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Μήνυμα του Προέδρου της ΑΑΕΚ
Δρ. Χρύσανθου Γεωργίου

Η

ετήσια ανασκόπηση της Αρχής, η οποία παρουσιάζει τη συνολική εικόνα των δράσεων
της Κυπριακής πολιτείας στα θέματα των
εξαρτήσεων, αποτελεί μια αυτονόητη υποχρέωση,
τόσο έναντι της κοινωνίας, όσο και του κάθε πολίτη
ξεχωριστά, στα πλαίσια της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Πρόκειται ταυτόχρονα και για ένα εργαλείο
ελέγχου της προώθησης και εφαρμογής της Εθνικής
Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης
από τις Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση
του Αλκοόλ.

Το φαινόμενο της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών,
αλλά και των εξαρτητικών συμπεριφορών ευρύτερα,
αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα. Έχει άμεση σχέση
με το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η προσωπικότητα των
νέων ανθρώπων, οι αξίες και τα πρότυπα ζωής τους.
Είναι για αυτό το λόγο που με το νέο Νόμο του 2017,
η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ)
έχει διευρύνει τις αρμοδιότητες της έτσι που να περιλαμβάνονται όλες οι εξαρτήσεις, τόσο σε παράνομες,
όσο και σε νόμιμες ουσίες, αλλά και η παθολογική
ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Με αυτό τον
τρόπο, η Κύπρος συμβαδίζει με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις πιο σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις που καλούν για μια πιο σφαιρική
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
Την ίδια στιγμή, όπως πολύπλευρο είναι το φαινόμενο της εξάρτησης και της εξαρτητικής συμπεριφοράς,
αντίστοιχα πολύπλευρες είναι οι αιτίες που το προκαλούν αλλά και οι συνέπειες που το συνοδεύουν.
Γι’ αυτό το λόγο η Εθνική Στρατηγική καλεί για μια
ανάλογα πολυθεματική, ισόρροπη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση το φαινομένου. Αντίστοιχα, η Αρχή
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου θέτει στην προμετωπίδα της την ανάγκη για ισόρροπη προώθηση
όλων των τομέων για αντιμετώπιση του σύνθετου αυτού φαινομένου: την Πρόληψη, τη Θεραπεία, τη Μεί-
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ωση της Βλάβης, την Κοινωνική Επανένταξη και τη
Μείωση της Προσφοράς μέσω της καταστολής.  
Το κείμενο που ακολουθεί  αποτελεί μία καταγραφή των
πεπραγμένων για το έτος 2018 που εντάσσονται στην
υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013 - 2020. Σημειώνουμε
επίσης το γεγονός ότι εντός του 2018 ετοιμάστηκαν για
πρώτη φορά από την Κυπριακή Δημοκρατία ακόμα δύο
νέα σχέδια δράσης τα οποία αφορούν στις διευρυμένες
αρμοδιότητες της Αρχής, δηλαδή της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιγνίδια, καθώς και το κάπνισμα. Πέρα από τα πιο πάνω, αυτή η ανασκόπηση αποτελεί και μια καταγραφή πολλών άλλων δραστηριοτήτων
της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου που
αφορούν στη λειτουργία της και στους τρόπους προώθησης των στόχων και αρμοδιοτήτων της. Τα όσα υλοποιήθηκαν μέσα από τη συνεχή συνεργασία και σκληρή
δουλειά της ΑΑΕΚ με όλους τους διαχρονικούς στενούς
της συνεργάτες, κρατικούς και μη κρατικούς θεσμικούς
φορείς, τα ΜΜΕ, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επαγγελματικά σώματα και άτυπες ομάδες και γενικά όλους όσοι
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας.
Η πραγματικότητα είναι ότι παρόλο που προχώρησαν αρκετά θέματα, υπάρχουν και άλλα τόσα τα
οποία βρίσκονται σε πορεία εξέλιξης, τα οποία θα
ολοκληρωθούν και αυτά μέσα από τη συνεχή και
στενή συνεργασία με τους διαχρονικούς μας συνεργάτες, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, ενώ παράλληλα   τους καλούμε να κρατήσουν ζωντανό το
πνεύμα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινωνική
συνοχή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης πολυπαραγοντικών θεμάτων όπως αυτό
της εξάρτησης και των εξαρτητικών συμπεριφορών.
Επιβάλλεται λοιπόν συστράτευση δυνάμεων ως αντίβαρο στις νέες δύσκολες πραγματικότητες.
Όραμα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου είναι τα παιδιά και οι νέοι μας να είναι πιο κοντά

σε υγιείς τρόπους ζωής. Προτεραιότητα της ΑΑΕΚ παραμένει ο άνθρωπος και η βιολογική και ψυχολογική
του στήριξη, φροντίδα και προστασία. Γι’ αυτό και ως
Αρχή επιμένουμε στην κατάρριψη του στίγματος στην
κυπριακή κοινωνία, έτσι ώστε το φαινόμενο της χρήσης και της εξάρτησης να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο
της δημόσιας υγείας, παρά στη σφαίρα της ποινικής
δικαιοσύνης.
Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όσους εργάστηκαν για να εκδοθεί η
ετήσια ανασκόπηση 2018. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΑΕΚ, τους
λειτουργούς και άλλο προσωπικό της ΑΑΕΚ καθώς
και τους επαγγελματίες που εργάζονται στα διάφορα
προγράμματα και δομές που μέσα από την σκληρή
τους δουλειά, το περιεχόμενο αυτής της ανασκόπηση
έγινε πραγματικότητα.
Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου
Πρόεδρος ΔΣ Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
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ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ
Η παρούσα ανασκόπηση αποτελεί ενοποιημένη
έκθεση, η οποία αναφέρεται τόσο στην αποτίμηση
του έργου και των δράσεων της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) για το έτος
2018, όσο και στο έργο όλων των εμπλεκόμενων - για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής
- συνεργατών της.
Σκοπός της έκθεσης είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο προώθησης της Εθνικής Στρατηγικής για
την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις Παράνομες
Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ αλλά και
των δύο νέων Σχεδίων Δράσης για την παθολογική
ενασχόληση με τυχερά παιγνίδια και το κάπνισμα,
που έχουν εκπονηθεί ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της ΑΑΕΚ  σύμφωνα με την
απόφαση αρ. 66.039 του Υπουργικού Συμβουλίου.
Ως εκ τούτου, η έκθεση αυτή καταγράφει τις δράσεις
της Εθνικής Στρατηγικής που υλοποίησαν η ΑΑΕΚ
και οι συνεργάτες της κατά το έτος 2018, τις αδυναμίες και τις παραλείψεις και εντοπίζει, τους παράγοντες που είτε παρεμποδίζουν, είτε δυσχεραίνουν την
υλοποίηση των δράσεων, καθώς επίσης επισημαίνει
εναλλακτικούς τρόπους συντονισμού και επίλυσης
των προβλημάτων που εντοπίζονται.
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ΑΡΧΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΉΣΕΩΝ ΚΎΠΡΟΥ

