παρέμ-
βαση ενδυνάμωσης γονικών ικανοτήτων, Εκ-
παιδευτική ομάδα ανάδοχων και υποστηρικτών 
οικογένειας και Εξατομικευμένη παρέμβαση σε 
παιδιά -έφηβους που παραμένουν με τη φυσική 
οικογένεια στης οποίας έχουν ήδη μετακινηθεί 
τα παιδιά.

Φορέας: Πανεπιστήμιο Frederick

20 Όνομα: Πρόγραμμα ΕπίΔΡΑΣΗ

Περιγραφή: Προληπτική παρέμβαση στις ηλι-
κιακές ομάδες της προεφηβείας (8-12 ετών), 
μέσης (12-16 ετών) και τελικής εφηβείας (16-
18 ετών), η οποία να στοχεύει στην αποτροπή 
των παραγόντων κινδύνου για χρήση νόμιμων 
(πχ, αλκοόλ) και παρανόμων ουσιών εξάρτησης 
και με γνώμονα την εμπλοκή ατόμων τα οποία 
προέρχονται από περιβάλλοντα στα οποία παρα-
τηρούνται αυξημένοι παράγοντες κινδύνου για 
εξέλιξη της εξαρτητικής συμπεριφοράς.

Ομάδα στόχος: Προεφηβεία (8-12 ετών), Μέση 
εφηβεία (12-16 ετών), Τελική εφηβεία (16-18 
ετών), Γονείς προεφήβων και εφήβων στη μέση 
ή τελική εφηβεία

Δράσεις: Παροχή βιωματικών εργαστηρίων για 
προεφήβους/ εφήβους τα οποία εργαστήρια θα 
είναι διάρκειας 16 ωρών, Παροχή βιωματικών 
εργαστηρίων στη βάση του μοντέλου ΘΑΔ για 
γονείς και Παροχή περαιτέρω υποστηρικτικής 
καθοδήγησης (mentoring program) σε εφήβους 
που είτε εκφράσουν την ανάγκη είτε τους προτα-
θεί βάση της ατομικής τους αξιολόγησης

Φορέας:  Ίδρυμα Μεσόγειος – Πρόληψη & 
Υγεία και  Center of Interdisciplinary Science 
Promotion & Innovative Research (InSPIRE) 

21  Όνομα: Πρόγραμμα «Αντεξάρτηση» Λάρνακας

Περιγραφή: Παροχή πολυεπίπεδης στήριξης για 
άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και δι-
αμένουν στους Δήμους της Επαρχίας Λάρνακας. 
Το πρόγραμμα εφαρμόζει το Κυπριακό Ινστιτούτο 
Ψυχοθεραπείας από τον Ιανουάριο του 2018 , και 
έχει σαν στόχο τον εντοπισμό παιδιών και εφή-
βων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και την 
παροχή στήριξης σε αυτά και τις οικογένειες τους, 
και  διασύνδεση τους με υφιστάμενες υπηρεσίες 
για μαθησιακή στήριξη, ψυχολογική στήριξη ή/
και συμμετοχή σε υγιής, εναλλακτικές δραστηρι-
ότητες, αναλόγως της εκτίμησης αναγκών τους.

Ομάδα στόχος: Ευάλωτες ομάδες στην Επαρχία 
Λάρνακας

Δράσεις: Πρώτο επίπεδο παρέμβασης: Δράσεις 
για στοχευμένη ενημέρωση των ευάλωτων στην 
εξάρτηση οικογενειών που διαμένουν στους Δή-
μους της Επαρχίας Λάρνακας (πληθυσμός - στό-
χος) και προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους για 
τις υπηρεσίες της Περιοδεύουσας Συμβουλευτι-
κής και του Λεκτορίου Γονέων.

Δεύτερο επίπεδο παρέμβασης: Δράσεις για επε-
ξεργασία αιτημάτων που υποβλήθηκαν από τον 
πληθυσμό στόχο, έλεγχος καταλληλότητας των 
αιτητών για λήψη των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και παροχή στον πληθυσμό - στόχο εξατομικευ-
μένης φροντίδας στο πλαίσιο της Περιοδεύουσας 
Συμβουλευτικής και του Λεκτόριου Γονέων.

Τρίτο επίπεδο παρέμβασης: Δράσεις για την 
εφαρμογή καινοτόμων και άλλων ιδεών με υψη-
λή προληπτική αξία σε κοινοτικό επίπεδο αυτό-
νομα ή ενσωματωμένες σε προγραμματισμένες 
κοινοτικές δραστηριότητες στις περιοχές που δι-
αμένει ο πληθυσμός - στόχος.

Φορέας: Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, 
ΚΕΣΥΨΥ
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΌΛΙΚΌ 
ΠΌΣΌ

«Φοίνικας: Κοινοτική Υπηρεσία Στήριξης Οικογένειας, Παιδιών και Εφήβων» 30,000

«Ευθύνη όλων μας να είσαι καλά- Λεμεσού» 5,538

«Αντεξάρτηση Λάρνακας» (Ask Anti-Add) Προληπτικό πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων ομάδων 7,000

«Αξίζω μια Ευκαιρία»- Λευκωσία ΚΕΝΘΕΑ 42,000

ΕΥ ΖΗΝ «Εκπαίδευση και Άθληση: Ασπίδες πρόληψης στις εξαρτήσεις για καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Ένα εποπτευόμενο πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης, εκπαιδευτικής 

ενίσχυσης και αθλητικής απασχόλησης σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου».

6,000

«Πρόγραμμα  Ψυχολογικής Στήριξης, παιδιών ευάλωτων ομάδων ηλικίας 8-15 ετών 

Εκπαιδευτικής Ενίσχυσης και Δημιουργικής Απασχόλησης στους τομείς του Αθλητισμού του 

Πολιτισμού και της Τέχνης»- Ευρωπαϊκό  Πανεπιστήμιο Κύπρου και Κυπριακός Οργανισμός 

Αθλητισμού ΚΟΑ, TKNS

10,000

«Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ): Πρόληψη, Στήριξη και 

Ενδυνάμωση Παιδιών Υψηλού Κινδύνου».

* Επιχορηγήθηκε από κονδύλι προϋπολογισμού 2018 0

«ΕΝΤΑΞΗ» Πιλοτικό Πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής κατάρτισης 

απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων

31,575

«Cool After School» εφαρμογή προληπτικού προγράμματος 10,000

«Δίκτυο Ενδυνάμωσης και Επανασύνδεσης Οικογενειών VESTA», 40,000

«Προληπτικό Κοινοτικό Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού της επαρχίας Πάφου» (4Ε)

30,000

Τζόγος - Παίζω δεν εμπαίζομαι 40,000

Προληπτικό Πρόγραμμα ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ 3,200

Προληπτικό Πρόγραμμα ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ 9,800

Προληπτικό Πρόγραμμα ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ 6,700

Προληπτικό Πρόγραμμα ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ 10,000

Προληπτικό Πρόγραμμα ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ 10,000

Προληπτικό Πρόγραμμα ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ 10,000

Προληπτικό Πρόγραμμα ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ 10,000

 Προληπτικό Πρόγραμμα «Εκπαιδευτικό Δίκτυο για την επιβλαβή χρήση του Αλκοόλ «ΡΕΑ» 40,000

Συμφωνία μεταξύ ΑΑΕΚ- ΚΕΝΘΕΑ για ΕΦ 52,520

ΣΥΝΌΛΌ 404,333
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4.2.2 Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα 
Θεραπείας και Κοινωνικής 
Επανένταξης 

Χειρισμός ανήλικων που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα με τις ουσίες εξάρτησης 

Α) Πρωτόκολλο συνεργασίας των Υπηρεσι-
ών Κοινωνικής Ευημερίας με τις Υπη-
ρεσίες Ψυχικής Υγείας για παραπομπή 
ανήλικων που αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα με τις ουσίες εξάρτησης στα Κέντρα 
Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένει-
ας «ΠΕΡΣΕΑΣ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». 

Β) Λειτουργία του “Κέντρου Εσωτερικής Θε-
ραπείας Εφήβων” με πλήρη χρηματοδό-
τηση από την ΑΑΕΚ.

Γ) Διερεύνηση της ανάγκης λειτουργίας επι-
πρόσθετων  δομών  θεραπείας ανηλίκων

Δ) Αναθεώρηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
για παραπομπή νεαρών συλληφθέντων 
από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρ-
κωτικών (ΥΚΑΝ) σε θεραπευτικά κέντρα 
των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ)

Η ΑΑΕΚ με στόχο την βέλτιστη αντιμετώπιση των 
ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις 
ουσίες εξάρτησης προχώρησε σε συγκεκριμένα μέτρα 
κατά το 2019 ως εξής:

α) Παρακολούθηση της υλοποίησης του πρωτοκόλλου 
συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τη διαδικασία 
παραπομπής ανήλικων που αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα με τις ουσίες εξάρτησης από τις Υπηρεσίες Κοινω-
νικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα Θεραπευτικά Κέ-
ντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «ΠΕΡΣΕΑΣ» και 
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» του Υπουργείου Υγείας. Η παρακο-
λούθηση της υλοποίησης του πρωτοκόλλου κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται περισσότερη ευαισθη-
τοποίηση και εκπαίδευση των Λειτουργών Κοινωνι-
κής Ευημερίας ως προς την διαδικασία παραπομπής 
των ανηλίκων στα Θεραπευτικά Κέντρα, δράση που 
θα τροχιοδρομηθεί από την ΑΑΕΚ το έτος 2020.

β) Λειτουργία του “Κέντρου Εσωτερικής Θεραπείας 
Εφήβων” με πλήρη χρηματοδότηση από την ΑΑΕΚ. 
Το Κέντρο την ευθύνη για τη λειτουργία του οποίου 
έχει η «Αγία Σκέπη» παρέχει εντατική θεραπεία σε 
αγόρια και κορίτσια 13 - 19 ετών που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα χρήσης ουσιών εξάρτησης σε ένα πλαίσιο 
εσωτερικής διαμονής, αποτελείται από 15 κλίνες. 

Το Κέντρο εξυπηρετεί ανήλικους / νεαρούς με προ-
φίλ χρήσης το οποίο απαιτεί εσωτερική θεραπεία. Οι 
ομάδες ανήλικων/ νεαρών που εξυπηρετούνται από 
το Κέντρο περιλαμβάνουν: 

1)  τους ανήλικους/ νεαρούς που βρίσκονται υπό τη 
φροντίδα του Γραφείου Ευημερίας 

2)  τους ανήλικους/ νεαρούς που παραπέμπονται από 
την οικογένεια τους 

3)  τους ανήλικους/ νεαρούς που παραπέμπονται από 
το Δικαστικό Σύστημα και είναι κατηγορούμενοι 
στο πλαίσιο του «Περί Θεραπείας Κατηγορουμέ-
νων, Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Προσώπων» 
Νόμου του 2017, ως έχει τροποποιηθεί. 

γ) Διερεύνηση της ανάγκης για λειτουργία νέων δο-
μών με βάση τη γεωγραφική κάλυψη των Θεραπευ-
τικών Κέντρων για ανήλικους στην Κύπρο καθώς 
και του αυξημένου αριθμού παραπομπών ανηλίκων 
από την ΥΚΑΝ στη θεραπεία. Η ΑΑΕΚ κατέληξε στην 
ανάγκη για λειτουργία νέας εξωτερικής δομής θε-
ραπείας για ανήλικους στην επαρχία της Λάρνακας, 
δράση η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί αρχές του 
2020 με τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προ-
τάσεων.

δ) Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για παραπομπή νε-
αρών συλληφθέντων σε θεραπεία από την ΥΚΑΝ, 
απευθύνεται σε έφηβους και νέους ηλικίας 14- 24 
χρόνων, μόνιμους κάτοικους της Κυπριακής Δημο-
κρατίας συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων των 
Βρετανικών Κυρίαρχων Βάσεων, που έχουν συλλη-
φθεί ή εναντίον των οποίων έχει δημιουργηθεί ποι-
νικός φάκελος, ως συνέπεια της χρήσης ή/και κα-
τοχής παράνομων ουσιών εξάρτησης. Η διαδικασία 
στοχεύει στην έγκαιρη παρέμβαση/ θεραπεία από 
μέρους των θεραπευτικών κέντρων των Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 

Μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία για τις παρα-
πομπές βάσει του Πρωτοκόλλου στο κεφάλαιο «3.3 
Άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα»

about:blank
about:blank
about:blank


45

Τηλεφωνική Γραμμή Ενημέρωσης και Βοήθει-
ας 1402

Μέσα στα πλαίσια βελτίωσης της προσβασιμότητας 
στη θεραπεία, αλλά και έγκυρης ενημέρωσης της 
κοινωνίας για θέματα εξαρτήσεων, η ΑΑΕΚ συνέχισε 
τη λειτουργία της Τηλεφωνικής γραμμής Ενημέρω-
σης και Βοήθειας 1402 για δεύτερη συνεχή χρονιά. 
Μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία για τις κλήσεις 
προς το 1402 στο κεφάλαιο «3.3 Άλλα χρήσιμα στα-
τιστικά στοιχεία σε γραφήματα»

Η Τηλεφωνική Γραμμή 1402, λειτουργεί τις καθη-
μερινές από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 10:00 μ.μ. και το 
Σάββατο-Κυριακή από τις 3:00 μ.μ. μέχρι τις 10:00 
μ.μ. και αποτελεί ιδιοκτησία της Αρχής Αντιμετώπι-
σης Εξαρτήσεων Κύπρου. Την ευθύνη διαχείρισης 
των κλήσεων έχει το Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης και 
Μείωσης της Βλάβης «ΣΤΟΧΟΣ» που αποτελεί συ-
νέργεια του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου 
και των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας. Στόχος είναι η επέκταση της λειτουργίας της 
γραμμής και εντός του 2020.

Οι κλήσεις στη Γραμμή από συνδρομητές τηλεφωνί-
ας CYTA και EPIC παρέχονται δωρεάν.

Παροχή Όικονομικής Βοήθειας για σκοπούς 
κοινωνικής επανένταξης ατόμων με ιστορικό 
εξάρτησης 

Στο πλαίσιο της στήριξης των ατόμων που βρίσκο-
νται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, η 
ΑΑΕΚ διαχειρίζεται και στηρίζει οικονομικά με το 
σχετικό Σχέδιο Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με 
ιστορικό εξάρτησης, ο σκοπός του οποίου είναι να 
παρέχει στήριξη στα άτομα με ιστορικό εξάρτησης, 
για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της μετάβασης 
από το θεραπευτικό σύστημα στην αυτοδύναμη κοι-
νωνική τους παρουσία.

Πέρα από το συγκεκριμένο σχέδιο και για σκο-
πούς περαιτέρω στήριξης των ατόμων στην κοι-
νωνική τους αποκατάσταση, η ΑΑΕΚ προχώρη-
σε το 2018 στη διάθεση κουπονιών για κάλυψη 
εξόδων σίτισης των ατόμων που βρίσκονταν σε 
θεραπεία, καθώς και στη διάθεση κονδυλίου για 
σκοπούς κάλυψης των οδοιπορικών τους για 
προσέλευση στη θεραπεία.

Μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία για την στήρι-
ξη των ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο της Κοι-
νωνικής Επανένταξης στο κεφάλαιο «3.3 Άλλα χρή-
σιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα»

Παροχή Όικονομικής Βοήθειας για σκοπούς 
κοινωνικής επανένταξης ατόμων με ιστορικό 
εξάρτησης 

Στο πλαίσιο της στήριξης των ατόμων που βρίσκο-
νται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, η 
ΑΑΕΚ έχει εκπονήσει σχετικό Σχέδιο Κοινωνικής 
Υποστήριξης Ατόμων με ιστορικό εξάρτησης, σκοπός 
του οποίου είναι να παρέχει στήριξη στα άτομα με 
ιστορικό εξάρτησης, για να αντιμετωπίσουν τις δυ-
σκολίες της μετάβασής τους από το θεραπευτικό σύ-
στημα στην αυτοδύναμη κοινωνική τους παρουσία.

Πέρα από το συγκεκριμένο σχέδιο και για σκοπούς 
περαιτέρω στήριξης των ατόμων στην κοινωνική 
τους αποκατάσταση, η ΑΑΕΚ προχώρησε το 2019 
στη διάθεση κουπονιών για κάλυψη αναγκών σίτι-
σης των ατόμων που βρίσκονταν σε θεραπεία, καθώς 
και στη διάθεση κονδυλίου για σκοπούς κάλυψης 
των οδοιπορικών τους για προσέλευση στη θεραπεία.

Μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία για την στήρι-
ξη των ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο της Κοι-
νωνικής Επανένταξης στο κεφάλαιο «3.3 Άλλα χρή-
σιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα»

Εφαρμογή προγράμματος κοινωνικής επανέ-
νταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν ή αντιμε-
τώπισαν στο παρελθόν προβλήματα με την ου-
σιοεξάρτηση «ΕΝΤΑΞΉ»

Για σκοπούς περαιτέρω στήριξης των ατόμων με 
ιστορικό εξάρτησης, η ΑΑΕΚ προχώρησε για δεύτερη 
συνεχή χρονιά στην υλοποίηση του προγράμματος 
κοινωνικής επανένταξης  για άτομα που αντιμετω-
πίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα 
με την ουσιοεξάρτηση «ΕΝΤΑΞΗ». 
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Το Πρόγραμμα ΕΝΤΑΞΗ, υλοποιείται από το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ενώ οι υπηρεσίες 
που προσφέρονται, περιλαμβάνουν:  

●	 Εκτίμηση ατομικών αναγκών αναφορικά 
με την κοινωνική επανένταξη

●	 Παροχή συμβουλευτικής σε θέματα κα-
τάρτισης και εργασίας 

●	 Ανάπτυξη και εφαρμογή γενικού προ-
γράμματος κατάρτισης 

●	 Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων 
τεχνικής κατάρτισης 

●	 Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική 
εξάσκηση.

Το Γενικό Πρόγραμμα παρακολούθησαν και ολο-
κλήρωσαν 39 άτομα από το Θεραπευτικό Πρόγραμ-
μα της Ανοικτής Φυλακής, το οποίο περιλάμβανε 
εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση πελατών, αγγλικά, 
επιχειρηματικότητα, και κοστολόγηση. Τα προγράμ-
ματα των ειδικεύσεων παρακολούθησαν ως εξης: 38 
άτομα το πρόγραμμα στα φθοριούχα αέρια, 8 άτομα 
το πρόγραμμα αισθητικής, 9 άτομα το πρόγραμμα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 8 άτομα το πρόγραμμα 
μαγειρικής. Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων πι-
στοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Παροχή υποτροφιών σε άτομα που βρίσκονται 
σε περίοδο ευαλωτότητας στη ζωή τους. 

Η ΑΑΕΚ ξεκίνησε από το 2017 συνεργασία με τα Μετα-
λυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε μια προσπάθεια 
προώθησης του θεσμού και συμμετοχής των ατόμων 
που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανέντα-
ξης στα πιο πάνω προγράμματα. Η προσπάθεια αυτή 
συνεχίστηκε κατά το 2019 με προώθηση σχετικής ενη-
μέρωσης σε όλα τα θεραπευτικά προγράμματα για προ-
ώθηση της συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα των ΜΙΕΕΚ από τους εξυπηρετούμενους τους. 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη διασύνδεση 
των ατόμων που αποφυλακίζονται και αντιμε-
τωπίζουν ή αντιμετώπιζαν προβλήματα ουσιο-
εξάρτησης 

Η ΑΑΕΚ, εντοπίζοντας το κενό στην κοινωνική επα-

νένταξη των ατόμων με θέματα χρήσης εξαρτησιο-
γόνων ουσιών, οι οποίοι αποφυλακίζονται, έθεσε το 
θέμα ως προτεραιότητα του και συνέχεια των απο-
φάσεων της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά 
και οδηγιών του Υπουργικού Συμβουλίου επί του 
θέματος, η ΑΑΕΚ ετοίμασε μελέτη για τους τρόπους 
σφαιρικής κάλυψης των αναγκών των αποφυλακι-
σθέντων ουσιοεξαρτημένων.  

Η Αρχή προχώρησε στη σύσταση Τεχνικής 
Επιτροπής (απαρτιζόμενη από εκπροσώπους 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσί-
ας Τάξεως, του Υπουργείου Υγείας και του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων), η οποία κατέληξε στη 
διαμόρφωση ενός Πρωτοκόλλου Συνεργασί-
ας για τη διασύνδεση των ατόμων που απο-
φυλακίζονται και αντιμετωπίζουν ή αντι-
μετώπιζαν προβλήματα ουσιοεξάρτησης με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση του υφιστάμε-
νου μηχανισμού που εφαρμόζεται εντός του 
Τμήματος Φυλακών.  

Το εν λόγω πρωτόκολλο κατατέθηκε το έτος 2018 από 
την ΑΑΕΚ στο αρμόδιο Υπουργείο και αναμένεται να 
προωθηθεί η έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη διασύνδεση των 
ατόμων που αποφυλακίζονται και αντιμετωπίζουν 
ή αντιμετώπιζαν προβλήματα ουσιοεξάρτησης 

Η ΑΑΕΚ, εντοπίζοντας το κενό στην κοινωνική επανέ-
νταξη των ατόμων με θέματα χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών, οι οποίοι αποφυλακίζονται, έθεσε το θέμα ως 
προτεραιότητα του και σε συνέχεια αποφάσεων της 
Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά και οδηγιών του 
Υπουργικού Συμβουλίου επί του θέματος, η ΑΑΕΚ ετοί-
μασε μελέτη για τους τρόπους σφαιρικής κάλυψης των 
αναγκών των αποφυλακισθέντων ουσιοεξαρτημένων.  

Σε συνέχεια μελέτης για βελτίωση των διαδικασιών και 
διαμόρφωσης μηχανισμού για διαχείριση των ουσιοε-
ξαρτημένων ατόμων που αποφυλακίζονται, η ΑΑΕΚ σε 
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατέ-
θεσαν  Πρωτόκολλο το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο το 2018 και εκκρεμεί η υπογραφή του 
από τα αρμόδια Υπουργεία.
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη διασύνδεση 
των ατόμων που έρχονται σε επαφή με την Υπη-
ρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων και αντιμετωπίζουν προβλήματα  με την 
εξάρτηση με θεραπευτικά προγράμματα 

Η ΑΑΕΚ, μετά από αίτημα της Υπουργού Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουρ-
γού  Υγείας για την ανάπτυξη Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής για στήριξη των ατόμων με θέματα χρήσης εξαρτη-
σιογόνων ουσιών, οι οποίοι είτε λαμβάνουν επιδόματα 
από την ΥΔΕΠ ή στήριξη από τις ΥΚΕ,  έθεσε το θέμα 
ως προτεραιότητα. Σε συνεργασία με εκπροσώπους 
των ΥΔΕΠ, ΥΚΕ, Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας, Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ 
και το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας ετοίμασε 
πρωτόκολλο συνεργασίας για την ενίσχυση κινήτρου 
για θεραπεία ανάμεσα στα άτομα αυτά και διασύνδεση 
τους με τα κατάλληλα θεραπευτικά προγράμματα ή και 
άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Το πρωτόκολλο ανα-
μένεται να τύχει έγκρισης από τα αρμόδια Υπουργεία 
και να εφαρμοστεί εντός του 2020.

Βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών στα 
προγράμματα θεραπείας

Το Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της Βλά-
βης «Στόχος», το οποίο επιχορηγείται από την ΑΑΕΚ, 
για σκοπούς αύξησης της πρόσβασης των μετανα-
στών στη θεραπεία, παρέχει υπηρεσίες στο συγκεκρι-
μένο πληθυσμό, κυρίως μέσα από παρεμβάσεις «δου-
λειάς στο δρόμο» και τη διάθεση εντύπων σε χώρους 
σύναξης μεταναστών. Οι υπηρεσίες παρέχονται στην 
αγγλική γλώσσα ενώ παράλληλα παρέχονται υπηρε-
σίες ημερήσιας φροντίδας και προσωπικής  υγιεινής 
(μπάνιο, ρουχισμός) και συμβουλευτική για μείωση 
της βλάβης. Μέσα στα πλαίσια αυτά οι στόχοι του 
προγράμματος είναι απομάκρυνση από την πίεση 
του δρόμου και της “πιάτσας”, παροχή ροφήματος 
και γεύματος, παροχή ανταλλαγής συριγγών και άλ-
λων σχετιζόμενων ειδών, αξιολόγηση σωματικής και 
ψυχικής υγείας και άμεση παραπομπή σε επείγουσες 
περιπτώσεις σε υπηρεσίες υγείας.  

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Αντι-
μετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και Υπουργεί-
ου Υγείας για σκοπούς Δημιουργίας Προγράμ-
ματος Προαγωγής και Αποκατάστασης της Στο-
ματικής Υγείας Όυσιοεξαρτημένων Ατόμων 

Το έτος 2019 συνεχίστηκε η λειτουργία του αναθεω-
ρημένου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΑΑΕΚ 
και των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας, με στόχο την αξιοποίηση υπηρεσιών οδοντι-
ατρικής φροντίδας από άτομα που αντιμετωπίζουν 
οδοντιατρικά προβλήματα λόγω της χρήσης ουσιών 
εξάρτησης. Στο πρωτόκολλο εντάχθηκαν νέα Θερα-
πευτικά Κέντρα όπως οι Δομές Φαρμακευτικής Υπο-
στήριξης της Εξάρτησης.

Έγκριση και επιχορήγηση Θεραπευτικών Κέ-
ντρων

Η ΑΑΕΚ, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδό-
τησης προγραμμάτων που προνοείται από τον Νόμο 
της, αδειοδότησε / ενέκρινε τη λειτουργία 24 Θερα-
πευτικών Κέντρων/ Δομών (8 κρατικών και 16 μη 
κρατικών). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τα αδειοδοτημένα Θεραπευτικά Κέντρα του 2019, 
ακολουθήστε το σύνδεσμο ή βλ. το χάρτη παρεχόμε-
νων υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, η ΑΑΕΚ προκηρύσσει σε ετήσια βάση 
διαδικασία επιχορήγησης των εγκεκριμένων προ-
γραμμάτων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για σκο-
πούς επιχορήγησης  έχουν οι μη κυβερνητικοί οργα-
νισμοί (σωματεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα και άλλοι 
ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα, Κυβερνητικές υπηρεσίες και Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εφαρμόζουν 
εγκεκριμένα προγράμματα Θεραπείας και Κοινωνι-
κής Επανένταξης, καθώς και Μείωσης της Βλάβης.  
Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας επιχορηγήσεων, 
η ΑΑΕΚ ενίσχυσε οικονομικά δώδεκα (12) συνολι-
κά Θεραπευτικά Προγράμματα κατά το έτος 2019, 
δαπανώντας το συνολικό ποσό των 613.941 ευρώ, 
όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

https://www.naac.org.cy/uploads/treatment/92b766b344.pdf
https://www.naac.org.cy/el/map
https://www.naac.org.cy/el/map
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Α/Α ΔΌΜΉ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΌΣΌ €

1.α Ιδρυμα Μεσόγειος Πρόληψη και 
Υγεία Πρόγραμμα Ψυχολογικής Απεξάρτησης Κίμωνας 2,740

1.β Ιδρυμα Μεσόγειος Πρόληψη και 
Υγεία Πρόγραμμα Ομάδων Αυτοβοήθειας 1.055

2 ΟΔΥΣΣΕΑΣ Πρόγραμμα Ψυχολογικής Απεξάρτησης «Οδυσσέας» 10,013

3 Παγκύπριος Αντιναρκωτικός 
Σύνδεσμος

Κέντρο άμεσης πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης 
«Στόχος» 13,175

4 ΡΕΤΟ ΚΥΠΡΟΣ 15.450

5 ΚΕΣΥΨΥ Ψυχοθεραπευτική Εστία Μακρόβιας Απεξάρτησης 
(Ψ.Ε.Μ.Α) 44,365

6 Σύμπραξη Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου και ΚΕΣΥΨΥ Σταθμός Συμβουλευτικής «ΑποφασίΖΩ» 22,568

7 Ίδρυμα Θεραπευτική Κοινότητα 
«Αγία Σκέπη» Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» 93.750

8 Σταθμός Πρόληψης και 
Συμβουλευτικής «Ιθάκη»

Εξωτερικό Πρόγραμμα Ψυχολογικής Απεξάρτησης 
«Ιθάκη» 15,964

9 Τόλμη Πάφου Θεραπευτικό Πρόγραμμα «Η ΤΟΛΜΗ» 356,623

10 Ίδρυμα Θεραπευτική Κοινότητα 
«Αγία Σκέπη»

Κέντρο Θεραπείας Εσωτερικής διαμονής Ανηλίκων/
Νεαρών 240,000

11 Σταθμός Πρόληψης και 
Συμβουλευτικής Αχιλλέας Πρόγραμμα Ψυχολογικής Απεξάρτησης 20,680

ΕΠΙΧΌΡΉΓΉΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2019

4.2.3 Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα 
Μείωσης της Βλάβης

Χορήγηση συριγγών και ενημέρωση για την 
ασφαλή χρήση μέσω των αυτόματων μηχανών 

(vending machines)

H ΑΑΕΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και 

έπειτα από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Ναρκωτικά, τροχιοδρόμησε από το 2017 την εγκατά-

σταση μηχανών αυτόματης παροχής κουτιών μείω-

σης της βλάβης. 

Στόχος της εγκατάστασης των μηχανών αποτελεί η 

διασφάλιση της πρόσβασης των χρηστών εξαρτη-

σιογόνων ουσιών σε αποστειρωμένες σύριγγες και 

σχετικό ενημερωτικό υλικό μείωσης της βλάβης, με 

απώτερο στόχο τη μείωση των κινδύνων που σχετί-

ζονται με την ενέσιμη χρήση, όπως η εξάπλωση των 

λοιμωδών νοσημάτων και ειδικότερα του ιού της 

Ηπατίτιδας Γ (HCV) και του ιού HIV.

Τα μηχανήματα τοποθετήθηκαν το 2018 σε όλες τις 
επαρχίες στις πιο κάτω τοποθεσίες:

●  Επαρχία Λευκωσίας: Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης 
και Μείωσης της Βλάβης «ΣΤΟΧΟΣ» (Μαρίας Μα-
γδαληνής 1, Πλατεία Φανερωμένης, Λευκωσία)

●  Επαρχία Αμμοχώστου: Κέντρο Υγείας Αμμοχώ-
στου (στην είσοδο)

● Επαρχία Λάρνακας: Παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας 
(πλησίον Υγειονομικού)

● Επαρχία Λεμεσού: Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού 
(πλησίον της βάσης ασθενοφόρων)

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

Βοηθειών).

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε περί τα τέλη του 

about:blank
about:blank
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2019, όσον αφορά την προσβασιμότητα των μηχανών, 
σημειώθηκε η εξής χορήγηση: (α) Λευκωσία: 230 κου-
τιά, (β) Λεμεσός: 146 κουτιά, (γ) Λάρνακα: 120 κουτιά, 
(δ) Αμμόχωστος: 112 κουτιά και (ε) Πάφος: 164 κουτιά.

Παροχή εκπαίδευσης για πραγματοποίηση ει-
δικών διαγνωστικών τεστ ανίχνευσης μολυ-
σματικών ασθενειών ανάμεσα σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης  ουσιών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέταση αποτελεί ένα από 
τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης 
των μολυσματικών ασθενειών, η ΑΑΕΚ σε συνεργα-
σία με το Υπουργείο Υγείας προώθησε πρόταση για 
τη χρήση των ειδικών διαγνωστικών τεστ ταχείας 
ανίχνευσης (rapid tests) για τις μολυσματικές ασθέ-
νειες HIV, HCV, HBV από επιλεγμένα θεραπευτικά 
προγράμματα, με στόχο την αύξηση του αριθμού των 
χρηστών που θα έχει πρόσβαση στις εξετάσεις αυ-
τές και θα συνδέεται στη συνέχεια με τις κατάλληλες 
υπηρεσίες υγείας.

Η ΑΑΕΚ εντός του 2019 προέβηκε στις δια-
δικασίες για την αγορά των ειδικών τεστ, με 
χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και 
παράλληλα προγραμμάτισε τριήμερες εκπαι-
δεύσεις για τους επαγγελματίες στη χορήγηση 
των συγκεκριμένων τεστ, οι οποίες αναμένεται 
να πραγματοποιηθούν αρχές του 2020.

Εκπαίδευση και χορήγηση ναλοξόνης ως μέτρο 
πρόληψης των θανάτων

Για σκοπούς πρόληψης και μείωσης των θανάτων από 
υπερβολική δόση, η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Υγείας συνέχισε την προώθηση της πρότασης για 
τη διάθεση της Ναλοξόνης (φαρμακευτική ουσία, αντί-
δοτο των οπιούχων). Η διάθεση Ναλοξόνης σε άτομα 
που έχουν αυξημένο κίνδυνο υπερβολικής χρήσης ή/ 
και σε φίλους και συγγενείς τους, σε συνδυασμό με μία 
βραχύχρονη εκπαιδευτική παρέμβαση, αποτελεί καλή 
πρακτική σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια του 2019 πραγματοποιήθηκαν 
δύο εκπαιδεύσεις για το θέμα της ναλοξόνης: (α) τον 
Φεβρουάριο, η εκπαιδευτική ημερίδα διοργανώθη-
κε από την ΑΑΕΚ με ομιλητές από το εξωτερικό και 
(β) τον Ιούνιο με πρωτοβουλία των Νοσηλευτικών 

Υπηρεσιών, σε συνεργασία με την ΑΑΕΚ, διοργανώ-
θηκε εκπαιδευτική συνάντηση με τους αρμόδιους 
Λειτουργούς που έχουν οριστεί σε κάθε πρόγραμμα 
Μείωσης της Βλάβης. 