2.1 ΠΟΙΟΙ ΕΊΜΑΣΤΕ
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου είναι
η μετεξέλιξη του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου. Τον Νοέμβριο του 2017, ψηφίστηκε ομόφωνα
η πρόταση νόμου που προνοεί τη μετονομασία του
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Τη σχετική νομοθεσία μπορείτε να βρείτε στο  σύνδεσμο.
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
(ΑΑΕΚ) αποτελεί τον συντονιστικό φορέα της Κύπρου
στον τομέα των νόμιμων (αλκοόλ και κάπνισμα) και
παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής
ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα σε διεθνές επίπεδο,
αναδεικνύεται η σημασία χάραξης σφαιρικών και περιεκτικών πολιτικών σε ό,τι αφορά τις εξαρτησιογόνες ουσίες, νόμιμες και παράνομες αλλά και τις εξαρτητικές συμπεριφορές. Οι κατευθυντήριες γραμμές
απομακρύνονται από τη μέχρι σήμερα ουσιοκεντρική
προσέγγιση, αγγίζοντας όλο το φάσμα συμπεριφορών
υψηλού κινδύνου, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία
στις ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας.
Η μετονομασία από Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
(ΑΑΕΚ) αντικατοπτρίζει τη σφαιρική αντιμετώπιση όλων των μορφών εξάρτησης. Η προηγούμενη
ονομασία (αντί- ναρκωτικό) προσέδιδε μία λανθασμένη εντύπωση λήψης μόνο μέτρων καταστολής ή
έδινε ακόμη και μία αρνητική χροιά στο φαινόμενο
και ενίσχυε το στίγμα απέναντι στα άτομα που χρήζουν βοήθειας για θέματα εξάρτησης.
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Η ΑΑΕΚ χωρίζεται σε δυο τμήματα, το Τμήμα Πολιτικής και το Τμήμα Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ
και έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
• Το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση 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 τεκμηριωμένης πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφώτισης.
• Την αδειοδότηση μέτρων, προγραμμάτων και παρεμβάσεων πρόληψης, θεραπείας, μείωσης της
βλάβης και κοινωνικής επανένταξης και την επιχορήγηση των αδειοδοτημένων προγραμμάτων
των μη κυβερνητικών οργανισμών.
• Την παρακολούθηση για εντοπισμό τυχόν άμεσης
ή έμμεσης προβολής ή διαφήμισης της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών.
• Την ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα διεθνή
και εθνικά Σώματα/ Οργανισμούς.
• Την υλοποίηση παρεμβάσεων ή προγραμμάτων.

• Τη συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και αξιολόγηση
πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων.
• Τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία ηλεκτρονικού δικτύου πληροφοριών.
• Τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
(EMCDDA).

2.2 ΣΎΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΈΧΩΣΗ
Η ΑΑΕΚ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 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 2018 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 2018 στελεχωνόταν από το ακόλουθο προσωπικό:
Αναπληρώτρια Εκτελεστική Γραμματέας
Ιωάννα Γιασεμή
Λειτουργοί Τμήματος Πολιτικής
Εύη Κυπριανού
Μαρία Ματθαίου – Κίκα1
Νατάσα Σαββοπούλου
Εύα Συμεωνίδου2
Νάσια Φωτσίου
Λήδα Χριστοδούλου

Λογιστικός Λειτουργός
Νεόφυτος Νεοφύτου
Γραμματειακό Προσωπικό
Έλενα Αντρέου
Έλενα Ανδρέου - Παπουτέ
Αχθοφόρος-Κλητήρας
Γιώργος Γεωργίου.

Η οργανωτική δομή της ΑΑΕΚ περιγράφεται στο πιο
κάτω σχεδιάγραμμα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εκτελεστικός
Γραμματέας

Τμήμα
Πολιτικής

Τμήμα
Παρακολούθησης

Προϊστάμενος

Προϊστάμενος

Λειτουργοί

Λειτουργοί

Τομέας Διοικητικών
Υπηρεσιών
Λογιστικός Λειτουργός
Γραφείς
Κλητήρας

Λειτουργοί Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ
Ιωάννα Γιασεμή (Προϊστάμενη)
Bύρωνας Γκέιστ
Έλενα Δημοσθένους
Μαρία Σαββίδου

1 Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2018 η λειτουργός Μαρία Ματθαίου Κίκα  εκτελούσε  καθήκοντα αναπληρώτριας  προϊστάμενης τμήματος πολιτικής για την
περίοδο Ιούλιο 2018-Δεκέμβριος 2018.
2 Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2018 η λειτουργός Ευα Συμεωνίδου  εκτελούσε καθήκοντα αναπληρώτριας  προϊστάμενης τμήματος πολιτικής για την περίοδο
Ιανουάριος 2018-Ιούνιος 2018.
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2.3 AD-HOC ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ
Η ΑΑΕΚ με βάση τη νομοθεσία της δύναται να συστήνει Ad-Hoc Επιτροπές με σκοπό την παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε αυτή. Κατά το 2018 λειτούργησαν οι πιο κάτω Επιτροπές.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
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

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

ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΆΠΝΙΣΜΑ

κ. Παναγιώτης Δαμιανού,
Ένωση Κοινοτήτων

Πρόεδρος:

Δρ. Μιχάλης Τουμπής, Πνευμονολόγος

Μέλη:

Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου,
Πρόεδρος ΑΑΕΚ
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

10

 ρ. Φραγκίσκος Φραγκόπουλος,
Δ
Πνευμονολόγος
Δρ Μαρία Καρεκλά,
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΘΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΌΜΟΥ ΕΜΒΡΥΙΚΟΎ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΆΣΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΉΣ ΕΜΒΡΥΙΚΟΎ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΎ
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

2.4 	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
Ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός της Αρχής για το
έτος 2018 ήταν 1,855,000 Ευρώ και η υλοποίηση
έφτασε τα 1,625,238 Ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€
1,855,000

Λειτουργικά έξοδα

865,729

Αποδοχές προσωπικού*

654,395

Άλλες δαπανες

984,261

Επιχορηγήσεις**

793,000

Μη προβλεπόμενες δαπάνες

Δρ. Σκεύη Στυλιανού- Ρήγα,
ΠΙΣ - Παιδιατρική Εταιρεία

Έργα συγχρηματοδοτούμενα από
κοινοτικούς πόρους

Δρ. Θάλεια Παπαδούρη,
ΠΙΣ - Παιδιατρική Εταιρεία

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

5,000
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1,625,238

Λειτουργικά έξοδα

694,592

Αποδοχές προσωπικού*

481,684

Άλλες δαπάνες

930,646

Επιχορηγήσεις **

809,935

κα. Στέλλα Λεοντίου
Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών
και Μαιών

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

87.61%

Δρ. Ελένη Ανδρέου,
Σύνδεσμος Διαιτολόγων και
Διατροφολόγων Κύπρου

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

κα. Έλενα Ζαρούνα,
Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου
κ. Δημήτρης Παρπέρης,
Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού
Προγραμματισμού

ΥΨΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

1,620,469
106,263

*  Περιλαμβάνονται στα Λειτουργικά Έξοδα
** Περιλαμβάνονται στις Άλλες Δαπάνες

κ. Νικόλαος Ντάφλος,
Σύνδεσμος Διαιτολόγων και
Διατροφολόγων Κύπρου
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2.5 	ΈΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΡΧΉΣ /
ΔΙΆΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ /
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ
Τα έσοδα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου (ΑΑΕΚ) προέρχονται από σχετικό κονδύλι
το οποίο προβλέπεται ειδικά στον κρατικό προϋπολογισμό και για το σκοπό αυτό, η ΑAEK καταρτίζει
προϋπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί
της δημοσιονομικής ευθύνης και του δημοσιονομικού πλαισίου νόμου.
Η ΑAEK διαθέτει τα έσοδα της για οποιοδήποτε
σκοπό συναρτάται με την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καθορίζονται στο νόμο «Ο
περί πρόληψης της χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (Αρχή
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ) Νόμος του
2017 (αρ. 164 (Ι))» ως επίσης και για την κάλυψη
οποιωνδήποτε λειτουργικών ή άλλων δαπανών συναρτώνται με αυτή.
Η ΑAEK μεριμνά για την ετοιμασία ετήσιας κατάστασης
λογαριασμών, όπου περιέχονται με λεπτομέρεια 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 Τοξικομανίας (grant agreement), η οποία διέπει τη λειτουργία του τμήματος παρακολούθησης /ΕΚΤΕΠΝ.
Μέσω του εξωτερικού ελέγχου συντάσσονται για την
ΑΑΕΚ ετήσιες εκθέσεις αναφορικά με την οικονομική της διαχείριση για κάθε έτος. Με βάση τα ευρήματα 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 πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
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2.6 	ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΏΝ
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στις σελίδες
5 μέχρι 7 που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις
31 Δεκεμβρίου 2017, και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία
αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου
για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών
των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου
της Κύπρου, Κεφ. 113. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει:
σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση  οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλόμενων σε
απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών
εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις.

Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη
πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση
τον έλεγχό μας, ο οποίος έλεγχος συνεπάγεται την
εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών
καταστάσεων, είτε οφειλόμενων σε απάτη είτε σε
λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο
ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της

οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές
διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της
οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν  και της
λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την
αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε
λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει
μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής
κατάστασης της Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 2017, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για
το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

(α) Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του
ελέγχου μας.
(β) Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την
Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
(γ) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
(δ) Κατά την 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
Εταιρειών Νόμο, Κεφ 113, πληροφορίες με τον
απαιτούμενο τρόπο.
(ε) Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται
στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στη σελίδα 2 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης
ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και
μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών
Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς
οποιοδήποτε  άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

AVRAAM MARIOS PARTNERS & CO
Εγκεκριμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2018
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03

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ
ΤΩΝ ΟΥΣΙΏΝ ΕΞΆΡΤΗΣΗΣ

Η καταγραφή της κατάστασης του φαινομένου των
εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο με βάση συγκεκριμένους επιδημιολογικούς δείκτες που έχουν τεθεί
ως προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA),
αποτελεί αρμοδιότητα της ΑΑΕΚ μέσω του Τμήματος
Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση έγκυρης, αντικειμενικής και τεκμηριωμένης εικόνας του φαινόμενου
των εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας.

Μπορείτε να δείτε αναλυτική αναφορά για τις έρευνες
που διεξήγαγε η ΑΑΕΚ εντός του 2018 στο κεφάλαιο
«4.3.4 Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα Έρευνας, Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης». Μια ενδεικτική στατιστική
εικόνα με γραφήματα μπορείτε να δείτε στο κεφάλαιο
«3.3 Άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα».

Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τον κάθε δείκτη, προϋποθέτει την προαγωγή και ενίσχυση της
έρευνας για συνεχή εμπλουτισμό των επιστημονικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα Παρακολούθησης αναλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες για
τη διεξαγωγή και προώθηση μελετών που θα βοηθήσουν στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της κατάστασης των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο.

Για διαχρονικές τάσεις σε ό,τι αφορά την κατάσταση   του φαινομένου, βλέπετε Παράρτημα I. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση
των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο, ακολουθήστε το
σύνδεσμο. Για ευρωπαϊκά δεδομένα, ακολουθήστε
το σύνδεσμο της Έκθεσης, του Ευρωπαϊκού Κέντρου
παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA).

Πιο κάτω απεικονίζεται περιληπτικά η κατάσταση
των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο κατά το έτος 2018.

Πηγή: Ευρωπαϊκή
Έκθεση για τα
Ναρκωτικά, 2019
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3.1 ΠΑΡΆΝΟΜΕΣ ΟΥΣΊΕΣ
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).
Η κάνναβη παραμένει η πιο διαδεδομένη παράνομη
ουσία χρήσης στο γενικό πληθυσμό (περίπου 12%,

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.

ESTIMATES OF LAST-YEAR DRUG USE AMONG ADULTS (15-34) IN CYPRUS
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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, διαχρονικά 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 οφείλεται 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
πρωτοκόλλου παραπομπής νεαρών συλληφθέντων
από την ΥΚΑΝ σε θεραπευτικά προγράμματα.
Περισσότερες πληροφορίες για το Δείκτη και την εικόνα που παρουσιάζει η Κύπρος, μπορείτε να βρείτε
στο σύνδεσμο

TRENDS IN PERCENTAGE OF CLIENTS ENTERING SPECIALISED DRUG TREATMENT, BY PRIMARY DRUG, IN CYPRUS
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3.1.3	Δείκτης Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών σε Ενδοφλέβιους Χρήστες
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 (288
άτομα) που βρίσκεται στη θεραπεία έκανε ενδοφλέβια χρήση έστω και μια φορά, ο αριθμός των ατόμων
που εξετάστηκε είναι διαχρονικά πολύ πιο μικρός
(76 το έτος 2017) και επομένως η πραγματική ανα-

λογία των ενδοφλέβιων χρηστών που εκτιμάται ότι
είναι θετικοί στην Ηπατίτιδα αναμένεται να είναι ψηλότερη, από αυτή που φαίνεται από τα υφιστάμενα
στοιχεία, με βάση τα οποία το 56,6% των ενδοφλέβιων χρηστών που εξετάστηκαν, βρέθηκαν θετικοί
στην Ηπατίτιδα Γ.
Περισσότερες πληροφορίες για το Δείκτη και την εικόνα που παρουσιάζει η Κύπρος, μπορείτε να βρείτε
στο σύνδεσμο

NEWLY DIAGNOSED HIV CASES ATTRIBUTED TO INJECTING DRUG USE
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3.1.4 Δείκτης Προβληματικής Χρήσης
Η προβληματική χρήση, βάσει του ορισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ορίζεται ως η  «ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ή/ και μακροχρόνια/ συστηματική χρήση οπιούχων, κοκαΐνης ή/ και αμφεταμινών» (ΕΚΤΕΠΝ 2005).
Ο σκοπός εκτίμησης του δείκτη είναι ο υπολογισμός
του συνολικού αριθμού των προβληματικών χρηστών. Καταβάλλεται 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
2017,  ο  συνολικός αριθμός  των  χρηστών  οπιούχων,
υπολογίστηκε στα 1168 άτομα σημειώνοντας αύξηση
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε σχέση με τη γενική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, η Κύπρος
συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες εκτιμήσεις χρηστών ναρκωτικών υψηλού κινδύνου.
Περισσότερες πληροφορίες για το Δείκτη και την εικόνα που παρουσιάζει η Κύπρος, μπορείτε να βρείτε
στο σύνδεσμο.