Εισαγωγή προγράμματος Ναλοξόνης για 
μείωση των θανάτων και ετοιμασία από την 
ΑΑΕΚ φυλλάδιου με απλές οδηγίες για τη 
χορήγηση ναλοξόνης, το οποίο μπορεί να 
δίνεται στους ενδιαφερόμενους κατά τη δι-
άρκεια της εκπαίδευσης τους. Το φυλλάδιο 
είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο.

Κατ’ εξαίρεση έγκριση αιτημάτων θεραπείας στα 
δημόσια νοσηλευτήρια από τον Υπουργό Υγείας

Η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας προ-
ώθησε και το έτος 2019 σειρά αιτημάτων για την πα-
ροχή θεραπείας στα δημόσια νοσηλευτήρια σε άτο-
μα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών 
και για οποιοδήποτε λόγο δεν ήταν δικαιούχοι στη 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο σκοπός 
αυτός επιτεύχθηκε μέσα από τη διαδικασία της κατ’ 
εξαίρεσην απόφασης του Υπουργού Υγείας. 

Η ΑΑΕΚ, σε συνεργασία με το Κέντρο Άμε-
σης Πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης 
«ΣΤΟΧΟΣ» προώθησε την κάλυψη έκτα-
κτων αναγκών στέγασης  (ολιγοήμερης δι-
αμονής μέχρι 7 βράδια) σε δέκα άτομα που 
αντιμετώπιζαν προβλήματα χρήσης εξαρτη-
σιογόνων ουσιών και σοβαρά προβλήματα 
στέγασης για την περίοδο 2018-2019.

Καθιέρωση μηχανισμού άμεσης βοήθειας και στή-
ριξης ατόμων με πρόβλημα ουσιοεξάρτησης για 
κάλυψη βασικών αναγκών σε Παγκύπρια βάση

Λόγω πρακτικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν  
το πρόγραμμα ανέστειλε τη λειτουργία του μηχανισμού 
προσωρινά. Η ΑΑΕΚ μελετά τρόπους κάλυψης αυτών 
των αναγκών σε Παγκύπρια βάση, το οποίο αναμένεται 
να κατατεθεί για έγκριση το 2020. 

https://www.naac.org.cy/uploads/docs/aa8f825qiS.pdf
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Εφαρμογή της πρόνοιας μέσω της οποίας ρυθμίζε-
ται η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών του 
«Περί Όδικής Ασφάλειας Νόμου» Ν.13(Ι)/2016)

Με στόχο τη μείωση των περιστατικών οδήγησης υπό 
την επήρεια αλκοόλ και παράνομων ουσιών, κατά το 
έτος 2017 τροποποιήθηκε ο περί Οδικής Ασφάλει-
ας Νόμου (Ν. 174/1986). Η εν λόγω τροποποίηση 
παρέχει νέο εργαλείο που θα έχει στη διάθεση της 
η Αστυνομία προκειμένου να συμβάλει στην πρό-
ληψη και μείωση των οδικών τροχαίων συγκρού-
σεων μέσω της διενέργειας ελέγχων στους οδηγούς, 
για ανίχνευση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών 
(των λεγόμενων ελέγχων «νάρκοτεστ»). 

Κατά το έτος αναφοράς, μετά από εργαστηρι-
ακές αναλύσεις από τα 690 δείγματα σάλιου 
που συλλέχθηκαν, 575 οδηγοί βρέθηκαν θε-
τικοί σε παράνομες ουσίες εξάρτησης. Χρειά-
ζεται να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι που διενερ-
γήθηκαν κατά το 2019 ήταν στοχευμένοι και 
όχι τυχαίοι.

Όσον αφορά τα έσοδα από τα πρόστιμα που επιβάλ-
λονται από τος ελέγχους νάρκοτεστ, μετά από εισή-
γηση της ΑΑΕΚ, θα συμπεριλαμβάνεται από τον προ-
ϋπολογισμό του 2020 και μετά, εφάπαξ ποσό που θα 
προκύπτει από τα έσοδα των σχετικών προστίμων.

Μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία για τις ουσίες 
που βρέθηκαν σε ελέγχους νάρκοτεστ στο κεφάλαιο 
«3.3 Άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα»

Καθιέρωση συστηματικών και συχνών ελέγχων 
αλκοτέστ 

Αναφορικά με τη μείωση περιστατικών οδήγησης 
υπό την επήρεια αλκοόλ, η Αστυνομία Κύπρου και 

συγκεκριμένα το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου και οι 
κλάδοι Τροχαίας που υπάγονται στις Αστυνομικές 
Διευθύνσεις των Επαρχιών, διεξάγουν συστηματι-
κούς ελέγχους για την οδήγηση υπό την επήρεια αλ-
κοόλ (οι λεγόμενοι έλεγχοι «αλκοτέστ»). 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων «αλκοτέστ», αξιολο-
γούνται τακτικά και λαμβάνονται από την Αστυνομία 
τα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα. 

Μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία για τους ελέγ-
χους και τις καταγγελίες του αλκοτέστ στο κεφάλαιο 
«3.3 Άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τμημάτων Επειγόντων Περι-
στατικών Euro-DEN (European Drug Emergencies 
Network )

Σε συνέχεια της σχετική απόφασης της Εθνικής Επι-
τροπής για τα Ναρκωτικά που πραγματοποιήθηκε το 
έτος 2017, η ΑΑΕΚ ανέλαβε την προώθηση της συ-
μπερίληψης της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euro-
DEN. Tο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euro-DEN (European 
Drug Emergencies Network) αποτελείται από Τμή-
ματα Επειγόντων Περιστατικών σε 21 χώρες και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών 
και της Τοξικομανίας (EMCDDA). Στόχος του δικτύου 
είναι η συστηματική συλλογή πληροφοριών περιστα-
τικών οξείας τοξίκωσης ή τοξίκωσης που σχετίζεται 
με την κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.  

Κατά το έτος 2018, το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε την 
πιλοτική συμμετοχή του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκο-
μείου Λευκωσίας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Μετά από 
σειρά συναντήσεων της ΑΑΕΚ με τους εμπλεκόμε-
νους φορείς εντός του 2019, δημιουργήθηκε σχετι-
κό ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώνεται στα 
ΤΑΕΠ των Γεν. Νοσοκομείων σε περίπτωση που ο 
ασθενής δηλώσει χρήση ουσιών. Η εκπαίδευση του 
νοσηλευτικού προσωπικού του ΤΑΕΠ Λευκωσίας στο 
ερωτηματολόγιο συλλογής πληροφοριών και η πιλο-
τική εφαρμογή στο ΤΑΕΠ Γεν. Νοσοκομείου Λευκω-
σίας αναμένονται εντός του 2020. 
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4.2.4  Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα 
Έρευνας, Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης

Παγκύπρια Επισκόπηση Γενικού Πληθυσμού για 
τη Χρήση Εξαρτησιογόνων Όυσιών και άλλων 
Εξαρτητικών Συμπεριφορών

Κατά το 2019 διεξήχθη η πέμπτη σειρά της έρευνας 
γενικού πληθυσμού στην Κύπρο. Η πρώτη έρευνα 
της σειράς αυτής έχει γίνει το 2006, η δεύτερη το 
2009, η τρίτη το 2012 και η τέταρτη το 2016.

Ο γενικός στόχος της έρευνας είναι η εκτίμηση της 
χρήσης νόμιμων και παράνομων ψυχοδραστικών ου-
σιών καθώς και εξαρτητικών συμπεριφορών στο γενι-
κό πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών. Η έρευνα διερευνά, 
επιπλέον, τις στάσεις και τις αντιλήψεις του πληθυ-
σμού σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών.

Η επιλογή δείγματος έγινε με τη μέθοδο της πολυ-
σταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας και 
συμμετείχαν 3511 άτομα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στο 
σύνδεσμο. 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνών στον Μαθητι-
κό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα 
Ναρκωτικά (ESPAD) 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνών στον Μαθητικό 
Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκω-
τικά (ESPAD) διεξάγεται σε μαθητές ηλικίας 16 ετών 
δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων  Η έρευνα, διεξά-
γεται κάθε τέσσερα χρόνια και κατά το έτος 2019 δι-
εξήχθη η έβδομη σειρά της έρευνας. Η Κύπρος συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα από την αρχή, δηλαδή από 
το 1995 ενώ  από το έτος 2011 η έρευνα γίνεται  σε 
συνεργασία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου, ΚΕΝΘΕΑ και του Υπουργείου Παιδείας, Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η έρευνα απο-
σκοπεί μεταξύ άλλων στα εξής:

●	 Στην εκτίμηση της έκτασης και των προτύπων 
χρήσης νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογό-
νων ουσιών) στο μαθητικό πληθυσμό, καθώς και 
στην αποτύπωση των  αντιλήψεων  των μαθη-
τών έναντι στη χρήση ουσιών

●	 Στην εκτίμηση της έκτασης και των προτύπων 

άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως της 

παθολογικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο, τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια και τον τζόγο.

●	 Στην εκτίμηση των διαχρονικών τάσεων στις πα-

ραπάνω συμπεριφορές

●	 Στη σύγκριση της κατάστασης στη χώρα μας με 

αυτήν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που συμμε-

τέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ESPAD .

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα το 
φθινόπωρο του 2020, ενώ τα αποτελέσματα προη-
γούμενων σειρών της έρευνας είναι διαθέσιμα στο 
σύνδεσμο. 

Έρευνα Ανάλυσης Λυμάτων

Η έρευνα ανάλυσης λυμάτων διεξάγεται κάθε χρόνο 
στην Ευρώπη με στόχο τη διερεύνηση των επιπέδων 
των συγκεντρώσεων παράνομων ουσιών σε αστι-
κά λύματα. Ανάμεσα στις 20 Ευρωπαϊκές χώρες που 
συμμετέχουν στην έρευνα είναι και η Κύπρος, όπου η 
τοπική έρευνα και ανάλυση διεξάγεται από το Διεθνές 
Ερευνητικό Κέντρο Νερού ‘Νηρέας’ του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου.

Από το 2018 και με τη χρηματοδότηση της ΑΑΕΚ, 
η έρευνα έχει επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες  (αντί 
δύο – Λευκωσίας και Λεμεσού, που γινόταν μέχρι 
τώρα), ενώ παράλληλα συμπεριλήφθηκε και η ανά-
λυση για τα επίπεδα συγκεντρώσεων της κάνναβης, 
η οποία δεν συμπεριλαμβανόταν στις προηγούμε-
νες αναλύσεις.  

Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με την  Ευρωπα-
ϊκή έρευνα αλλά και πληροφορίες για την Κύπρο, στους 
συνδέσμους. Μπορείτε επίσης να δείτε μια στατιστική 
εικόνα από τα ευρήματα της έρευνας στο κεφάλαιο «3.3 
Άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα»

Έρευνα στο στρατό: «Στρατιωτική Θητεία: Χώρος 
για πρόληψη ουσιών εξάρτησης»

Η ΑΑΕΚ από τον Φεβρουάριο του 2012 ξεκίνησε μια 
νέα συνεργασία  με το Υπουργείο Άμυνας και την 
Εθνική Φρουρά (Ε.Φ), η οποία θεσμοθετήθηκε μέσω 
Μνημονίου Συνεργασίας. Μια από τις δράσεις του 

about:blank
about:blank
https://www.naac.org.cy/uploads/90fca27cbf.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/ereunes/5f356d7135.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
https://ucy.ac.cy/pr/documents/%CE%91rticles_speeches/2018/KARAOLIACHAPESIH_02.04.18.pdf
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Μνημονίου συνεργασίας αποτελεί η διενέργεια της 
έρευνας «Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για πρόληψη 
ουσιών εξάρτησης».

Κατά το έτος 2019 πραγματοποιήθηκε η τρίτη σειρά 
της έρευνας και οποιαδήποτε στοιχεία προέκυψαν, 
χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για σκοπούς ανα-
διαμόρφωσης πολιτικών έτσι που αυτές να προσαρ-
μόζονται στις ανάγκες του πεδίου του. 

Έρευνα κοινωνικού κόστους 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, 
παρουσίασε εντός του 2019 τη δεύτερη σειρά της 
έρευνας με θέμα: «Το Κοινωνικό Κόστος των Παρά-
νομων Εξαρτησιογόνων Ουσιών στην Κύπρο» που 
διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του 2018.

Ο όρος «κοινωνικό κόστος» αναφέρεται στο κόστος, 
το οποίο επιβάλλει στην κοινωνία η ύπαρξη του φαι-
νομένου της χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων 
ουσιών. Συγκεκριμένα, το κόστος θεραπείας και πρό-
ληψης, οι δαπάνες επιβολής του νόμου, η απώλεια 
εισοδήματος και η μείωση της παραγωγικότητας 
συνυπολογίζονται στη μέτρηση του κοινωνικού κό-
στους.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώ-
νουν και ενισχύουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα της 
έρευνας κοινωνικού κόστους του 2006, ότι δηλαδή 
οι Πυλώνες της Πρόληψης, της Θεραπείας και της 
Κοινωνικής Επανένταξης υστερούν δραματικά σε 
σχέση με τον Πυλώνα της Καταστολής του φαινομέ-
νου όσον αφορά στα κονδύλια που ξοδεύονται.

Για κάθε 1 ευρώ που ξοδεύεται στην Πρόλη-
ψη, ξοδεύονται 44 ευρώ στο Ποινικό Σύστη-
μα για την επιβολή του Νόμου. Αυτό δείχνει 
την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων που 
πρέπει να δίνονται στην πρόληψη, τουλά-
χιστον στο ίδιο επίπεδο των κονδυλίων που 
ξοδεύονται στο ποινικό σύστημα.  

Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με την έρευ-
να στο σύνδεσμο.

Διεξαγωγή Έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογό-
νων ουσιών ανάμεσα στον πληθυσμό ΛΌΑΤI+ 
και ειδικότερα για το ‘chemsex’

Στα πλαίσια της παρακολούθησης του φαινομένου, 
η ΑΑΕΚ εντόπισε ότι υπάρχει κενό όσον αφορά τα 
διαθέσιμα στοιχεία για τη χρήση ουσιών από την ΛΟ-
ΑΤΙ+ κοινότητα και ειδικά αναφορικά με τη χρήση 
ουσιών στα πλαίσια του σεξ. Πρόσφατα δεδομένα σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δείχνουν ότι υπάρ-
χει μία αλλαγή στην τάση χρήσης ουσιών ανάμεσα 
στους άντρες που κάνουν σεξ με άντρες (ΑΣΑ), τόσο 
όσον αφορά τις πιο δημοφιλείς ουσίες όσο και στον 
τρόπο που χρησιμοποιούνται.

Εντός του 2019, ΑΑΕΚ προκήρυξε διαγωνισμό για τη 
διεξαγωγή έρευνας η οποία να επικεντρώνεται στη 
χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών από την ΛΟ-
ΑΤΙ+ κοινότητα καθώς και το φαινόμενο ‘chemsex’ 
στην Κύπρο. 

Το Public Health England (PHE) καθορίζει το 
“chemsex” ως τη χρήση ουσιών (ιδιαίτερα μεθαμφε-
ταμίνη, GHB/GBL και μεφεδρόνη) πριν ή κατά τη δι-
άρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας με στόχο να 
παραταθεί, να ενισχυθεί ή να διευκολυνθεί η εμπει-
ρία. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να εί-
ναι έτοιμα αρχές του 2020 και θα κατευθύνουν την 
ΑΑΕΚ ώστε να προωθηθούν πολιτικές και παρεμβά-
σεις για αυτό το θέμα στους τομείς της πρόληψης, 
της θεραπείας και της μείωσης της βλάβης.

Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

H ΑΑΕΚ, μέσα στα πλαίσια μνημονίων συνεργασί-
ας με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο, 
παρείχε σε φοιτητές διαφόρων Πανεπιστημίων τις 
κωδικοποιημένες βάσεις δεδομένων για  στατιστικές 
αναλύσεις και για ερευνητικούς σκοπούς. Μέσα στα 
ίδια πλαίσια, η ΑΑΕΚ απασχόλησε φοιτητές πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων στην Κύπρο σε σχετικά με τις 
δραστηριότητες τους γνωστικά αντικείμενα (κυρίως 
σε θέματα έρευνας), μέσω της προσφοράς θέσεων 
πρακτικής μαθητείας.