OPIOIDS [High-risk opioid use (rate/1 000)]
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3.1.5	Δείκτης Θανάτων και Θνησιμότητας από Παράνομες Ουσίες Εξάρτησης
Ο δείκτης θανάτων και θνησιμότητας αφορά την παροχή συγκρίσιμων και έγκυρων πληροφοριών για τα
χαρακτηριστικά των θανόντων ως αποτέλεσμα της
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (π.χ. στην περίπτωση των άμεσων θανάτων από υπερβολική δόση μίας
ή περισσοτέρων ουσιών).
Κατά το 2017, καταγράφηκαν 16 άμεσοι θάνατοι, δηλαδή που οφείλονταν σε υπερβολική δόση. Συνολικά

για όλα τα χρόνια, τα οπιούχα και συγκεκριμένα η ηρωίνη, φαίνεται να ευθύνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία
των θανάτων. Το προφίλ του θανόντα (με βάση τα διαχρονικά 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.

CHARACTERISTICS OF AND TRENDS IN DRUG-INDUCED DEATHS IN CYPRUS
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3.2. ΑΛΚΟΌΛ
3.2.1 Δείκτης Αίτησης Θεραπείας
Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν, κατά το 2017 αιτήθηκαν θεραπείας λόγω κατάχρησης αλκοόλ 290 άτομα.
Από τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των
ατόμων που βρέθηκαν στα θεραπευτικά κέντρα προκύ-

πτει ότι 7 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 κατηγορία των
χρηστών μέσης και τρίτης ηλικίας (>=40).

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2017 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ

190

76
23

Ηλικιακή ομάδα ατόμων στη θεραπεία λόγω αλκοόλ, Πηγή: ΑΑΕΚ, 2019

3.2.2 	Δείκτης Επικράτησης της χρήσης αλκοόλ στο γενικό πληθυσμό
Βάσει των στοιχείων της πιο πρόσφατης Παγκύπριας επιδημιολογικής έρευνας γενικού πληθυσμού εκτιμάται ότι περίπου το 10% του πληθυσμού
έχει μεθύσει τους τελευταίους 12 μήνες και περίπου το 3% ανέφερε ότι μέθυσε τον τελευταίο μήνα.
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Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με τα προηγούμενα
χρόνια, παρατηρείται μείωση του ποσοστού μέθης.
Επίσης, ένα στα πέντε άτομα περίπου (22.6%) ανέφερε υπέρμετρη κατανάλωση κατά τον τελευταίο
μήνα.  

3.3 	ΆΛΛΑ ΧΡΉΣΙΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΕ ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ
3.3.1	Παραπομπές σε Θεραπεία με βάση το το Νόμο Περί Θεραπείας
Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων
Σε περίπτωση που χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος κατηγορείται ενώπιον Δικαστηρίου για οποιοδήποτε
αδίκημα, με εξαίρεση αδίκημα που συνιστά κακούργημα και το αδίκημα της κατοχής με σκοπό την
προμήθεια, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα θεραπείας με το οποίο να εξουσιοδοτεί 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 θεραπεία. Η
Συμβουλευτική Επιτροπή στεγάζεται στα γραφεία
της ΑΑΕΚ η οποία εκπροσωπείται σε αυτήν και η
οποία παρέχει υποστήριξη προς την υλοποίηση του
έργου της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

3.3.2 		Στοιχεία για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΥΚΑΝ-ΥΨΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.ΚΑ.Ν

Αρ. “Νέων”
χρηστών που
παραπέμφθηκαν
Συνολικός αριθμός
παραπομπών

Περισσότερα βλέπε σελ. 33
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3.3.3 	Στοιχεία για την Κοινωνική επανένταξη ατόμων με ιστορικό εξάρτησης
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

6000

Απόκτηση οικιακού και
επαγγελματικού εξοπλισμού
Κατάρτιση / εκπαίδευση
Οδοιπορικά για μετάβαση
ατόμων στα προγράμματα
θεραπείας / κοινωνικής
επανένταξης
Σίτιση/ένδυση

10500
22344
940
Περισσότερα βλέπε σελ. 33

3.3.4 Στοιχεία για το νάρκοτεστ
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΝΑΡΚΟΤΕΣΤ

κάνναβη
κάνναβη και κοκαϊνη
3 ή περισσότερες ουσίες
μεθαμφεταμίνες
κοκαϊνη
άλλο

23.8
40.4

4
5.2
8

Περισσότερα βλέπε σελ. 37
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18.6

3.3.5 Στοιχεία για το άλκοτεστ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΛΚΟΤΕΣΤ 2018

88371,92%

7939,8%

Αριθμός Ελέγχων Άλκοτεστ

Αριθμός Καταγγελιών Άλκοτεστ

Περισσότερα βλέπε σελ. 37

3.3.6 	Από την έρευνα «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV και HCV και
συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΠΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

51
13

Περισσότερα βλέπε σελ. 38
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3.3.7	Από την έρευνα «Ανάλυσης Αστικών Λυμάτων»
METAMPHETAMINE: OVERALL MEAN, 2018 (mg/1000 people/day

Περισσότερα βλέπε σελ. 38

3.3.8	Από την ποιοτική έρευνα ανάμεσα σε χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (>=40) ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Περισσότερα βλέπε σελ. 39
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04

ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ

Η Εθνική Στρατηγική (Ε.Σ.) για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013
- 2020, με τη συμπλήρωση των δύο Σχεδίων
Δράσης για την παθολογική ενασχόληση με
τα τυχερά παιγνίδια και για το κάπνισμα που
εκπονήθηκαν το 2018, συνιστά το βασικό
κείμενο πολιτικής για τις εξαρτήσεις και κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της
Κυπριακής Πολιτείας μέχρι το 2020. Πρόκειται για μια συνεκτική, σφαιρική και ισόρροπη
πολιτική, η οποία θέτει τις κατευθύνσεις πολιτικής και συντονίζει την υλοποίηση σε τοπικό
επίπεδο, τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες
για την αντιμετώπιση της χρήσης και εξάρτησης από παράνομες ουσίες αλλά και από νόμιμες ουσίες όπως το αλκοόλ και το κάπνισμα,
τη διαχείριση της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ και την αντιμετώπιση της παθολογικής
ενασχόλησης με τυχερά παιγνίδια.
Η Εθνική Στρατηγική υλοποιείται μέσα από δύο δυναμικά Σχέδια Δράσης τα οποία καλύπτουν τις χρονικές 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 παρακολούθηση της όλης υλοποίησης, έχει η ΑΑΕΚ.

4.1 ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ 2017-2020
Το έτος 2017 διαμορφώθηκε το νέο Σχέδιο Δράσης
για την περίοδο 2017- 2020 το οποίο βασίστηκε στα
απορρέοντα της αξιολόγησης του προηγούμενου Σχεδίου. Για το Σχέδιο Δράσης 2017-2020, το περιεχόμενο 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 διερυμένες αρμοδιότητες της Αρχής, δηλαδή της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιγνίδια, καθώς
και το κάπνισμα.

4.1.1 	Σχέδιο Δράσης για την παθολογική
ενασχοληση με τα τυχερά παιγνίδια
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ)
αντιμετωπίζει την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια με ένα ισορροπημένο και σφαιρικό τρόπο
που περιλαμβάνει τόσο την πρόληψη του φαινομένου,
τη θεραπεία, την έρευνα και παρακολούθηση του, καθώς και τις διεθνείς σχέσεις.  Το πρώτο Σχέδιο Δράσης
για την «Αντιμετώπιση της Παθολογικής Ενασχόλησης
με τα Τυχερά Παιχνίδια (2019 - 2020)» διαμορφώθηκε έχοντας ως βάση την παρούσα κατάσταση και τις
ανάγκες που προκύπτουν από τις έρευνες, τις διεθνείς
καλές πρακτικές καθώς επίσης και τις δυνατότητες, σε
επίπεδο οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων.
Οι βασικοί τομείς παρέμβασης και οι προτεραιότητες
του Σχέδιου Δράσης περιλαμβάνουν τα εξής:
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Πυλώνας Πρόληψης
●

Διαμόρφωση της  γνώσης και των στάσεων της
κοινωνίας απέναντι στην παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια

●

Στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
(ανήλικων / νεαρών προσώπων, άνεργων και
ηλικιωμένων) για αποφυγή της παθολογικής
ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια

●

Δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος για
ανήλικα / νεαρά άτομα και την εφαρμογή μηχανισμών έγκαιρης παρέμβασης για άτομα που
παρουσιάζουν συμπεριφορές υψηλού κινδύνου

Πυλώνας Θεραπείας
●

Διασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των
ομάδων (ανήλικων, ενήλικων, ευάλωτων ατόμων) στη θεραπεία της προβληματικής ή παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια

●

Παροχή εξειδικευμένης θεραπείας με βάση τις
καλές πρακτικές στα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβληματική ή παθολογική ενασχόληση
με τα τυχερά παιχνίδια

τηλεφωνικές γραμμές (βλ. https://www.naac.org.
cy/uploads/683e52f470.pdf), σε μια προσπάθεια διασφάλισης της ελάχιστης ποιότητας παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τα άτομα που το έχουν ανάγκη.

4.1.2 	Σχέδιο Δράσης για την
Αντιμετώπιση του Καπνίσματος
Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2018 - 2020 για
την αντιμετώπιση του καπνίσματος   εκπονήθηκε
από την ΑΑΕΚ με τη συμβολή της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Κάπνισμα (ΕΣΕΚ), η οποία
συστάθηκε από την ΑΑΕΚ κατά το έτος 2018.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στηρίζεται στις διεθνείς δεσμεύσεις του ΠΟΥ (WHO Framework Convention on
Tobacco Control- FCTC), τις οποίες υπέγραψε και η
Κύπρος το 2004. Επίσης, βασίζεται και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον έλεγχο του καπνού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2002), καθώς και στη
Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ της 30ής Νοεμβρίου
2009 για περιβάλλον χωρίς καπνό (2009/C 296/02).
Οι βασικοί τομείς παρέμβασης και οι προτεραιότητες
του Σχέδιου Δράσης περιλαμβάνουν τα εξής:

Πυλώνας Πρόληψης
Πυλώνας Έρευνας και Παρακολούθησης του
Φαινομένου
●

Δημιουργία μηχανισμών καταγραφής και αξιολόγησης του φαινομένου

●

Ανάπτυξη συγκεκριμένων επιδημιολογικών δεικτών

●

Τεκμηρίωση και παρακολούθηση του φαινομένου

●

Δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος υγείας μέσω της εφαρμογής της νομοθεσίας για το
κάπνισμα

●

Δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος υγείας σε περιβάλλοντα με ευάλωτους πληθυσμούς,
όπως το σχολείο, ο στρατός, τα νοσοκομεία, τα
πανεπιστήμια κλπ.

●

Διαφώτιση της κοινωνίας για τη σημασία της
πρόληψης του καπνίσματος

Πυλώνας Διεθνούς Συνεργασίας
●

Ανταλλαγή καλών πρακτικών για αντιμετώπιση
του φαινομένου

Επιπρόσθετα, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της, η ΑΑΕΚ εγκρίνει και αδειοδοτεί τα εξειδικευμένα θεραπευτικά Κέντρα για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και τις αντίστοιχες
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Πυλώνας Θεραπείας
●

Ενίσχυση και επέκταση υφιστάμενων θεραπευτικών προγραμμάτων

●

Προώθηση και δημιουργία νέων θεραπευτικών
προγραμμάτων, καθώς και θεραπευτικών προγραμμάτων για ειδικούς πληθυσμούς, όπως η
Εθνική Φρουρά και οι νεαροί καπνιστές

Πυλώνας Έρευνας και Παρακολούθησης του
Φαινομένου
●

Παρακολούθηση και τεκμηρίωση του φαινομένου

●

Πραγματοποίηση ερευνών για το κάπνισμα

Πυλώνας Μείωσης της Προσφοράς:
●

Μείωση της προσφοράς και διαθεσιμότητας καπνικών προϊόντων

●

Επιτήρηση και επιβράβευση καλών πρακτικών
ελέγχου του καπνίσματος

Πυλώνας Διεθνούς Συνεργασίας:
●

Διεθνής συνεργασία και τήρηση διεθνών συμβάσεων όπως η Σύμβαση - Πλαίσιο για τον Έλεγχο
του Καπνού (FCTC)

●

Συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις

●

Αναζήτηση διεθνών κονδυλίων

Επιπρόσθετα, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της, η ΑΑΕΚ εγκρίνει και αδειοδοτεί προληπτικά
προγράμματα σε σχέση με το κάπνισμα σε μια προσπάθεια διασφάλισης ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα που το
έχουν ανάγκη.

4.2 	ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ
ΑΝΆ ΠΥΛΏΝΑ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ
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
αποτελεί 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 προγραμμάτων.
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.  

Προωθήθηκαν προληπτικά προγράμματα,
μέσω της διαδικασίας προκήρυξης προγραμμάτων από την ΑΑΕΚ, σε συνεργασία με:
(α) τους Δήμους της Επαρχίας Λάρνακας
(Λάρνακας, Αραδίππου, Λιβαδιών, Λευκάρων, Δρομολαξιάς- Μενεού, Αθηένου)
(β) τις Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας
(Λυθροδόντα, Αγίας Βαρβάρας, Μαθιάτη
και Σιάς)
(γ) τους Δήμους της Επαρχίας Λευκωσίας
(Αγλαντζιάς, Λακατάμιας και Γερίου)
(δ) τους Δήμους της Επαρχίας Λεμεσού (Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς,
Γερμασόγειας, Ύψωνα, Κάτω Πολεμιδιών),
όπου το πρόγραμμα ανατέθηκε στο Συμβουλευτικό Σταθμό «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από την
ΑΑΕΚ και τους συμβαλλόμενους Δήμους/
Κοινότητες.
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Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας
Η απρόσκοπτη εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και της ΑΑΕΚ
από το 2012 και η ποιοτική του αναβάθμιση κάθε
χρόνο με προληπτικές δράσεις αλλά και η πραγματοποίηση έρευνας στην Εθνική Φρουρά (Ε.Φ.) αποτελεί
μία 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.  

Προληπτικό Πρόγραμμα για τους μαθητές της
προπαρασκευαστικής μαθητείας

Κατά το έτος 2018 ετοιμάστηκε από την ΑΑΕΚ
η πρόταση ολοκληρωμένου πολύ-επίπεδου
προληπτικού προγράμματος για τους μαθητές
της προπαρασκευαστικής μαθητείας, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό
των σχολείων στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού, η οποία εγκρίθηκε από το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τη
διαδικασία χρηματοδότησης του προγράμματος, η
εφαρμογή του αναμένεται κατά τη σχολική χρονιά
2019-2020.