Επιπρόσθετα, η ΑΑΕΚ εντός του 2019 έχει προχω-

https://www.naac.org.cy/uploads/6340155120.pdf
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ρήσει στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με 
όλα τα πανεπιστημιακά μέσω της Συνόδου των πρυ-
τάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων  με σκοπό 
τη βελτίωση της συνεργασίας και καθορισμό συγκε-
κριμένων δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, 
όπως έρευνα, από κοινού υποβολή ερευνητικών 
προτάσεων, αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης 
των δύο φορέων κλπ. Στα πλαίσια αυτού του μνη-
μονίου, έχει πραγματοποιηθεί από την ΑΑΕΚ σε συ-
νεργασία με τα Πανεπιστήμια εκπαίδευση των συμ-
βούλων των Πανεπιστημίων σε θέματα εξαρτήσεων 
και εντός του 2020 έχει προγραμματιστεί εκπαίδευ-
ση φοιτητών στη διαχείριση τηλεφωνικών γραμμών 
άμεσης βοήθειας σε θέματα εξαρτήσεων. 

Εκπαιδεύσεις για το θέμα της ναλοξόνης

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2019 
από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
(ΑΑΕΚ) εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Χορήγη-
ση Ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών για πρόληψη 
των θανάτων που οφείλονται σε υπερβολική δόση», 
η οποία απευθυνόταν σε επαγγελματίες διαφόρων 
Υπηρεσιών, όπως των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 
των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, των Τμημάτων Ατυ-
χημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, της Υπηρε-
σίας Ασθενοφόρων, του Γενικού Κρατικού Χημείου, 
του Τμήματος Φυλακών, της Υπηρεσίας Καταπολέ-
μησης Ναρκωτικών, του Τμήματος Τελωνείων και 
των θεραπευτικών προγραμμάτων. Στην εκπαίδευ-
ση συμμετείχαν ομιλητές από το εξωτερικό, η κα 
Dagmar Hedrich από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρα-
κολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας 
και ο κ. Henrik Thiesen από τις Κοινωνικές Υπηρε-
σίες της Κοπεγχάγης. Οι παρουσιάσεις της εκπαιδευ-
τικής ημερίδας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 
ΑΑΕΚ: https://www.naac.org.cy/el/news/naloxone-
training

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια πρωτοβουλίας των Νοση-
λευτικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με την ΑΑΕΚ, 
διοργανώθηκε εκπαιδευτική συνάντηση με τους 
αρμόδιους Λειτουργούς που έχουν οριστεί σε κάθε 
πρόγραμμα Μείωσης της Βλάβης σχετικά με τη δρά-
ση χορήγησης ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών για 
σκοπούς πρόληψης των θανάτων που οφείλονται 
στην υπερβολική δόση. Οι συμμετέχοντες ενημερώ-

θηκαν για τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χο-
ρήγηση ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών, οι οποίες 
ετοιμάστηκαν από την ΑΑΕΚ και είχαν την ευκαιρία 
για πρακτική εξάσκηση στην καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) από τον Λειτουργό Αναζω-
ογόνησης του Υπουργείου Υγείας, ούτως ώστε οι Λει-
τουργοί να είναι έτοιμοι να εκπαιδεύσουν σε θέματα 
ΚΑΡΠΑ και τους χρήστες ουσιών.

Εκπαιδευτικές ημερίδες στα μέλη της Αστυνομίας 

Κατά το έτος 2019, η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με την 
Αστυνομική Ακαδημία της Αστυνομίας Κύπρου προ-
χώρησαν στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών ημερίδων 
για τα μέλη της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, το 2019 
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές ημερίδες σε προ-
γράμματα εκπαίδευσης λοχιών και κοινοτικών Αστυ-
νομικών.  Μετά από τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ημερίδων, οι εν 
λόγω ημερίδες θα συνεχίσουν να πραγματοποιού-
νται στο πλαίσιο συνεχούς εκπαίδευσης των μελών 
της Αστυνομίας Κύπρου.  

Εκπαιδευτικές ημερίδες για Λειτουργούς Υπηρε-
σιών Κοινωνικής Ευημερίας

Μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης των επαγγελμα-
τιών, η ΑΑΕΚ πραγματοποιεί εκπαιδευτικές ημερίδες 
που απευθύνονται στους Λειτουργούς των Υπηρεσι-
ών Κοινωνικής Ευημερίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 η ΑΑΕΚ προχώρησε στην 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων προς 
τους Λειτουργούς των κρατικών ιδρυμάτων παιδι-
κής προστασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημε-
ρίας σε Λευκωσία και Λεμεσό. 

Σημειώνεται ότι οι ημερίδες αυτές αποτελούν την 
τρίτη σειρά εκπαιδευτικών ημερίδων υπό το συντο-
νισμό της ΑΑΕΚ, και αφορούν σε υλοποίηση δράσης 
για την ευρύτερη εκπαίδευση επαγγελματιών σε μια 
προσπάθεια ενίσχυσης του σημαντικού ρόλου που 
διαδραματίζουν οι Λειτουργοί των κρατικών ιδρυ-
μάτων παιδικής προστασίας των ΥΚΕ ως κηδεμόνες 
παιδιών που διαμένουν στα ιδρύματα αυτά. Ο συνο-
λικός αριθμός των συμμετεχόντων ανήλθε στα 27 
άτομα.

https://www.naac.org.cy/el/news/naloxone-training
https://www.naac.org.cy/el/news/naloxone-training
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Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και φοιτητών 
στις Κλινικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του συνδρό-
μου του εμβρυικού αλκοολισμού και του φάσμα-
τος διαταραχής εμβρυικού αλκοολισμού 

Μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχορηγημένου 
προγράμματος “Εκπαιδευτικό Δίκτυο για την επιβλαβή 
χρήση του Αλκοόλ:  ΡΕΑ”  και σε συνεργασία με την 
Εθνική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του του φά-
σματος διαταραχής εμβρυικού αλκοολισμού και συν-
δρόμου εμβρυικού αλκοολισμού διοργανώθηκε μια 
Εκπαιδευτική Ημερίδα στη Λευκωσία σε επαγγελματί-
ες και φοιτητές στις Κλινικές Κατευθυντήριες Γραμμές 
για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του συνδρό-
μου του εμβρυικού αλκοολισμού και του φάσματος δι-
αταραχής εμβρυικού αλκοολισμού. Επιπλέον, μέσα στο 
πλαίσιο του 26ου Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτι-
κής και Μαιευτικής του ΠΑΣΥΝΜ με τίτλο: «Νοσηλευ-
τές και Μαίες Για την Υγεία και την Ευημερία», πραγ-
ματοποιήθηκε Σύνοδος με θέμα το την αντιμετώπιση 
του φάσματος διαταραχής εμβρυικού αλκοολισμού 
και συνδρόμου εμβρυικού αλκοολισμού από Μέλη της  
Εθνικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του φάσμα-
τος διαταραχής εμβρυικού αλκοολισμού και συνδρό-
μου εμβρυικού αλκοολισμού της ΑΑΕΚ

Παροχή ενημέρωσης/ συμμετοχή σε συζητήσεις 
σε κοινότητες και Δήμους σε όλη την Κύπρο 

Μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης της κοινωνίας ο Πρόεδρος, τα Μέλη του ΔΣ και 
Λειτουργοί της ΑΑΕΚ συμμετέχουν σε ενημερωτικές 
και εκπαιδευτικές συναντήσεις, ημερίδες, εκπαιδεύ-
σεις σε όλες τις Επαρχίες. 

Συνοπτικά, η ΑΑΕΚ κατά το 2019 συμμετείχε σε εκ-
παιδεύσεις σε κοινότητες στα πλαίσια οργανωμένων 
συνόλων νεολαίας, συνομοσπονδίες γονέων διαφό-
ρων βαθμίδων, εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών και μα-

θητών καθώς και φεστιβάλ νεολαίας.  

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ πραγματοποίησε 
κατά το 2019 πολλαπλές συναντήσεις με Δημάρχους 
στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πά-
φου, Αμμοχώστου και κοινοτήτων όπως ο Λυθροδό-
ντας, η Αγία Βαρβάρα, η Σια, ο Μαθιάτης, Ακάκι και 
μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας μας για προώθηση 
προληπτικών προγραμμάτων για τη στήριξη ευάλω-
των ομάδων παιδιών. 

Εκπαίδευση στα εργαλεία συλλογής στοιχείων 
για τους δείκτες μείωσης της προσφοράς

Στα πλαίσια δημιουργίας Δεικτών Παρακολούθησης 
της Μείωσης της Προσφοράς των παράνομων ουσιών 
έχουν δημιουργηθεί από το ΕΚΠΝΤ, εργαλεία/ πρω-
τόκολλα για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στις 
τιμές, τη σύνθεση και καθαρότητα των ουσιών. Για 
σκοπούς εφαρμογής των εν λόγω δεικτών, η ΑΑΕΚ 
πραγματοποίησε εκπαίδευση των εμπλεκόμενων ατό-
μων από την ΥΚΑΝ και συγκεκριμένα εκπροσώπων 
από όλα τα κλιμάκια της Αστυνομίας, από το Γραφείο 
Στατιστικής και Ανάλυσης της Αστυνομίας Κύπρου, 
καθώς και από το Γενικό Χημείο του Κράτους. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  επαγγελματιών  σε  
σχέση  με  τη θεραπεία της παθολογικής ενα-
σχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια

Πραγματοποιήθηκε  στις αρχές του 2019 στην  αί-
θουσα  της  ΠΟΕΔ  στη  Λευκωσία το πρώτο  εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα της ΑΑΕΚ με θέμα «Προβλημα-
τική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια» με εκπαι-
δεύτριες από το “ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ” Ελλάδας. Την εκ-
παίδευση παρακολούθησαν επαγγελματίες στο χώρο 
της ψυχικής υγείας από το Δημόσιο, ιδιωτικό και μη 
κυβερνητικό τομέα.

Ανάπτυξη συνεργασίας με Εκπαιδευτικές Οργανώ-
σεις, Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων και Μαθητι-
κές Οργανώσεις

Η ΑΑΕΚ αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που 
παίζει στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων το Εκπαι-
δευτικό σύστημα, πέραν από την σταθερή και συνεχή 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, ανέπτυξε μέσα στο 2019 
ιδιαίτερη συνεργασία με όλους του φορείς που συ-
ναποτελούν το οικοδόμημα της εκπαίδευσης. Έγιναν 
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σειρές συναντήσεων με τις Εκπαιδευτικές Οργανώ-
σεις όλων των βαθμίδων, αποφασίστηκαν κοινές 
δράσεις με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων 
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης και εκπονήθηκε Προ-
ληπτικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με την Παγκύ-
πρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) για 
να εφαρμοστεί σε σχολεία. Το Πρόγραμμα αναμένε-
ται να υλοποιηθεί εντός του 2020.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Υπουργούς και άλλους αξιωματούχους

Κατά το 2019 ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ, μέσα στα πλαί-
σια προώθησης της εφαρμογής της Εθνικής Στρα-
τηγικής, καθώς και επίλυσης προβλημάτων στην 
υλοποίηση των δράσεων της, πραγματοποίησε σει-
ρά συναντήσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Υπουργούς της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Βου-
λής, την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, Επιτρόπους, 
κομματικούς αρχηγούς, διάφορους άλλους πολιτει-
ακούς αξιωματούχους, εμπειρογνώμονες, τεχνο-
κράτες και ομάδες πολιτών με ειδικό ενδιαφέρον 
στο θέμα. 

4.2.5  Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα 
Μείωσης της Προσφοράς

Στον Πυλώνα Μείωσης της Προσφοράς οι δράσεις υλο-
ποιούνται σε συνεχή βάση. Το συντονιστικό ρόλο έχουν 
τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημόσιας τάξης, Οικο-
νομικών και Υγείας, ενώ η ΑΑΕΚ έχει το ρόλο της παρα-
κολούθησης της υλοποίησης των δράσεων. 

Εκσυγχρονισμός του «Περί Ναρκωτικών Φαρμά-
κων και Ψυχοτρόπων Όυσιών Νόμου»

Ένεκα της συνεχούς εμφάνισης Νέων Ψυχοδραστικών 
Ουσιών (ΝΨΟ) προκύπτει η ανάγκη για συνεχή εκσυγ-
χρονισμό του Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχο-
τρόπων Ουσιών Νόμου Ν.29/77 με τρόπο που να συ-
μπεριλαμβάνονται  αυτές οι ουσίες στη λίστα των ελεγ-
χόμενων ουσιών. Εντός του 2019, η ΑΑΕΚ συμμετείχε  
στη διαδικασία τροποποίησης του νόμου για εισαγωγή 
νέων συνθετικών ουσιών και η τροποποίηση αναμένε-
ται να εγκριθεί εντός του 2020. 

Αναβάθμιση του τοπικού Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης (ΣΕΠ)

Αναφορικά με την αναβάθμιση του τοπικού Συστή-
ματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) για σκοπούς 
έγκαιρου και αποτελεσματικού μηχανισμού ενημέρω-
σης σε σχέση με τις νέες ψυχότροπες ουσίες, εδραι-
ώθηκε και βελτιώθηκε περαιτέρω η συνεργασία του 
Γενικού Χημείου του Κράτους με τα κέντρα θεραπείας 
των Υ.Ψ.Υ, τα οποία αποστέλλουν έντυπα ενημέρωσης 
για την εμφάνιση νέων συνθετικών ουσιών έτσι που να 
επιτυγχάνεται η τάχιστη ενημέρωση του ΣΕΠ για την 
εμφάνιση τέτοιων ουσιών στην Κύπρο. Περαιτέρω κα-
ταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για επέκταση του το-
πικού δικτύου ΣΕΠ, μέσω της αύξησης ανταποκριτών 
από τα κέντρα θεραπείας και τα Γενικά Νοσοκομεία.  

Δημιουργήθηκε από την ΑΑΕΚ Συμβουλευτι-
κή Επιστημονική Επιτροπή με ειδικούς από το 
Γενικό Χημείο του Κράτους και τις Φαρμακευ-
τικές Υπηρεσίες, με στόχο την αξιολόγηση του 
κινδύνου των νέων ψυχοδραστικών ουσιών.

Kατά το έτος 2019, ο αριθμός των ειδοποιήσε-
ων ανήλθε στις 60.
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Με την εμφάνιση φαιντανυλών η ΑΑΕΚ  δημιούρ-
γησε και διένεμε στους  συνεργάτες της αφίσα με 
κατευθυντήριες γραμμές, για την ορθή διαχείριση 
τους με στόχο την προστασία όλων όσων έρχονται σε 
επαφή με την ουσία.

Μείωση της διακίνησης των παράνομων ουσιών 
εξάρτησης

Κατά το 2019, καταγράφηκαν 1053 υποθέ-
σεις  σχετιζόμενες με τα ναρκωτικά, σε σχέση 
με 1168 το 2018. Η πλειοψηφία των αδικη-
μάτων (683) εξακολουθεί να αφορά κατοχή 
και χρήση φυτικής κάνναβης. 

Εκτενή στοιχεία σχετικά με τη διαχρονική ει-
κόνα των Κατασχέσεων και των Υποθέσεων 
Παράνομων Εξαρτησιογόνων Ουσιών μπο-
ρείτε να βρείτε στο Παράρτημα Ι.

Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία τα οποία συλλέγει σε 
ετήσια βάση η ΑΑΕΚ από την Υπηρεσία Καταπολέμη-
σης Ναρκωτικών Κύπρου (ΥΚΑΝ), η κάνναβη αντιπρο-
σωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της παράνομης αγοράς. 

Με απώτερο στόχο τη μείωση της διακίνησης παρά-
νομων ουσιών εξάρτησης, κατά το έτος αναφοράς, η 
Αστυνομία Κύπρου αναβάθμισε τη συνεργασία της με 
Αξιωματικούς Συνδέσμους άλλων χωρών. Στα πλαί-
σια αυτά διοργανώθηκαν συναντήσεις, παρουσιάσεις 
σημαντικών υποθέσεων και ανταλλαγή πληροφορι-
ών αλλά και απόψεων με την ΥΚΑΝ, το Τελωνείο, 
τους Αξιωματικούς Συνδέσμους της Ελλάδας, της Μ. 
Βρετανίας, των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Γαλλίας, και 
της Ρουμανίας καθώς και με την Αστυνομία των Βά-
σεων και των Ηνωμένων Εθνών.

4.2.6. Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα 
των Διεθνών Σχέσεων 

Όριζόντια Όμάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά 
(Horizontal Working Party on Drugs)

Μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε., όπως κάθε χρόνο, κατά το 
έτος 2019 η ΑΑΕΚ εκπροσώπησε την Κυπριακή Δη-
μοκρατία στην Οριζόντια Ομάδα Εργασίας για τα Ναρ-
κωτικά του Συμβουλίου (Horizontal Working Party on 
Drugs), η οποία προωθεί και συντονίζει την υλοποίηση 
της Στρατηγικής και των Σχεδίων Δράσης της Ε.Ε. για 
τα Ναρκωτικά. Οι συναντήσεις της Ομάδας πραγματο-
ποιούνται στις Βρυξέλλες, σε μηνιαία βάση, ενώ παράλ-
ληλα στα πλαίσια της Ομάδας πραγματοποιούνται και 
οι διάλογοι της ΕΕ με τρίτες χώρες για το θέμα των πα-
ράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα κυριότερα θέμα-
τα που συζητήθηκαν κατά το έτος 2019 ήταν τα εξής: 

●	 Η ανάλυση κινδύνου νέων ψυχοδραστικών ου-
σιών και η υποβολή τους στο σύστημα ελέγχου.