Η ΑΑΕΚ κατά τη διάρκεια του 2018 πραγματοποίησε σειρά επαφών με τις αρμόδιες υπηρεσίες και προχώρησε στις ανάλογες βελτιωτικές αλλαγές του πρωτοκόλλου, οι οποίες
αναμένονται να επικυρωθούν και να υλοποιηθούν το 2019.
Παράλληλα, κατά το 2019 θα πραγματοποιηθεί η
εκπαίδευση των Καθηγητών Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικής Αγωγής σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του πρωτοκόλλου.

Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ)

Η ΑΑΕΚ σε μια προσπάθεια προώθησης της
υιοθέτησης υγιούς τρόπου ζωής ανάμεσα στα
παιδιά και νέους, ενίσχυσε τη συνεργασία της
με τον ΚΟΑ και προχώρησε το 2018 στην υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό έχει αναδιαμορφωθεί ο σχεδιασμός
του ΚΟΑ για αντιμετώπιση της εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες, ενώ μέσα από το Μνημόνιο προωθείται η υλοποίηση των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής που αφορούν την ενίσχυση της υγιούς απασχόλησης σε παιδιά και νέους που ανήκουν
στις ευάλωτες ομάδες.

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Πρωτόκολλο Παραπομπής μαθητών σε θεραπευτικά κέντρα
Το Πρωτόκολλο Παραπομπής μαθητών σε θεραπευτικά 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 συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την
ΑΑΕΚ, κρίθηκε αναγκαίο όπως αναβαθμιστεί και
εμπλουτιστεί.
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Η ΑΑΕΚ μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της σχετικά με την παρακολούθηση για
εντοπισμό τυχόν άμεσης ή έμμεσης προβολής ή διαφήμισης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, κατά το έτος 2018   υπέγραψε  
Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.
Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην περαιτέρω προώθηση
και βελτίωση των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων των
δύο Αρχών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση της
προβολής ραδιοτηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυ-

μάτων, μηνυμάτων τηλεμπορίας και άλλων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη χρήση και διάδοση των εξαρτήσεων
και άλλων συναφών θεμάτων.

Δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και του Φάσματος Διαταραχής Εμβρυϊκού
Αλκοολισμού
Για την προώθηση της πρόληψης του συνδρόμου
εμβρυϊκού αλκοολισμού και φάσματος διαταραχής
εμβρυϊκού αλκοολισμού και παροχής επαρκούς φροντίδας για τα παιδιά και τις οικογένειες τους, η ΑΑΕΚ
κατά το έτος 2018 προχώρησε στη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση του Συνδρόμου
Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και του Φάσματος Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού.

Μέσα στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής έγιναν τα εξής:
● Ανάπτυξη και διάχυση Οδηγού σχετικά με
την κατανάλωση αλκοόλ  για γυναίκες σε
γόνιμη ηλικία και έγκυες και θηλάζουσες
γυναίκες.  
● Ανάπτυξη και προώθηση κλινικών κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη,
διάγνωση και θεραπεία του φάσματος διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού.
● Προώθηση εκστρατείας Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και το Φάσμα Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού.
Η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους του
Υπουργείου Υγείας, της Παιδιατρικής Εταιρείας,
της Γυναικολογικής/ Μαιευτικής Εταιρείας, του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου
Συνδέσμου Ψυχολόγων, του Κυπριακού Συνδέσμου
Οικογενειακού Προγραμματισμού, του Συνδέσμου
Διαιτολόγων/ Διατροφολόγων Κύπρου και του Παγκυπρίου  Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών.

Προώθηση της τροποποίησης νόμου για την
Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών
Η ΑΑΕΚ, προωθεί 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.
Κατά το 2018 η ΑΑΕΚ κατάφερε να προωθήσει το
προσχέδιο του τροποποιητικού νόμου μέσω σειράς
διαβουλεύσεων σε επίπεδο Βουλής των Αντιπροσώπων με την Επιτροπή Εσωτερικών.
Από το 2016 εκκρεμεί η προώθηση της τροποποιημένης νομοθεσίας από το Υπουργείο Εσωτερικών
στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Εγκρίσεις και επιχορηγήσεις προληπτικών
προγραμμάτων
Η ΑΑΕΚ, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης προγραμμάτων που προνοείται από τον Νόμο
της κατά το έτος 2018 αδειοδότησε τη λειτουργία 18
προληπτικών προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αδειοδοτημένα και επιχορηγημένα Προγράμματα Πρόληψης του 2018 ακολουθήστε το σύνδεσμο.
Παράλληλα, για σκοπούς κάλυψης των κενών που
παρατηρούνται ως προς την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης στην Κύπρο, η ΑΑΕΚ εφαρμόζει τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων,
τα οποία επιχορηγούνται στο σύνολο τους από την
ΑΑΕΚ. Κατά το 2018, η ΑΑΕΚ ενίσχυσε οικονομικά
13 προληπτικά προγράμματα, τα οποία εφαρμόζονταν από 17 συνολικά φορείς. Επίσης, ενισχύθηκαν
τρεις φορείς μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας
με παραχώρηση κονδυλίου για τα λειτουργικά έξοδα.
Πιο κάτω παρατίθενται τα προληπτικά προγράμματα
τα οποία επιχορηγήθηκαν από την ΑΑΕΚ μέχρι το
τέλος του έτους 2018.
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Επιχορηγημένα Προγράμματα Πρόληψης 2018
1. Όνομα: «tkns»
Περιοχή: Παγκύπρια
Περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορά ευάλωτες
ομάδες και περιλαμβάνει μονοήμερες εκδρομές, κατασκήνωση, δραστηριότητες το Σαββατοκυρίακο, αθλητικές δραστηριότητες, συμβουλευτική υποστήριξη και επικοινωνία παιδιών
και γονιών και δραστηριότητες ψυχαγωγίας
Φορέας: ΚΟΑ και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

2. Όνομα: «Παίζω δεν εμπαίζομαι»
Περιοχή: Παγκύπρια
Περιγραφή: Το πρόγραμμα είναι στοχευμένο,
πολυφασικό και πολυεπιπεδο, δηλαδή εστιάζει σε θέματα προληπτικής αντιμετώπισης της
ψηφιακής ή άλλης μορφής εξάρτησης σε τυχερά παιγνίδια. Αφορά έφηβους, οικογένειες και
εκπαιδευτικούς.
Φορέας: ΚΕΣΥΨΥ, Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων και Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου

3. Όνομα: «ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ»
Περιοχή: Παγκύπρια
Περιγραφή: Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών των παιδιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της ψυχολογικής στήριξης, της κοινωνικής στήριξης
ή/και των υγιών εναλλακτικών δραστηριοτήτων, νοουμένου ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να καλυφθεί το κόστος αυτών
των αναγκών από την ίδια την οικογένεια ή
δεν καλύπτονται ήδη από άλλα προγράμματα/κρατικά βοηθήματα.
Φορέας: ΕΥ ΖΗΝ Λατσιών, ΣΚΕ Κάτω Πολεμιδιών, Yes to Life, Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος
Γεωργιάδης, Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και
Ευφυίας,CODECA, Δήμος Γεροσκήπου

4. Όνομα: Προληπτικό Πρόγραμμα 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 ευάλωτων
γυναικών, των παιδιών τους και της οικογένειας
ευρύτερα. Απώτερος στόχος είναι η παράλληλη
στήριξη των ατόμων που έρχονται σε επαφή με
διάφορες υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν παράλληλα προβλήματα σε σχέση με την ουσιοεξάρτηση για συμμετοχή σε θεραπευτικό πρόγραμμα
και στήριξη των παιδιών τους και της οικογένειας
τους ευρύτερα.
Φορέας: Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της
Οικογένειας- ΣΥΚΕΣΟ

5. Όνομα: «Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ): Πρόληψη, Στήριξη και
Ενδυνάμωση Παιδιών Υψηλού Κινδύνου»
Περιοχή: Παγκύπρια
Περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορά δημοτικά
σχολεία 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  
Φορέας: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

6. Όνομα: «Φοίνικας: Κοινοτική Υπηρεσία Στήριξης Οικογένειας, Παιδιών και Εφήβων»
Περιοχή: κοινότητες Λυθροδόντα, Αγίας  Βαρβάρας, Μαθιάτη και Σιας
Περιγραφή: Ο Φοίνικας  αποτελεί την  εφαρμογή ενός προληπτικού κοινοτικού προγράμματος πολυεπίπεδης στήριξης στις κοινότητες. Μέσα από το πρόγραμμα προωθούνται
στοχευμένες  δράσεις από επαγγελματίες  που
απευθύνονται σε παιδιά, έφηβους, σε οικογένειες, σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς καθώς και
στην ευρύτερη κοινότητα.
Φορέας: Πανεπιστήμιο Frederick
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7. Όνομα: «Δίκτυο Ενδυνάμωσης και Επανασύνδεσης Οικογενειών VESTA»

11. Όνομα: «Αντεξάρτηση Λάρνακας» (Ask Anti-Add)

Περιοχή: Επαρχία Λευκωσίας και Επαρχία
Λάρνακας

Περιγραφή: Το πρόγραμμα «Αντεξάρτηση»/
“Ask Anti- Add” στην επαρχία Λάρνακας περιλαμβάνει εντοπισμό των ευάλωτων ομάδων
και τη παροχή επαρκούς στήριξης και προληπτικής φροντίδας σε παιδιά και τις οικογένειες
τους που θα εντοπιστούν

Περιγραφή: Αποτελεί πιλοτικό πρόγραμμα
έγκαιρης παρέμβασης στην επαρχία Λευκωσίας για: α) οικογένειες των οποίων τα παιδιά
βρίσκονται υπό την φροντίδα της διευθύντριας υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας και σε β)
οικογένειες υψηλού κινδύνου σε ότι αφορά τη
μετακίνηση των παιδιών τους
Φορέας: Πανεπιστήμιο Frederick

8. Όνομα: «Αξίζω μια Ευκαιρία»
Περιοχή: Παλλουριώτισσα, Καϊμακλί, Πυρήνας Λευκωσίας, Λακατάμια, Τσέρι, Γέρι, Αγλαντζιά και Ελεύθερη Αμμόχωστο
Περιγραφή: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντοπισμό των παιδιών/οικογενειών, τη σύνδεση της οικογένειας με υφιστάμενες υπηρεσίες, διεύρυνση
υφιστάμενων υπηρεσιών ή μίσθωση αντίστοιχων
υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της ένταξης των
παιδιών αυτών σε υφιστάμενες ομάδες που λειτουργούν στην κοινότητα (πχ χορευτικός όμιλος)
Φορέας: ΚΕΝΘΕΑ

9. Όνομα: «Εκπαίδευση και Άθληση: Ασπίδες πρόληψης στις εξαρτήσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής»
Περιοχή: Δήμος Λατσιών
Περιγραφή: Ένα εποπτευόμενο πρόγραμμα
σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Περιλαμβάνει την εκπαιδευτική ενίσχυση παιδιών και
αθλητική απασχόληση
Φορέας: Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΕΥ ΖΗΝ»

Περιοχή: Επαρχία Λάρνακας

Φορέας: Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας

12. Όνομα: «Πρόγραμμα 4Ε, Εργαστήρι Ενίσχυσης
Εικόνας Εαυτού»
Περιοχή: Επαρχία Πάφου
Περιγραφή: Πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης, πολυεπίπεδης με δράσεις στη γνωστική,
συναισθηματική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών . Η άμεση ομάδα στόχου είναι τα παιδιά σχολικής ηλικίας 5-12 ετών, τα
οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η έμμεση ομάδα στόχου είναι η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα
Φορέας: Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου

13. Όνομα: «Cool After School»
Περιοχή: Ριζοκάρπασο
Περιγραφή: Το Πρόγραμμα Cool After School
έχει σκοπό να προσφέρει σε παιδιά σχολικής
ηλικίας δημιουργική απογευματινή απασχόληση της οποίας ο πυρήνας θα είναι η εκμάθηση αγγλικών, και η ενασχόληση με μουσική,
χορό, άλλες τέχνες και παραδοσιακούς τρόπους ψυχαγωγίας (14:00- 19:00, δύο φορές
εβδομαδιαίως, για 30 εβδομάδες)
Φορέας: Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας

10. Όνομα: «Ευθύνη όλων μας να είσαι καλά»
Περιοχή: Δήμοι Μείζονος Λεμεσού
Περιγραφή: Γενικός σκοπός του προγράμματος θα είναι η παροχή ή και διασύνδεση με
υπηρεσίες που παρέχουν πολύ-επίπεδη στήριξη στις ευάλωτες ομάδες που διαμένουν στους
Δήμους Μείζονος Λεμεσού
Φορέας: Συμβουλευτικός Σταθμό Πρόληψης
και Συμβουλευτικής ΟΔΥΣΣΕΑ - ΚΕΝΘΕΑ
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4.2.2 	Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα
Θεραπείας και Κοινωνικής
Επανένταξης

Χειρισμός ανήλικων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις ουσίες εξάρτησης