●	 Η προετοιμασία για την 62η Σύνοδο της Επιτρο-
πής Ναρκωτικών Ουσιών των Ηνωμένων Εθνών 
(CND) και την Υπουργική Διάσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Βιέννη, τον Μάρτιο του 2019.

●	 Οι εισηγήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
για ανακατάταξη της κάνναβης στους Πίνακες με τις 
ελεγχόμενες ουσίες με βάση τις Διεθνείς Συμβάσεις.

●	 Η αξιολόγηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τα 
ναρκωτικά 2013- 2020.

●	 Η αναθεώρηση του ετήσιου ερωτηματολογίου των 
Ηνωμένων Εθνών (Annual Reports Questionnaire).

●	 Οι σχέσεις με τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Βρα-
ζιλία, οι χώρες Λατινικής Αμερικής και Καραϊβι-
κής και η έναρξη του διαλόγου με νέους εταί-
ρους όπως η Κίνα και το Ιράν.
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Εθνικοί Συντονιστές της ΕΕ για τα Ναρκωτικά

Οι συναντήσεις των Εθνικών Συντονιστών της ΕΕ 
για τα Ναρκωτικά, οι οποίες πραγματοποιούνται 
στην εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλί-
ου της ΕΕ, πραγματοποιήθηκαν στο Βουκουρέστι 
(Απρίλιος 2019), με θέμα: “Defining the unique role 
of the national drug coordinator by enhancing its 
European dimension” και στο Ελσίνκι (Σεπτέμβριος 
2019) με θέμα: «Συνεργασία σε διεθνές επίπεδο και 
κυρίως μέσω της CND». Στις εν λόγω συναντήσεις 
συμμετέχει ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ ο οποίος είναι διά 
νόμου ο Εθνικός Συντονιστής της Κύπρου.

Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το 
Αλκοόλ/Committee of National Alcohol Policy 
and Action (CNAPA) 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα του αλ-
κοόλ συντονίζονται μέσα από την Επιτροπή Εθνικής 
Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ (CNAPA). Στό-
χος της Επιτροπής είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, 

γνώσεων και καλών πρακτικών για τη μείωση των 
αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με την κατα-
νάλωση του αλκοόλ. Η Κύπρος εκπροσωπείται στην 
εν λόγω επιτροπή από την ΑΑΕΚ από το 2011.

Η Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το 
Αλκοόλ κατά το 2019 δεν συγκάλεσε συναντήσεις 
στο Λουξεμβούργο και η επικοινωνία μεταξύ των 
κρατών μελών πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Η εν 
λόγω επιτροπή επικεντρώθηκε στα πιο κάτω θέματα:

●	 την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/83/EEC σχετικά με 
την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης για το αλκοόλ και τα αλκο-
ολούχα ποτά και την αξιολόγηση της Ευρωπαϊ-
κής Οδηγίας 2008/118/EC σχετικά με το γενικό 
καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (DG TAXUD),

●	 τη συλλογή στοιχείων μετά από ερωτήματα κρατών 
μελών και άλλων διεθνών οργανώσεων για τα μέ-
τρα που εφαρμόζουν οι χώρες για την αντιμετώπι-
ση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ με στόχο 
τη διαμόρφωση εθνικών πολιτικών συμπεριλαμ-
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βανομένων των σημάνσεων  στα αλκοολούχα προ-
ϊόντα για την έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας για την Υγεία και τις σημάνσεις στα αλκοο-
λούχα ποτά, στοιχεία για την επιβολή περιορισμών 
στην προώθηση των αλκοολούχων προϊόντων, στα 
“happy hours”  και στην πώληση αλκοόλ σε μικρές 
συσκευασίες τύπου σφηνάκι από τη Λετονία, και 
κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή κατανά-
λωση αλκοόλ από την Ισπανία

●	 τη συλλογή στοιχείων για την έρευνα της Υγείας 
και της Φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

●	 το Webinar που φιλοξενήθηκε στο EU Health 
Policy Platform σχετικά με την έρευνα που ετοι-
μάστηκε από την Κοινή Δράση CHRODIS PLUS 
ανάμεσα σε 21 Ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την 
προώθηση της υγείας  και την πρόληψη χρόνιων 
ασθενειών.

Συμμετοχή στο  Συμβούλιο της Ευρώπης- Όμά-
δα Πομπιντού (Pompidou Group) 

Η Ομάδα Πομπιντού (ΟΠ) λειτουργεί στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1971 και στην πα-
ρούσα φάση απαρτίζεται από 35 κράτη μέλη. Στόχος της 
Ομάδας είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας πο-
λυτομεακής, καινοτόμου και αποτελεσματικής πολιτικής 
για θέματα των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Η ΑΑΕΚ εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στις 
συναντήσεις Μόνιμων Αντιπροσώπων και του Μεσο-
γειακού Δικτύου (MEDNET). Επιπρόσθετα, συνεργά-
τες της ΑΑΕΚ από διάφορες υπηρεσίες συμμετέχουν 
στις ομάδες εργασίας που λειτουργούν στα πλαίσια 
της Ομάδας Πομπιντού. 

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα 
κατά το έτος 2019 ήταν τα εξής:

●	 Ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών σεβόμενων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

●	 Διεθνής συνεργασία για τον έλεγχο των πρόδρο-
μων ουσιών.

●	 Ευρωπαϊκή συνεργασία για τον έλεγχο των αε-
ροδρομίων, λιμανιών και ταχυδρομείων.

●	 Συνεργασία με Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (EMCDDA).

●	 Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στην Πολιτική για 
την συμπερίληψη προσεγγίσεων προσαρμοσμένων 
στο φύλο των εξυπηρετούμενων τόσο στην εφαρ-
μογή πολιτικών για τις παράνομες ουσίες όσο και 
στην  παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

●	 Πρόγραμμα για Παροχή Θεραπείας εντός των 
σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

●	 Μετανάστες και παράνομες ουσίες εξάρτησης.

●	 Ηλεκτρονικό έγκλημα για παράνομες ουσίες 
εξάρτησης.

●	 Κανονισμούς για τη θεραπεία υποκατάστασης 
των κρατών μελών.

Περαιτέρω, μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας με το Με-
σογειακό Δίκτυο της Ομάδας Πομπιντού (MedNET), 
η ΑΑΕΚ συμμετείχε σε δυο συναντήσεις και αποδέ-
χτηκε πρόσκληση της Γραμματείας της Ομάδας Πο-
μπιντού για ανάληψη της Προεδρίας του Μεσογεια-
κού Δικτύου με την ολοκληρωση της Προεδρίας της 
Τυνησίας για την περίοδο φθινόπωρο- χειμώνα  του 
2021 και άνοιξη-καλοκαίρι 2022. 

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για 
τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA)

Τα επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και πλη-
ροφορίες θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά για την 
Ευρώπη όσον αφορά στην κατανόηση της φύσης 
των προβλημάτων που σχετίζονται με τις παράνομες 
ουσίες εξάρτησης και στην καλύτερη αντιμετώπιση 
τους. Για σκοπούς συλλογής και ανάλυσης τέτοιων 
δεδομένων ιδρύθηκε το 1993 ως ένας από τους απο-
κεντρωμένους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρ-
κωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ-EMCDDA).

Ο ρόλος του ΕΚΠΝΤ είναι να παρέχει στην ΕΕ και 
στα κράτη μέλη της μια αντικειμενική συνολική 
εικόνα του προβλήματος των παράνομων ουσιών 
εξάρτησης στην Ε.Ε και αξιόπιστη τεκμηρίωση προς 
υποστήριξη της συζήτησης επί του θέματος αυτού.

Η Κύπρος εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του EMCDDA με δύο μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΑΑΕΚ, τους κ. Σ. Σεργίδη και κα Μ. Αυξε-
ντίου, ενώ ο κ. Σεργίδης είναι εκλεγμένο μέλος της 
Επιτροπής Προϋπολογισμού του Κέντρου. 
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Επιπρόσθετα, η ΑΑΕΚ, μέσω του Τμήματος Παρα-
κολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ, συμμετέχει συστηματικά 
στις εργασίες του Κέντρου, μέσα από θεσμοθετημέ-
νες συναντήσεις, στις οποίες καλείται να συμβάλει 
ενεργά υπό μορφή παρουσιάσεων ή συντονισμού 
ομάδων εργασίας, καθώς και σε εξειδικευμένες 
τεχνικές ομάδες που έχουν ως στόχο την αναθε-
ώρηση των εργαλείων συλλογής πληροφοριών, 
συγγραφής συγκεκριμένων θεματικών εκθέσεων 
ή συμμετοχής σε έρευνες.   

Το 2019 τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το 
Διοικητικό Συμβούλιο του EMCDDA ήταν τα ακό-
λουθα:

●	 Οι νέοι δημοσιονομικοί κανονισμοί του EMCDDA.

●	 Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ.

●	 Οι προϋπολογισμοί του 2019 και ο προκαταρκτι-
κός προϋπολογισμός του 2020.

●	 Η συνεργασία του Κέντρου με τα Δυτικά Βαλκάνια.

●	 Το πρόγραμμα εργασίας του MCDDA για το 2020.

●	 Η υλοποίηση της Στρατηγικής του EMCDDA 
2025 και το προκαταρκτικό πρόγραμμα εργασίας 
του 2021-2023.

●	 Τα κύρια ευρήματα της Έκθεσης Αγοράς Ναρκω-
τικών της Europol και EMCDDA.

●	 Νέες προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον 
αφορά την παραγωγή, διακίνηση και χρήση.

62η Σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών Όυ-
σιών των Ήνωμένων Εθνών (CND)

Μεταξύ 14 και 22 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθη-
κε στη Βιέννη η 62η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών 
στην οποία εκπροσωπήθηκε η ΑΑΕΚ δια του μέλους 
του Δ.Σ. κ. Σ. Σεργίδη.

Στα πλαίσια της 62ης Συνόδου πραγματοποιήθηκε 
η Υπουργική Συνάντηση ενώ η Υπουργική Σύνοδος 
υιοθέτησε την Υπουργική Διακήρυξη. Κύριο μήνυμα 
του κειμένου ήταν η επαναβεβαίωση των δεσμεύσε-
ων γύρω από το φαινόμενο των παράνομων ουσιών 
εξάρτησης που προκύπτουν τόσο από τις τρεις Δι-
εθνείς Συμβάσεις Ελέγχου των παράνομων ουσιών 
εξάρτησης, όσο και από την Πολιτική Διακήρυξη και 
το outcome document της Ειδικής Συνόδου της Γε-
νικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τις πα-
ράνομες ουσίες εξάρτησης του 2016. 

Σημαντικό γεγονός ήταν η κατάταξη 13 ουσιών 
στους πίνακες των ελεγχόμενων ουσιών. Όσον αφο-
ρά στην μετακίνηση της κάνναβης σε διαφορετικούς 
πίνακες των ελεγχόμενων ουσιών, αυτή η απόφαση 
μετατέθηκε στο μέλλον με ορίζοντα την 63η Σύνοδο 
των Ηνωμένων Εθνών.         
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Προχωρώντας σε μια αποτίμηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής και των σχετικών Σχεδίων Δράσης, 
πιο κάτω καταγράφονται οι δράσεις των εμπλεκόμενων Υπουργείων των οποίων επιτεύχθηκε η υλοποίηση 
κατά το  2019 και των δράσεων που εκκρεμούν για υλοποίηση εντός του 2020. Σημειώνονται περεταίρω, οι 
συστάσεις της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου προς κάθε Υπουργείο ξεχωριστά.

5.1.  ΥΠΌΥΡΓΕΙΌ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΌΧΌΣ /ΔΡΑΣΉ
ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/

ΔΕΝ ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/
ΠΡΌΣ ΥΛΌΠΌΙΉΣΉ 

Πρόληψη
Προώθηση εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαιδεύσεων προς το γενικό 
πληθυσμό και ειδικότερα προς τις νέες γυναίκες και νέους γονείς.

Υλοποιήθηκε

Πρόληψη
Παροχή σύντομων παρεμβάσεων και ανάπτυξη και διάχυση οδηγού 
σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ για γυναίκες σε γόνιμη ηλικία και 
έγκυες γυναίκες.

Υλοποιήθηκε

Πρόληψη
Προώθηση ανάπτυξης κλινικών κατευθυντήριων γραμμών για την 
πρόληψη, διάγνωση και υποστηρικτική θεραπεία του φάσματος 
διαταραχής εμβρυικού αλκοολισμού.

Υλοποιήθηκε

Πρόληψη

Ενίσχυση και παροχή συμβουλευτικής και κατάλληλης φροντίδας για 
παιδιά και οικογένειες υψηλού κινδύνου ή που έχουν επηρεαστεί από 
το αλκοόλ. Εντοπισμός, ενημέρωση και παραπομπή εγκύων γυναικών 
με πρόβλημα χρήσης ή/και εξάρτησης στο αλκοόλ στις κατάλληλες 
υπηρεσίες.

Προς Υλοποίηση

Πρόληψη

Ενίσχυση της πρόσβασης παιδιών και νέων που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες σε υποστηρικτικές υπηρεσίες. Εντοπισμός, παραπομπή σε 
προληπτικό ή και θεραπευτικό πρόγραμμα συστηματικής κοινωνικής 
στήριξης σε ευάλωτες ομάδες.

Προς Υλοποίηση

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών στα προγράμματα 
θεραπείας.

Προς Υλοποίηση

ΠΑΡΑΚΌΛΌΥΘΉΣΉ ΥΛΌΠΌΙΉΣΉΣ

- ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΌΣ ΤΑ ΥΠΌΥΡΓΕΙΑ

05
ΕΘΝΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉΣ
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ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΌΧΌΣ /ΔΡΑΣΉ
ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/

ΔΕΝ ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/
ΠΡΌΣ ΥΛΌΠΌΙΉΣΉ 

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Συμπερίληψη της μεθαδόνης στις φαρμακευτικές επιλογές στη 
θεραπεία υποκατάστασης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Δεν υλοποιήθηκε

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Αναθεώρηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για παραπομπή νεαρών 
συλληφθέντων από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών 
(ΥΚΑΝ) σε θεραπευτικά κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
(ΥΨΥ).

Υλοποιήθηκε- Συνεχής 
δράση

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου και Υπουργείου Υγείας για σκοπούς 
Δημιουργίας Προγράμματος Προαγωγής και Αποκατάστασης της 
Στοματικής Υγείας Ουσιοεξαρτημένων Ατόμων.

Υλοποιήθηκε- Συνεχής 
δράση

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ ΥΨΥ και ΥΚΕ για αποτελεσματική 
διαχείριση περιστατικών ανηλίκων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
χρήσης  ουσιών μέσω της υπογραφής Πρωτοκόλλου συνεργασίας. 

Υλοποιήθηκε- Συνεχής 
δράση

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Ανάπτυξη και ενίσχυση παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
των γυναικών παγκύπρια για όλα τα επίπεδα βαθμού σοβαρότητας 
της εξάρτησης.

Δεν υλοποιήθηκε

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Ανάπτυξη εξειδικευμένων παρεμβάσεων στις δομές τοξικοεξάρτησης 
για άτομα με διπλή διάγνωση.

Δεν υλοποιήθηκε

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Αποτελεσματική εφαρμογή της παραπομπής ατόμων που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης και βρίσκονται σε 
επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Υλοποιήθηκε

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Τροποποίηση και εφαρμογή του «Περί Θεραπείας Κατηγορουμένων 
Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμο του 2016.

Υλοποιήθηκε

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Ανάπτυξη  συνεργασίας μεταξύ ΥΥ και ΥΕΠΚΑ για αποτελεσματική 
διαχείριση περιστατικών ενηλίκων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
χρήσης ουσιών και λαμβάνουν στήριξη επιδομάτων από την ΥΔΕΠ ή 
παρακολουθούνται από τις ΥΚΕ. 

Προς Υλοποίηση

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με ιστορικό 
εξάρτησης μέσα από την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής στην 
κοινότητα. 

Δεν υλοποιήθηκε 

Μείωση της 
Βλάβης

Παροχή εκπαίδευσης για πραγματοποίηση ειδικών διαγνωστικών 
τεστ ανίχνευσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης  ουσιών και προσεγγίζουν τις 
δομές καθώς και στους μετανάστες στους χώρους φιλοξενίας.

Προς Υλοποίηση

Μείωση της 
Βλάβης

Εκπαίδευση και χορήγηση ναλοξόνης ως μέτρο πρόληψης των 
θανάτων από:
(α) Άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης  ουσιών και 
παρακολουθούν προγράμματα μείωσης της βλάβης 
(β) Προσωπικού του Τμήματος Φυλακών
(γ) Άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης  ουσιών και 
πρόκειται να αποφυλακισθούν
(δ) Ασθενοφόρα

Προς Υλοποίηση
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ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΌΧΌΣ /ΔΡΑΣΉ
ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/

ΔΕΝ ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/
ΠΡΌΣ ΥΛΌΠΌΙΉΣΉ 

Μείωση της 
Βλάβης

Εφαρμογή της πρόνοιας μέσω της οποίας ρυθμίζεται η οδήγηση υπό 
την επήρεια ναρκωτικών του «Περί Οδικής Ασφάλειας» νόμου.

Υλοποιήθηκε

Έρευνα, 
εκπαίδευση, 
αξιολόγηση

Θεσμοθέτηση της εξωτερικής αξιολόγησης των δομών. Δεν υλοποιήθηκε

Έρευνα, 
εκπαίδευση, 
αξιολόγηση

Ενίσχυση γνώσεων επαγγελματιών υγείας και επαγγελματιών που 
παρέχουν υπηρεσίες σε γυναίκες και παιδιά. Ανάπτυξη προγραμμάτων 
συνεχούς εκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας, και επαγγελματιών 
που ασχολούνται με γυναίκες και παιδιά στα θέματα του αλκοόλ.

Προς Υλοποίηση

Έρευνα, 
εκπαίδευση, 
αξιολόγηση

Πρακτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου Euro-DEN στα τμήματα 
επειγόντων περιστατικών των γενικών νοσοκομείων.

Προς Υλοποίηση

Συστάσεις προς Υπουργείο Υγείας

1. Συμμετοχή του Υπουργείου στην Επιτροπή Πρόδρομων Ουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  με εκπρόσω-
πο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.  

2. Επικαιροποίηση και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Παραπομπής Ασθενών που Επισκέπτονται τα Δημόσια 
Νοσηλευτήρια (ΤΑΕΠ) και κάνουν χρήση ουσιών σε Θεραπευτικά Κέντρα των ΥΨΥ.

3. Ενίσχυση των θεραπευτικών δομών των ΥΨΥ με ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς.

4. Ενίσχυση της προσβασιμότητας εθνοτικών ομάδων μεταναστών σε θεραπευτικά προγράμματα. 

5. Ενίσχυση και επέκταση υφιστάμενων προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

6. Πρόσληψη μόνιμου επαγγελματία για την ανταπόκριση της Γραμμής Διακοπής του Καπνίσματος 1431 και 
επέκταση ωρών λειτουργίας της.

7. Συμβολή της πνευμονολογικής κλινικής στη θεραπεία για τη διακοπή του καπνίσματος.

8. Ενίσχυση δυνατότητας παροχής φαρμάκων για τους ασθενείς στα υφιστάμενα προγράμματα διακοπής του 
καπνίσματος.

9. Διευκόλυνση και επέκταση της χορήγησης Ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών για μείωση των θανάτων.

10. Ενίσχυση των προγραμμάτων φαρμακευτικής υποστήριξης με ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις.

11. Ενίσχυση και Βελτίωση της ΘΕΜΕΑ.

12. Λειτουργία προγράμματος Φαρμακευτικά υποβοηθούμενης θεραπείας της εξάρτησης με χορήγηση μεθα-
δόνης.

13. Λειτουργία προγράμματος για συννοσηρότητα.

14. Εφαρμογή της νομοθεσίας για το κάπνισμα.
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5.2. ΥΠΌΥΡΓΕΙΌ ΔΙΚΑΙΌΣΥΝΉΣ ΚΑΙ ΔΉΜΌΣΙΑΣ ΤΑΞΉΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΌΧΌΣ /ΔΡΑΣΉ
ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/

ΔΕΝ ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/
ΠΡΌΣ ΥΛΌΠΌΙΉΣΉ 

Πρόληψη
Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/και την 
καθυστέρηση εξαρτητικών συμπεριφορών στην κοινότητα. Εφαρμογή 
ελέγχου ορίου ηλικίας για είσοδο σε νυχτερινούς χώρους αναψυχής.

Υλοποιήθηκε/Συνεχής 
Δράση

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Αναθεώρηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για παραπομπή νεαρών 
συλληφθέντων από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) 
σε θεραπευτικά κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ).

Υλοποιήθηκε

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Αποτελεσματική εφαρμογή της παραπομπής ατόμων που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης και βρίσκονται σε 
επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Υλοποιήθηκε

Μείωση της 
Βλάβης

Εφαρμογή της πρόνοιας μέσω της οποίας ρυθμίζεται η οδήγηση υπό 
την επήρεια ναρκωτικών του «Περί Οδικής Ασφάλειας» νόμου.

Υλοποιήθηκε

Μείωση της 
Βλάβης

Μείωση περιστατικών οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και παράνομων 
ουσιών. Καθιέρωση συστηματικών και συχνών ελέγχων αλκοτέστ και 
νάρκοτεστ.

Υλοποιήθηκε-Συνεχής 
Δράση

Έρευνα, 
εκπαίδευση, 
αξιολόγηση

Παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό στο Τμήμα Φυλακών και σε 
κρατούμενους.

Υλοποιήθηκε-Συνεχής 
Δράση

Συστάσεις προς Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

1. Ενίσχυση της Αστυνομίας με προσωπικό, καθώς επίσης και με εξειδικευμένο προσωπικό σε διάφορες 
ειδικότητες, με τεχνικά μέσα και εξοπλισμό νέας γενιάς. 

2. Επίσπευση των διαδικασιών για εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος PNR, η υλοποίηση του οποίου 
θα ευνοήσει τις Αρχές Επιβολής του Νόμου ως προς τον έλεγχο υπόπτων προσώπων και όχι μόνο.

3. Περαιτέρω Αναβάθμιση της συνεργασίας με τα Ταχυδρομεία καθώς και αναβάθμισης του Νόμου Περί 
ελέγχου δεμάτων/ επιστολοδεμάτων των ταχυδρομείων.

4. Ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης των ΟΠΕ για αποτελεσματική εφαρμογή και εντατικοποίηση συστη-
ματικών ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την πώληση ή προμήθεια αλκοόλ σε ανήλικους.

5. Πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας για το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους και επιβολή κυρώσεων σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης.

6. Συνεργασία του Τμήματος Φυλακών με την ΑΑΕΚ με στόχο την παρακολούθηση του φαινομένου της 
χρήσης ανάμεσα στον πληθυσμό των κρατουμένων, όπως είναι η υποχρέωση της Κύπρου ως προς το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA).

7. Περαιτέρω ανάπτυξη παρεμβάσεων μείωσης της βλάβης εντός του Τμήματος Φυλακών (όπως π.χ. κου-
τιών μείωσης της βλάβης).

8. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης (συμβουλευτικός σταθμός, θερα-
πευτική κοινότητα, επανένταξη-ξενώνας) εντός του Τμήματος Φυλακών.  
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Δημιουργία εξειδικευμένων δικαστηρίων το οποίο θα χειρίζεται με ταχείς διαδικασίες περιπτώσεις κατηγο-
ρουμένων ατόμων των οποίων τα αδικήματα σχετίζονται με την χρήση και κατανάλωση ουσιών εξάρτησης.

Αναγκαίες αλλαγές στη νομοθεσία έτσι ώστε συγκεκριμένη ακτίνα γύρω από τα σχολεία να είναι χώρος όπου 
αν κάποιος συλληφθεί για κατοχή ή χρήση παράνομων ουσιών, η ποινή η οποία θα του επιβληθεί να είναι 
μεγαλύτερη από την αναμενόμενη με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η λεγόμενη «Drug Free Zone» γύρω από 
τα σχολεία.

Οικονομική συμβολή στην επέκταση της Έρευνας στα Αστικά Λύματα

Υλοποίηση απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την στήριξη αποφυλακισθέντων ουσιοεξαρτημένων

5.3. ΥΠΌΥΡΓΕΙΌ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΩΝ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΌΧΌΣ /ΔΡΑΣΉ
ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/

ΔΕΝ ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/
ΠΡΌΣ ΥΛΌΠΌΙΉΣΉ 

Πρόληψη
Καθορισμός ποσοστού φορολογίας οινοπνευματωδών ποτών που 
θα αξιοποιείται για την προώθηση των μέτρων αντιμετώπισης της 
προσβασιμότητας στο αλκοόλ ανάμεσα στους ανήλικους. 

Δεν υλοποιήθηκε

Συστάσεις προς Υπουργείο Όικονομικών

1. Αύξηση των κονδυλίων για την πρόληψη, θεραπεία και κοινωνική επανένταξη για να εξισορροπηθούν 
με τα κονδύλια που αξιοποιούνται στον Πυλώνα της Μείωσης της Προσφοράς, μέσω της αύξησης του 
προϋπολογισμού της ΑΑΕΚ.

2. Περαιτέρω αύξηση του αριθμού των τελωνειακών λειτουργών.

3. Βελτίωση/ τροποποίηση του Νόμου Περί ελέγχου δεμάτων/ επιστολοδεμάτων των ταχυδρομείων, για 
σκοπούς αποτελεσματικού ελέγχου διακίνησης παράνομων ουσιών.

4. Δημιουργία ειδικού κονδυλίου στον Προϋπολογισμό κάθε Υπουργείου που να αφορά την πολιτική κατά 
των εξαρτήσεων
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5.4.  ΥΠΌΥΡΓΕΙΌ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΌΧΌΣ /ΔΡΑΣΉ
ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/

ΔΕΝ ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/
ΠΡΌΣ ΥΛΌΠΌΙΉΣΉ 

Πρόληψη 
Εφαρμογή των ουροληπτικών ελέγχων στα επίλεκτα σώματα και 
επέκταση των ελέγχων στα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, στους 
κληρωτούς στρατιώτες και στους Συμβασιούχους οπλίτες.

Προς Υλοποίηση

Πρόληψη 
Εφαρμογή ελέγχων για το κάπνισμα ανάμεσα  στα στελέχη της 
Εθνικής Φρουράς και των κληρωτών στρατιωτών που εκτίουν τη 
στρατιωτική τους θητεία.

Υλοποιήθηκε- διαρκής 
δράση

Πρόληψη
Εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΑΑΕΚ και 
Υπουργείου Άμυνας.

Υλοποιήθηκε- διαρκής 
δράση

Πρόληψη
Ανανέωση και παρακολούθηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας για 
παραπομπή στρατιωτών στις δομές τοξικοεξάρτησης.

Προς Υλοποίηση

Συστάσεις προς Υπουργείο Άμυνας

1. Εντατικοποίηση και αναβάθμιση των δομημένων δραστηριοτήτων για δημιουργική απασχόληση και εκ-
παίδευση των στρατιωτών στον ελεύθερο τους χρόνο σε θέματα που ενδιαφέρουν τους ίδιους, όπως τα 
επιμορφωτικά μαθήματα σε συνεργασία με το ΥΠΠΑΝ, θεατρικές παραστάσεις σε συνεργασία με το ΘΟΚ, 
αθλητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τον ΚΟΑ κ.α.

2. Ενίσχυση της στελέχωσης της Διεύθυνσης Υγειονομικού, με εξειδικευμένο προσωπικό όπως Κοινωνικούς 
Λειτουργούς, Χημικό, Ψυχίατρο. 

3. Εξέταση του ενδεχόμενου αξιοποίησης των ΣΥΟΠ με αντίστοιχα πτυχία στο έργο της Διεύθυνσης Υγειο-
νομικού.

4. Ενίσχυση των συστηματικών ουροληπτικών ελέγχων έτσι ώστε να ισχύει η προληπτική αξία τους και ενί-
σχυση της ομάδας που πραγματοποιεί τους ελέγχους.

5. Ενίσχυση της ΕΟΑΝ με ανθρώπινο δυναμικό τουλάχιστον στα προηγούμενα επίπεδα για ενίσχυση της 
καταστολής.
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5.5. ΥΠΌΥΡΓΕΙΌ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΌΛΙΤΙΣΜΌΥ, ΑΘΛΉΤΙΣΜΌΥ ΚΑΙ ΝΕΌΛΑΙΑΣ 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΌΧΌΣ /ΔΡΑΣΉ
ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/

ΔΕΝ ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/
ΠΡΌΣ ΥΛΌΠΌΙΉΣΉ 

Πρόληψη 
Παροχή οικονομικής στήριξης παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες για συμμετοχή σε δραστηριότητες υγιούς απασχόλησης της δικής 
τους επιλογής.

Υλοποιήθηκε- Συνεχής 
Δράση ανάλογα με το 

κονδύλι

Πρόληψη
Διασφάλιση δωρεάν συμμετοχής παιδιών/εφήβων  που ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες σε δραστηριότητες του Ανοικτού Σχολείου, 
Επιμορφωτικών και ΚΙΕ Παγκύπρια

Προς Υλοποίηση

Πρόληψη
Ενίσχυση του νέου αναλυτικού προγράμματος «Αγωγής Υγείας» στο 
εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση στην πρόληψη των εξαρτήσεων

Υλοποιήθηκε

Πρόληψη 
Ενίσχυση της οικονομικής και επιστημονικής στήριξης των σχολικών 
μονάδων για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης αγωγής υγείας.

Δεν υλοποιήθηκε. 

Πρόληψη 
Επέκταση, ανανέωση και παρακολούθηση πρωτόκολλου Συνεργασίας για 
την παραπομπή των μαθητών στη θεραπεία.

Προς Υλοποίηση

Πρόληψη
Προώθηση στήριξης μαθητών και των οικογενειών τους που φοιτούν 
στο Σύστημα προπαρασκευαστικής μαθητείας.

Δεν υλοποιήθηκε

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Παροχή υποτροφιών από Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), 
ΜΙΕΕΚ και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε άτομα που βρίσκονται σε 
περίοδο ευαλωτότητας στη ζωή τους. 

Υλοποιήθηκε

Συστάσεις προς Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

1. Υπογραφή και εφαρμογή του πρωτοκόλλου Συνεργασίας Για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Παρά-
νομων Ουσιών Εξάρτησης στο Σχολείο Μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου- ΥΚΑΝ (Υπηρεσία Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

2. Άμεση προώθηση των προτάσεων της ΑΑΕΚ για εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων για την Προπαρα-
σκευαστική μαθητεία, τα Εσπερινά σχολεία και τη Διαχείριση δύσκολων περιστατικών. 

3. Πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία για το κάπνισμα με την εφαρμογή του θεσμού του άκαπνου σχολείου.

4. Εγκαθίδρυση μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του μαθήματος αγωγής υγείας 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

5. Συμμετοχή Λειτουργών της ΑΑΕΚ στις Επαρχιακές Συντονιστικές συναντήσεις των Διευθυντών Μέσης και 
Τεχνικής  Εκπαίδευσης Παγκύπρια με στόχο την ενημέρωση τους γύρω από τις κατευθυντήριες γραμμές για 
το σχολικό σύστημα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

6. Αναγκαίες αλλαγές στη νομοθεσία έτσι ώστε συγκεκριμένη ακτίνα γύρω από τα σχολεία είναι χώρος όπου 
αν κάποιος συλληφθεί για κατοχή ή χρήση παράνομων ουσιών, η ποινή η οποία θα του επιβληθεί να είναι 
μεγαλύτερη από την αναμενόμενη με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η λεγόμενη Drug Free Zone γύρω από 
τα σχολεία.
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7. Αύξηση αριθμού Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα 
σχολεία.

8. Υιοθέτηση του θεσμού του σχολικού κοινωνικού λειτουργού σε κάθε σχολική μονάδα Παγκύπρια.

9. Αυτοματοποίηση της αποστολής εγκυκλίου για ενημέρωση των τελειόφοιτων μαθητών που θα καταταγούν 
στην ΕΦ για τους ουροληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται ως προληπτικό μέτρο.

5.6. ΥΠΌΥΡΓΕΙΌ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΌΝΌΙΑΣ ΚΑΙ ΚΌΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΌΧΌΣ /ΔΡΑΣΉ
ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/

ΔΕΝ ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/
ΠΡΌΣ ΥΛΌΠΌΙΉΣΉ 

Πρόληψη

Ενίσχυση της πρόσβασης παιδιών και νέων που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες σε υποστηρικτικές υπηρεσίες. Εντοπισμός, παραπομπή σε 
προληπτικό ή και θεραπευτικό πρόγραμμα συστηματικής κοινωνικής 
στήριξης σε ευάλωτες ομάδες.

Προς Υλοποίηση

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Ανάπτυξη  συνεργασίας μεταξύ ΥΥ και ΥΕΠΚΑ για αποτελεσματική 
διαχείριση περιστατικών ενηλίκων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
χρήσης ουσιών και λαμβάνουν στήριξη επιδομάτων από την ΥΔΕΠ ή 
παρακολουθούνται από τις ΥΚΕ. 

Προς Υλοποίηση

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Αναθεώρηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για παραπομπή νεαρών 
συλληφθέντων από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών 
(ΥΚΑΝ) σε θεραπευτικά κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ).

Προς Υλοποίηση

Θεραπεία και 
Κοινωνική 
Επανένταξη

Υλοποίηση της απόφασης του Υπ. Συμβουλίου για την εφαρμογή του 
Πρωτοκόλλου για τη Διασύνδεση των Ατόμων που αποφυλακίζονται 
και αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης.

Προς Υλοποίηση

Έρευνα, 
Εκπαίδευση, 
αξιολόγηση 

Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης σε λειτουργούς των ΥΚΕ. 
Υλοποιήθηκε-Συνεχής 

Δράση 

Συστάσεις προς Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Καταγραφή των περιστατικών που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και των ατόμων/ οικογενειών με 
θέματα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.  

2. Καταγραφή στοιχείων αναφορικά με παραπομπές σε προγράμματα πρόληψης και άλλες Υπηρεσίες.

3. Εφαρμογή προγράμματος στις Στέγες των ΥΚΕ με έμφαση στην κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών των 
ανηλίκων μέσω της παροχής συναισθηματικής στήριξης από μέντορες/ λειτουργούς ψυχικής υγείας.

4. Εμπλουτισμός και περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας των επαγγελματιών που στελεχώνουν τα κρατικά ιδρύ-
ματα με εξειδικευμένο προσωπικό π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί.
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5.7.  ΥΠΌΥΡΓΕΙΌ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΌΧΌΣ /ΔΡΑΣΉ
ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/

ΔΕΝ ΥΛΌΠΌΙΉΘΉΚΕ/
ΠΡΌΣ ΥΛΌΠΌΙΉΣΉ 

Πρόληψη Έγκριση τροποποιητικής νομοθεσίας για την Πώληση 
Οινοπνευματωδών Ποτών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δεν υλοποιήθηκε

Πρόληψη
Παροχή υπηρεσιών πολύ-επίπεδης στήριξης από Δήμους και 
Κοινότητες (π.χ. κοινωνική/ ψυχο-λογική και εναλλακτικές 
δραστηριότητες). 

Προς υλοποίηση

Συστάσεις προς Υπουργείο Εσωτερικών

1. Παραχώρηση ειδικού κονδυλίου στους Δήμους για δράσεις και παρεμβάσεις αντιμετώπισης της εξάρτησης
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ΤΌΜΕΑΣ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΣ
06

Η ΑΑΕΚ αντιλαμβανόμενη τη σημαντικότητα που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα Μέσα Μαζικής Επι-
κοινωνίας και οι σύγχρονοι τρόποι ενημέρωσης του 
κοινού όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώ-
ρησε στη δημιουργία του τομέα επικοινωνίας. Πιο 
κάτω παρατίθεται μια ανασκόπηση των δραστηριο-
τήτων της Αρχής κατά το 2018 στον τομέα.

6.1. ΠΑΡΌΥΣΙΑ ΤΉΣ ΑΑΕΚ ΣΤΌ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΌ 

Η ΑΑΕΚ διατηρεί ιστοσελίδα (www.naac.org.cy) στην 
οποία παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σε επαγ-
γελματίες, άτομα με θέματα χρήσης, γονείς και νέους 
ενώ λειτουργεί και η υπηρεσία RSSFEED για τους 
δημοσιογράφους και όχι μόνο. Επίσης, παρέχει τα 
πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση 
του φαινομένου των παράνομων ουσιών εξάρτησης, 
του αλκοόλ, του καπνίσματος και της παθολογικής 
ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Η ΑΑΕΚ προ-
χωρεί στη συνεχή αναβάθμιση της ιστοσελίδας με 
όλα τα τελευταία νέα και δράσεις της, ώστε το κοινό 
να είναι άμεσα ενημερωμένο για τις εξελίξεις. 

Παράλληλα, η ΑΑΕΚ, έχοντας πλήρη επίγνωση για 
το ρόλο που διαδραματίζουν στην εποχή μας τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης έχει αυξήσει την παρουσία 
της στο facebook στο twitter, στο κανάλι της στο 
youtube, και στο instagram με στόχο την πιο άμεση 
επαφή με τους νέους αλλά και τους συνεργάτες της. 

Εντός του 2019 η ΑΑΕΚ προχώρησε σε διαδικασία 
για την αγορά υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινκ με 
στόχο την αναβάθμιση  στη διαφώτιση και πληρο-

φόρηση του σύγχρονου κοινού στα θέματα που αφο-
ρούν τις εξαρτήσεις και τον αντίκτυπο τους στην δη-
μόσια υγεία, όπως π.χ. το κοινωνικό στίγμα, αλκοόλ 
και την οδήγηση, το κάπνισμα, η υπερβολική δοση 
κλπ.. Στο τέλος του 2019 ολοκληρώθηκε η προερ-
γασία για την ηλεκτρονική στρατηγική επικοινωνίας 
της ΑΑΕΚ η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ και αρχίζει 
να υλοποιείται στις αρχές του 2020. 

Επίσης, σε συνεργασία με διάφορους επαγγελματίες 
συνεργάτες του ευρύτερου τομέα των επικοινωνιών, 
η ΑΑΕΚ παρακολουθεί τον καθημερινό έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο στα θέματα των εξαρτήσεων και 
συναφή, και επικοινωνεί τις σημαντικές τρέχουσες 
ειδήσεις και σχετικές πληροφορίες στα δίκτυα συ-
νεργατών της. 

6.2.  ΕΝΉΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 

Κατά το 2019, η ΑΑΕΚ συνέχισε την έκδοση του μη-
νιαίου Ενημερωτικού Δελτίου της, το οποίο αποτελεί 
ένα μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Αρχής με 
τους συνεργάτες της, αλλά και το ευρύτερο κοινωνι-
κό σύνολο. Στο Ενημερωτικό Δελτίο γίνεται αναφορά 
στις δραστηριότητες της ΑΑΕΚ ανά μήνα, αλλά και 
σε επιστημονικά θέματα σχετιζόμενα με τις εξαρτή-
σεις, με συνδέσεις στις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις 
του τομέα. Πρόσφατα το δελτίο αναβαθμίστηκε με 
νέο σχεδιαστικό και πλούσιο υλικό  και αποστέλλεται 
στους συνεργάτες μας ηλεκτρονικά μέσω της ευρέως 
διαδεδομένης πλατφόρμας mailchimp.

Όλα τα δελτία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της 
ΑΑΕΚ στον πιο κάτω σύνδεσμο.

ς
http://www.naac.org.cy
http://arxiantimetopisisexartiseon
http://@naac_cy
https://www.youtube.com/channel/UCjRqAy6tdjONKgRcjn8hrcg
https://www.instagram.com/naacyprus/
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.naac.org.cy/el/enimerotiko-deltio
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6.3. ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ

Παγκόσμια Ήμέρα Κατά του Καπνίσματος 2019

Για το κάπνισμα γίνεται το μήνα Μάιο κάθε έτους 
προγραμματισμός εκστρατείας διαφώτισης για την 
Παγκόσμια Ημέρα Εναντίον Του Καπνίσματος στις 
31 Μαΐου.  Το έτος 2019  πραγματοποιήθηκε εκστρα-
τεία, με την δημιουργία εξειδικευμένου τηλεοπτικού 
σπότ, την προώθηση στον τύπο και ΜΜΕ της αρθρο-
γραφίας μελών της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής για το Κάπνισμα (ΕΣΕΚ) της ΑΑΕΚ, την προβολή 
των δραστηριοτήτων συνεργατών της ΑΑΕΚ, και 
άλλες ποικίλες δραστηριότητες. Επίσης, τον Σεπτέμ-
βριο 2019 διοργανώθηκε εκπαιδευτική ενότητα για 
το κάπνισμα στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο για τις 
Εξαρτήσεις / Science Behind Addictions 2019 της 
ΑΑΕΚ.

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ 

Στόχος της  Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το 
Αλκοόλ για το 2019,  ήταν  η ευαισθητοποίηση και 
η ενημέρωση των νέων γυναικών και των πολιτών 
σχετικά με το Σύνδρομο Εμβρυικού Αλκοολισμού 
(ΣΕΑ) και του Φάσματος Διαταραχής Εμβρυικού 
Αλκοολισμού (ΦΔΕΑ), όπως επίσης και τους κιν-
δύνους από την κατανάλωση αλκοόλ και άλλων 
ουσιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του 
θηλασμού.

Η πολιτική και οι δράσεις που προωθήθηκαν συ-
μπεριλάμβαναν προληπτικά μέτρα για την  ενί-
σχυση της γνώσης ανάμεσα στους επαγγελματίες 
υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών 
σχετικά με το ΣΕΑ και ΦΔΕΑ. Στόχος ήταν η  ενί-
σχυση της γνώσης του γενικού πληθυσμού και των 
νέων γονιών ειδικότερα για τους κινδύνους του 
αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη και την περίοδο του 
θηλασμού. Παράλληλα προωθήθηκε η ενίσχυση και 
παροχή συμβουλευτικής και κατάλληλης φροντίδας 
για παιδιά ή οικογένειες που έχουν επηρεαστεί από 
το αλκοόλ ή αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου. 
Η εφαρμογή αποτελεσματικά τεκμηριωμένων πολι-
τικών αποσκοπεί στη βελτίωση της υγείας και της 
ευημερίας των πολιτών στο σύνολο. Η πρόσβαση 
στην υγειά είναι αναπόσπαστο δικαίωμα όλων των 
ανθρώπων. Συνεπώς, η διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας αποτελεί υποχρέωση και δέσμευση μας.

Παγκόσμια Ήμέρα για τα Ναρκωτικά 26η Ιουνίου 

Η 26η Ιουνίου καθιερώθηκε ως η «Παγκόσμια Ημέ-
ρα κατά των Παράνομων Ουσιών Εξάρτησης και 
της Διακίνησής τους» στις 7 Δεκεμβρίου 1987 από 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προκειμένου να ευ-
αισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις 
επιπτώσεις από τη χρήση των παράνομων ουσιών 
εξάρτησης. Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου, υιοθετεί το μήνυμα του ΟΗΕ για το έτος 
2019, ότι η δικαιοσύνη και η υγεία αποτελούν τις 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος όσον αφορά στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος των παράνομων 
εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), 
ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτι-
κών, διοργάνωσε την πραγματοποίηση θεατρικής 
παράστασης του Θεάτρου ΣΚΑΛΑ με τίτλο «Ένα κα-
πέλο γεμάτο βροχή» του Μάικλ Γκάτσο. Παράλληλα 
οι συνεργάτες της ΑΑΕΚ διοργάνωσαν εκδηλώσεις 
με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Εργαστήρι Δημοσιογράφων για τον Όδηγό 
Καλής Πρακτικής για τα ΜΜΕ

Η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο 
Frederick διοργάνωσαν τον Ιούλιο 2019, Εργαστή-
ρι Δημοσιογράφων με αφορμή την ετοιμασία του 
οδηγού καλής πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής Επι-
κοινωνίας με τίτλο «Οι δημοσιογράφοι στη μάχη της 
ενημέρωσης κατά των εξαρτήσεων». Στο εργαστήρι 
συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους ο νεο-συσταθείς 
Σύνδεσμος Αποφοίτων Δημοσιογραφίας και Επικοι-
νωνίας, το Τμήμα Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Frederick, το Τμήμα 
Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Frederick, η 
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), 
η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και το Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών. 

Ενδυνάμωση  συνεργασίας μεταξύ Αρχής 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου με την 
Κυπριακής Παιδοβουλής και την Παγκύπρια 
Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών  

Μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας της ΑΑΕΚ με την 
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και 

about:blank
https://www.sansimera.gr/almanac/2606
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Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση στις 7 Σεπτεμβρίου του 2019 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΕΟ στη Λευκωσία. Η 
συνάντηση των εκπροσώπων της Αρχής Αντιμε-
τώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ)  με τους εκ-
προσώπους της Κυπριακής Παιδοβουλής και της 
Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών 
(ΠΣΕΜ) είχε στόχο την ενίσχυση της γνώσης των 
παιδιών για τα καίρια θέματα που πραγματεύεται η 
ΑΑΕΚ και κατ΄επέκταση την ενεργή συμβολή τους 
σε δράσεις που αφορούν στην προστασία της δημό-
σιας υγείας  και ασφάλεια των  παιδιών. 

Παρουσίαση Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρ-
κωτικά 2019

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου πραγ-
ματοποίησε στις 6 Ιουνίου 2019 την παρουσίαση 
της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά, του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρ-
κωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA) στην αί-
θουσα εκδηλώσεων της ΟΕΛΜΕΚ. 

6.4. ΔΙΌΡΓΑΝΩΣΉ ΤΌΥ ΠΡΩΤΌΥ 
ΕΠΙΣΤΉΜΌΝΙΚΌΥ ΣΥΝΕΔΡΙΌΥ 
“SCIENCE BEHIND ADDICTIONS” 

Πραγματοποιήθηκε στις 
11- 12 Σεπτεμβρίου 
2019 στο Συνεδριακό 
Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ το 
Πρώτο Επιστημονικό Συ-
νέδριο “Science behind 
Addictions” της Αρχής 
Αντιμετώπισης Εξαρτή-
σεων Κύπρου.

Στο συνέδριο παρευρέ-
θηκαν συνολικά 174 
επαγγελματίες και φοιτητές, κυρίως από την Κύπρο 
αλλά και 2 από το εξωτερικό (Ισραήλ και Λιθουανία).  

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η ΑΑΕΚ φιλοξένησε ως 
κύριο ομιλητή το Διευθυντή του Ευρωπαϊκoύ Κέ-
ντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την 
Τοξικομανία – EMCDDA, κ. Alexis Goosdeel αλλά 
και άλλους ομιλητές εγνωσμένου κύρους από όλη 
την Ευρώπη. 

Οι θεματικές του συνεδρίου αφορούσαν τομείς όπως 
η πρόληψη, το αλκοόλ, το κάπνισμα, η παθολογική 
ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, η κάνναβη, οι 
βέλτιστες πρακτικές μείωσης της βλάβης, η χρήση και 
νυχτερινή διασκέδαση και οι εναλλακτικές προσεγγί-
σεις έναντι των κυρώσεων. Το υλικό του Συνεδρίου 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ: www.
naac.org.cy/el/science-behind-addictions. Μπορείτε 
επίσης να παρακολουθήσετε σε video όλες τις πα-
ρουσιάσεις του Συνεδρίου στο κανάλι της ΑΑΕΚ στο 
youtube στον σύνδεσμο.  

Μεταξύ άλλων στο συνέδριο αναδείχθηκαν τα πιο 
κάτω:

●	Η πρόληψη πρέπει να δίνει έμφαση σε δύο επίπε-
δα, τα στοχευμένα προληπτικά προγράμματα και 
την εφαρμογή πολιτικών σε όλα τα περιβάλλοντα 
όπως π.χ το σχολείο και η εργασία

●	Ο επικίνδυνος ρόλος του αλκοόλ κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης αλλά και του θηλασμού

●	Τα ανθρώπινα δικαιώματα των μη καπνιστών και 
οι αρνητικές επιπτώσεις του παθητικού καπνί-
σματος 

http://www.naac.org.cy/el/science-behind-addictions
http://www.naac.org.cy/el/science-behind-addictions
http://www.naac.org.cy/el/science-behind-addictions
https://www.youtube.com/channel/UCjRqAy6tdjONKgRcjn8hrcg/videos
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●	καθυστέρηση που παρατηρήθηκε από την επι-
στημονική κοινότητα στην αναγνώριση της ενα-
σχόλησης με τα τυχερά παιγνίδια ως εξαρτητική 
συμπεριφορά καθώς και η έμφαση που πρέπει να 
δοθεί στην ενασχόληση με το διαδίκτυο, τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια  και τη μελλοντική εξέλιξη 
του φαινομένου

●	ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των άμεσα επηρε-
αζόμενων από τη χρήση ουσιών στο σχεδιασμό 
και εφαρμογή αποφάσεων και πολιτικών

●	προώθηση καινοτόμων και επιστημονικά τεκ-
μηριωμένων πολιτικών και παρεμβάσεων όπως: 
η ανάλυση λυμάτων, η τοξικολογική ανάλυση 
ουσιών σε χώρους νυκτερινής διασκέδασης και 
φεστιβάλ, οι εναλλακτικές ποινές αντί φυλάκισης 
και οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης.

Στόχος της ΑΑΕΚ είναι η καθιέρωση τέτοιου είδους 
συνεδρίων.

Το συνέδριο υποστήριξαν οι εξής εταιρίες/ ορ-
γανισμοί, τους οποίους η ΑΑΕΚ επιθυμεί να 
ευχαριστήσει:
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ΣΤΌΧΌΙ ΚΑΙ ΠΡΌΤΕΡΑΙΌΤΉΤΕΣ
07

ΤΉΣ ΑΡΧΉΣ ΓΙΑ ΤΌ 2020

Οι προτεραιότητες της ΑΑΕΚ, οι οποίες έχουν καθο-
ριστεί  για το 2020 περιλαμβάνουν τα εξής:

ΤΜΉΜΑ ΠΌΛΙΤΙΚΉΣ:
1. Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ου-
σίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013- 
2020.

2. Διαμόρφωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για 
Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021- 2024 και 
του Σχεδίου Δράσης 2021- 2024, μέσα από τη δη-
μόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς και ενδιαφερόμενους.

3. Εφαρμογή ειδικών διαγνωστικών τεστ ανίχνευ-
σης μολυσματικών ασθενειών στις θεραπευτικές 
δομές ανάμεσα σε άτομα που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα χρήσης ουσιών.

4. Πρόληψη υπερβολικών δόσεων και θανάτων 
μέσω της εκπαίδευσης επαγγελματιών των προ-
γραμμάτων μείωσης της βλάβης, στη χορήγηση 
ναλοξόνης και μέσω της χορήγησης ναλοξόνης 
Over the Counter.

5. Ενίσχυση της γνώσης του κοινού, των επαγγελμα-
τιών υγείας και ειδικότερα των γυναικών και των 
νέων γονιών, για την πρόληψη, διάγνωση και αντι-
μετώπιση του εμβρυϊκού αλκοολικού συνδρόμου.

6. Προώθηση της τροποποίησης του «Περί Πώλησης 
Οινοπνευματωδών Ποτών» Νόμου (ΚΕΦ. 144), με 
απώτερο στόχο τη μείωση της προσβασιμότητας 

και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα παι-
διά και τους νέους. 

7. Εντατικοποίηση των μέτρων ελέγχου πρόσβασης 
από ανήλικους σε υποστατικά που πωλούν αλκοόλ. 

8. Προώθηση και παροχή εκπαίδευσης στην υπεύ-
θυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ σε χώρους 
αναψυχής και φεστιβάλ για νέους. 

9. Δημιουργία μηχανισμού για άμεση στήριξη των 
ατόμων με προβλήματα ουσιοεξάρτησης για κά-
λυψη βασικών αναγκών σε Παγκύπρια βάση με 
την δημιουργία Κινητής Μονάδας Μείωσης της 
Βλάβης. 

10. Εφαρμογή  του πρωτοκόλλου συνεργασίας με-
ταξύ του Υπουργείου Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος 
Φυλακών με σκοπό τη βελτίωση διαχείρισης των 
ατόμων που αποφυλακίζονται και αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης. 

11. Υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ 
της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και του Κυπριακού Ινστι-
τούτου Ψυχοθεραπείας με σκοπό την ενίσχυση κι-
νήτρου και διασύνδεση με θεραπεία ατόμων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης και 
έρχονται σε επαφή με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας ή και λαμβάνουν επιδόματα από την 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. 

12. Ανάπτυξη Παγκύπριου προγράμματος μείωσης 
της βλάβης για εθνοτικές ομάδες μεταναστών και 
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ενίσχυση της προσβασιμότητας τους σε θεραπευ-
τικά προγράμματα. 

13. Παρακολούθηση και υλοποίηση Στρατηγικής για 
την Παθολογική Ενασχόληση με τα Τυχερά Παι-
χνίδια.

14. Ενίσχυση προληπτικών και θεραπευτικών προ-
γραμμάτων για τα άτομα που παρουσιάζουν 
προβλήματα από την ενασχόληση με τα τυχερά 
παιχνίδια και λειτουργία νέου εξειδικευμένου Κέ-
ντρου θεραπείας στη Λεμεσό.

15. Διατήρηση της λειτουργίας του “Κέντρου εσωτε-
ρικής θεραπείας ανήλικων χρηστών” και λειτουρ-
γία νέου “Κέντρου εξωτερικής θεραπείας ανηλί-
κων χρηστών” στην Λαρνακα.

16. Συμπερίληψη μεθαδόνης στις θεραπευτικές και 
φαρμακευτικές επιλογές σε σχέση με την θερα-
πεία υποκατάστασης.

17. Επικαιροποίηση και συστηματικότερη εφαρμογή 
του πρωτοκόλλου παραπομπής μαθητών σε θερα-
πευτικές δομές. 

18. Διάχυση του αναθεωρημένου Οδηγού Πρόληψης 
με την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Κριτηρί-
ων ποιότητας για τα προληπτικά προγράμματα 
(EDPQS). 

19. Ενίσχυση και επέκταση της εφαρμογής προλη-
πτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο με τη 
συμβολή της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

20. Εφαρμογή του Μνημονίου συνεργασίας με Πανε-
πιστήμια και την Σύνοδο των Πρυτάνεων.

21. Δημιουργία εξειδικευμένων δικαστηρίων για χει-
ρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με την χρήση 
ουσιών εξάρτησης.  

22. Λειτουργία ενός εξειδικευμένου Θεραπευτικού 
Προγράμματος για γυναίκες

ΤΜΉΜΑ ΠΑΡΑΚΌΛΌΥΘΉΣΉΣ /
ΕΚΤΕΠΝ
1. Εφαρμογή και επέκταση του ηλεκτρονικού αρ-

χείου διαχείρισης της θεραπευτικής πορείας των 
εξαρτημένων ατόμων.

2. Διεξαγωγή της τρίτης σειράς της έρευνας Κοινω-
νικού Κόστους 

3. Διερεύνηση κοινωνικών αναγκών των ατόμων 
που συμμετέχουν στα σχέδια κοινωνικής επανέ-
νταξης της ΑΑΕΚ

4. Επέκταση της έρευνας ανάλυσης αστικών λυμά-
των με περισσότερες δειγματοληψίες.

5. Διεξαγωγή έρευνας ανάμεσα στους φοιτητές. 

6. Διεξαγωγή έρευνας για σκοπούς εκτίμησης του 
συνολικού ποσοστού θνησιμότητας ανάμεσα σε 
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. 

7. Δημιουργία δεικτών παρακολούθησης του αλκο-
όλ, καπνίσματος και παθολογικής ενασχόλησης 
με τα τυχερά παιχνίδια στην Κύπρο. 

8. Διεξαγωγή έρευνας σε χώρους νυχτερινής δια-
σκέδασης 

9. Ανάλυση των αποτελεσμάτων του Δείκτη σοβαρό-
τητας της Εξάρτησης. 

10. Διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών των ατό-
μων που συμμετέχουν στα σχέδια κοινωνικής 
επανένταξης της ΑΑΕΚ.

11. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προ-
ληπτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην 
Κύπρο.

12. Διεξαγωγή έρευνας σε συγκεκριμένους πληθυ-
σμούς υψηλού κινδύνου ως προς τη χρήση εξαρ-
τησιογόνων ουσιών. 

13. Βελτίωση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων και 
δεικτών επικράτησης της χρήσης.

14. Πρακτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου Euro-
DEN από τα ΤΑΕΠ και του πρωτοκόλλου παραπο-
μπής ασθενών των ΤΑΕΠ σε θεραπευτικά κέντρα.

15. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που προκύ-
πτουν από την εφαρμογή του νάρκοτεστ.

16. Βελτίωση των δεικτών Μείωσης της Προσφοράς.

17. Χαρτογράφηση της κατάστασης ως προς τη χρή-
ση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Τμήμα Φυλακών, 
με στόχο το σχεδιασμό επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νων παρεμβάσεων.  
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ΑΑΕΚ Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΚΠΝΤ  Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της 
Τοξικομανίας

ΕΚΤΕΠΝ  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά  

ΕΌΑΝ  Ειδική Ομάδα Αντιμετώπισης Ναρκωτικών 

ΣΧ Σχέδιο Δράσης 

ΚΜ Κράτη Μέλη ΕΕ

ΝΨΌ Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες 

ΥΔΔΤ Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

ΥΚΑΝ Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών 

ΥΚΕ Υπηρεσίες  Κοινωνικής Ευημερίας

ΥΨΥ Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

CNAPA Committee of National Alcohol Policy and Action

CND Commission on Narcotic Drugs of the United Nations 

EDDRA Exchange on Drug Demand Reduction Action 

ELDD European Legal Database on Drugs

EMCDDA European Monitoring Centre on Drugs and Drugs Addiction 

HDG Horizontal Working Party on Drugs of the Council of the EU

ΚΑΤΑΛΌΓΌΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ
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ΔΙΑΧΡΌΝΙΚΉ ΕΙΚΌΝΑ

ΌΥΣΙΩΝ ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΌ  
ΤΉΣ ΧΡΉΣΉΣ ΕΞΑΡΤΉΣΙΌΓΌΝΩΝ

ΔΕΙΚΤΉΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Συνολικός 
Αριθμός ατόμων 
στη θεραπεία 

450 423 560 778 641 785 884 1057 1132 1092 1308 1304 1286 1294 1463

Αρ. Ανηλίκων  
στη Θεραπεία 28 36 37 26 29 22 37 69 86 96 105 73 141 112 130

Αριθμός χρηστών 
που ξεκίνησαν 
θεραπεία με 
κύρια ουσία 
κατάχρησης τα 
οπιοειδή 

299 266 300 422 351 429 413 400 329 284 271 205 212 212 272

Αριθμός χρηστών 
που ξεκίνησαν 
θεραπεία με 
κύρια ουσία 
κατάχρησης την 
κάνναβη

93 102 127 232 190 210 339 505 597 630 634 469 501 444 566

Αριθμός χρηστών 
που ξεκίνησαν 
θεραπεία με 
κύρια ουσία 
κατάχρησης την 
κοκαϊνη (συμπε-
ριλαμβανομένου 
του κρακ)

53 50 99 107 86 105 90 119 162 151 158 119 142 174 199

Αριθμός χρηστών 
που ξεκίνησαν 
θεραπεία με 
κύρια ουσία 
κατάχρησης την 
μεθαμφεταμίνη

7 14 40 27 50 53 59 68 74

Αριθμός χρηστών 
αλκοόλ στη 
θεραπεία

213 347 219 263 273 290 359

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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ΔΕΙΚΤΉΣ ΘΑΝΑΤΩΝ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Συνολικός 
Αριθμός 
θανόντων 

17 14 17 20 13 15 12 19 11 12 10 30 16 23 29

Άμεσοι θάνατοι
14 9 7 12 11 12 9 8 5 3 6 9 6 16 12

Έμμεσοι θάνατοι
3 5 10 8 2 3 3 11 6 9 4 21 10 7 17

Αρ. θανάτων 
από τροχαία 
δυστυχήματα  
(οδηγοί  
&επιβάτες) με 
κύρια αιτία το 
αλκοόλ    

19 26 25 17 7 11 11 7 11 15

ΔΕΙΚΤΉΣ ΓΕΝΙΚΌΥ & ΜΑΘΉΤΙΚΌΥ ΠΛΉΘΥΣΜΌΥ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Χρήση καπνού 
στον γενικό 
πληθυσμό 
(τελευταίο μήνα)

34.2
%

39.4
%

38.3
%

36.1
%

Χρήση καπνού 
στον μαθητικό 
πληθυσμό 
(τελευταίο μήνα)

23
%

23
%

18
%

Χρήση κάνναβης 
στον γενικό 
πληθυσμό 
(καθ’όλη τη ζωή)

6.6
%

11.6
%

9.9
%

12
%

Χρήση κάνναβης 
στους μαθητές 
(15-16 ετών) 
(καθ’όλη τη ζωή)

7
%

10
%

7
%

Χρήση κοκαΐνης 
στον γενικό 
πληθυσμό 
(καθ’όλη τη ζωή)

1.2
%

3
%

1.3
%

1.4
%

Χρήση αλκοόλ 
στον γενικό 
πληθυσμό 
(τελευταίο μήνα)

50.4
%

55.5
%

67.8
%

59.6
%

Προβληματική 
κατανάλωση 
αλκοόλ (5+ ποτά) 
σε μια περίσταση 
ανάμεσα σε 
μαθητές

34
%

44
%

50
%
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ΔΕΙΚΤΉΣ ΜΌΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ποσοστιαία 
αναλογία 
ατόμων που 
εξετάστηκαν 
και βρέθηκαν 
θετικοί στον 
ιό HCV

30% 34% 29% 46% 51% 52% 55% 47% 43% 44% 43% 56%
48%
61% 

(έρευνα)

Αριθμός 
ατόμων 
με HIV 
(βάσει αυτο-
αναφοράς)

0 5 3 3 3 3 5 6 4 3 8 9 13

Αρ. και % 
Ενδοφλέβιων 
χρηστών (μια 
φορά στη 
ζωή) ανάμεσα 
στο σύνολο 
των ατόμων 
στη θεραπεία

283 
(53%)

351 
(45%) 

262 
(41%)

347 
(44%)

349 
(39%)

314 
(39%)

295 
(26%)

257 
(23.5%)

337 
(26%)

270 
(21%)

279 
(21.4%)

288
(22.3%)

372
(25.4%)

Χρήση κοινής 
σύριγγας (μια 
φορά στη 
ζωή) ανάμεσα 
στους χρήστες 
ηρωίνης

46.6 45.1 45.7 47.5 50 42.4 40.3 31.6 36.1 28.3 26.9 26,9 43.2

Χρήση κοινής 
σύριγγας (μια 
φορά στη 
ζωή) ανάμεσα 
στους 
ενδοφλέβιους 
χρήστες

52.7 55.8 27 59.5 60 58.3 51.5 50 47.9 47.7 39 40,3 55

ΔΕΙΚΤΉΣ ΠΡΌΒΛΉΜΑΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Εκτιμώμενος 
αριθμός  
προβληματικών 
χρηστών   

949 692 607 1599 808 1042 642 936 731 926 1094 1161 838 1168 1217
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ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΌΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΌΜΩΝ ΕΞΑΡΤΉΣΙΌΓΌΝΩΝ ΌΥΣΙΩΝ ΑΝΑ ΌΥΣΙΑ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ΚΑΝΝΑΒΉ

Κατασχέσεις 76 κιλά 100 κιλά 100 κιλά 203 κιλά 226 κιλά 170 κιλά  150 κιλά 318 κιλά 227 κιλά

Υποθέσεις 758 863 772 836 726 703  785 941 776

ΚΌΚΑΙΝΉ 

Κατασχέσεις 4 κιλά 7 κιλά 3 κιλά 32 κιλά 107 κιλά 182 κιλά  8 κιλά 5 κιλά 49 κιλά

Υποθέσεις 79 61 64 78 60 66  73 80 93

ΉΡΩΙΝΉ

Κατασχέσεις 602 γρ. & 
1 ml

1 κιλό & 
130 γρ. & 

3 ml

 738γρ.& 
33ml 5γρ. 1γρ. 3γρ.  - 2γρ. 13γρ.

Υποθέσεις 49 32 10 10 7 5  10 9

MDMA (ecstasy)

Κατασχέσεις 653 
δισκία

102 
δισκία

504 
δισκία

17247 
δισκία,
1 kg 

&133γρ

937γρ.
&173 
δισκία

1248 
δισκία 

 2 κιλά  
750 

γρ.&159 
δισκία

939 
δισκία & 

15γρ.

432 γρ. 
& 2400 
δισκία

Υποθέσεις 13 5 5 6 7 4  3 5 6

ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΉ

Κατασχέσεις 1 δισκίο, 
11γρ 51γρ.    600γρ.  3γρ & 

80 δισκία 5 δισκία 73γρ.

Υποθέσεις 5 1    2  2 2 4

ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΉ

Κατασχέσεις
289 

δισκία & 
46 γρ.

861 
δισκία & 
403 γρ

577γρ. 690γρ.& 
36 δισκία

1kg 
&682γρ 388γρ. 956γρ. 1 κιλό & 

159γρ. 971γρ.

Υποθέσεις        43 73 89



Συντελεστές της Ετήσιας 
Ανασκόπησης της ΑΑΕΚ 2019  
Εύα Συμεωνίδου
Εύη Κυπριανού
Νάσια Φωτσίου
Νατάσα Σαββοπούλου
Μαρία Ματθαίου - Κίκα
Μαρία Σαββίδου
Έλενα Δημοσθένους 
Βύρωνας Γκέιστ
Ιωάννα Γιασεμή
Έλενα Αντρέου
Έλενα Ανδρέου
Νεόφυτος Νεοφύτου

Επιμέλεια
Λήδα Χριστοδούλου
Ιωάννα Γιασεμή
Κωνσταντίνος Στυλιανού
Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   
Η παρούσα έκδοση αποτελεί ιδιοκτησία 
της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου (ΑΑΕΚ) και καλύπτεται από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Η ΑΑΕΚ δεν φέρει καμιά ευθύνη ή 
υπαιτιότητα για τυχόν συνέπειες από 
τη χρήση πληροφοριών που περιέχει 
το παρόν έγγραφο. Επιτρέπεται η 
αναπαραγωγή μόνο με αναφορά πηγής.



Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 35 και Ανδρέα Αβρααμίδη
1ος όροφος, 2028 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22442985 / +357 22442960
Φαξ: +357 22305190
www.naac.org.cy
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