Α) Πρωτόκολλο συνεργασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για παραπομπή
ανήλικων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης στα Κέντρα
Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «ΠΕΡΣΕΑΣ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».
Β) Δημιουργία και Λειτουργία Κέντρου Εσωτερικής Θεραπείας Εφήβων με πλήρη
χρηματοδότηση από την ΑΑΕΚ.
Γ) Δημιουργία Κλειστού Κέντρου Ασφαλούς Νοσηλείας για ανήλικους χρήστες
οι οποίοι παρουσιάζουν βίαιη, ή επικίνδυνη συμπεριφορά.
Η ΑΑΕΚ είχε εντοπίσει ότι υπήρχαν ουσιαστικά κενά
στη μεταχείριση συγκεκριμένων ομάδων ανηλίκων
χρηστών από την πολιτεία και γι’ αυτό στην Εθνική
Επιτροπή για τα Ναρκωτικά του 2017, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση προς κάλυψη αυτού του κενού.
Διαχωρίζοντας 3 κατηγορίες ανήλικων χρηστών
(τους ανήλικους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών
που εντοπίζονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τους ανήλικους με έλλειψη υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος, τους ανήλικους
χρήστες οι οποίοι παρουσιάζουν βίαιη ή επικίνδυνη
συμπεριφορά), η ΑΑΕΚ προχώρησε σε συγκεκριμένα
μέτρα κατά το 2018 ως εξής:
α) Διαμόρφωση υπό το συντονισμό της ΑΑΕΚ του πρωτοκόλλου συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τη διαδικασία παραπομπής ανήλικων που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα Θεραπευτικά
Κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «ΠΕΡΣΕΑΣ»
και «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» του Υπουργείου Υγείας. Το πρωτόκολλο, του οποίου την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης εφαρμογής ανέλαβε η ΑΑΕΚ,  συμφωνή-
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θηκε κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων
Υπουργείων και υπογράφηκε το 2018.
β) Με στόχο την κάλυψη των πολύπλευρων αναγκών
των ανηλίκων με θέματα ουσιοεξάρτησης και δεδομένου ότι η λειτουργία του Ξενώνα ανηλίκων όπως
είχε αρχικά σχεδιαστεί δεν κατέστη δυνατή από τα
εμπλεκόμενα Υπουργεία, η ΑΑΕΚ προχώρησε, κατά
το έτος 2018, στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων
για τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Εσωτερικής Θεραπείας Εφήβων.  
Το Κέντρο αποσκοπεί στην παροχή εντατικής θεραπείας σε αγόρια και κορίτσια 13 - 19 ετών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών εξάρτησης σε
ένα πλαίσιο εσωτερικής διαμονής (αν και αναμένεται να εξελιχθεί και σε εξωτερικό εντατικό ημερήσιο
πρόγραμμα σε ένα δεύτερο στάδιο) και θα αποτελείται από 15 κλίνες.
Το κέντρο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την
ΑΑΕΚ και την ευθύνη για τη λειτουργία του ανέλαβε η «Αγία Σκέπη». Το Κέντρο αναμένεται να εξυπηρετήσει ανήλικους / νεαρούς με προφίλ χρήσης το
οποίο απαιτεί εσωτερική θεραπεία. Δηλαδή η χρήση
/ κατάχρηση ή / και εξάρτηση είναι σε τέτοιο βαθμό
ώστε να οδηγεί σε δυσλειτουργική συμπεριφορά.
Οι ομάδες ανήλικων/ νεαρών που ενδέχεται να 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 Κατηγορουμένων, Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Προσώπων»
Νόμου του 2017, ως έχει τροποποιηθεί.
γ) Διαμόρφωση από το Υπουργείο Υγείας του Κλειστού Κέντρου Ασφαλούς Νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο οποίο αντιμετωπίζονται
ανήλικοι χρήστες οι οποίοι παρουσιάζουν βίαιη ή
επικίνδυνη συμπεριφορά.

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

Κατά το έτος 2018, η εφαρμογή του πρωτοκόλλου επεκτάθηκε σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, με την ένταξη των μη κυβερνητικών θεραπευτικών προγραμμάτων
«ΑποφασίΖΩ», «Αχιλλέας» και «Η Τόλμη
Πάφου», τα οποία πληρούν τις βασικές
προϋποθέσεις ένταξης στο εν λόγω πρωτόκολλο, όπως αυτές καθορίστηκαν από
την ΑΑΕΚ.
Το Πρωτόκολλο απευθύνεται σε έφηβους και νέους
ηλικίας 14- 24 χρόνων, μόνιμους κάτοικους της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένων των
κατοίκων των Βρετανικών Κυρίαρχων Βάσεων, που
έχουν συλληφθεί ή εναντίον των οποίων έχει δημιουργηθεί ποινικός φάκελος, ως συνέπεια της χρήσης
ή/και κατοχής 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 παραπομπές βάσει του Πρωτοκόλλου στο κεφάλαιο «3.3
Άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα»

Τηλεφωνική Γραμμή Ενημέρωσης και Βοήθειας 1402
Μέσα στα πλαίσια βελτίωσης της προσβασιμότητας
στη θεραπεία, αλλά και έγκυρης ενημέρωσης της
κοινωνίας για θέματα εξαρτήσεων, η ΑΑΕΚ προχώρησε κατά το έτος 2018 στη δημιουργία και πιλοτική
λειτουργία Τηλεφωνικής γραμμής Ενημέρωσης και
Βοήθειας 1402. Η Τηλεφωνική Γραμμή 1402, λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:30 π.μ.
μέχρι τις 7:30 μ.μ. και αποτελεί ιδιοκτησία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Την ευθύνη διαχείρισης των κλήσεων έχει το Κέντρο Άμεσης
Πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης «ΣΤΟΧΟΣ» που
αποτελεί συνέργεια του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου και των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας. Στόχος είναι η επέκταση της
λειτουργίας της γραμμής εντός του 2019.

Στόχος της τηλεφωνικής γραμμής είναι να
παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης, στήριξης και κινητοποίησης,
διαχείρισης κρίσης, διασύνδεσης και παραπομπής σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα από
υπηρεσίες για το συγκεκριμένο θέμα της
χρήσης και της εξάρτησης τόσο από νόμιμες και παράνομες ουσίες, όσο και της
παθολογοκής ενασχόλησης με τα τυχερά
παιχνίδια.
Οι κλήσεις στη Γραμμή από συνδρομητές τηλεφωνίας CYTA και MTN παρέχονται δωρεάν, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για επέκταση του ωραρίου
λειτουργίας της.

Παροχή Οικονομικής Βοήθειας για σκοπούς
κοινωνικής επανένταξης ατόμων με ιστορικό
εξάρτησης
Στο πλαίσιο της στήριξης των ατόμων που βρίσκονται 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 κοινωνική τους παρουσία.
Πέρα από το συγκεκριμένο σχέδιο και για σκοπούς
περαιτέρω στήριξης των ατόμων στην κοινωνική
τους αποκατάσταση, η ΑΑΕΚ προχώρησε 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 στήριξη των ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης στο κεφάλαιο «3.3 Άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα»
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Εφαρμογή προγράμματος κοινωνικής επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα με την ουσιοεξάρτηση «ΕΝΤΑΞΗ»

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

Για σκοπούς περαιτέρω στήριξης των ατόμων με ιστορικό εξάρτησης, η ΑΑΕΚ προχώρησε στην υλοποίηση
του προγράμματος κοινωνικής επανένταξης  για άτομα που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα με την ουσιοεξάρτηση «ΕΝΤΑΞΗ».

Η ΑΑΕΚ, εντοπίζοντας το κενό στην κοινωνική επανένταξη των ατόμων με θέματα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οποίοι αποφυλακίζονται, έθεσε το
θέμα ως προτεραιότητα του και συνέχεια των αποφάσεων 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 αποφυλακισθέντων ουσιοεξαρτημένων.  

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 κατάρτισης και εργασίας
● Ανάπτυξη και εφαρμογή γενικού προγράμματος κατάρτισης
● Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων
τεχνικής κατάρτισης
● Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική
εξάσκηση.
Το Γενικό Πρόγραμμα παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν 31 άτομα από θεραπευτικά προγράμματα και
25 άτομα από το Πρόγραμμα της Ανοικτής Φυλακής.
Τα προγράμματα των ειδικεύσεων παρακολούθησαν
22 άτομα, η συμμετοχή των οποίων πιστοποιήθηκε
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 Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδειας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε μια προσπάθεια προώθησης του θεσμού και συμμετοχής των ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης στα πιο πάνω προγράμματα. Κατά το έτος
2018, η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε με παρουσίαση
στο Δίκτυο Συνεργατών της ΑΑΕΚ των προγραμμάτων που προσφέρονται και με προώθηση σχετικής
ενημέρωσης στα θεραπευτικά προγράμματα.
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Η Αρχή προχώρησε στη σύσταση Τεχνικής
Επιτροπής (απαρτιζόμενη από εκπροσώπους
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Υγείας και του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), η οποία κατέληξε στη
διαμόρφωση ενός Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τη διασύνδεση των ατόμων που αποφυλακίζονται και αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπιζαν προβλήματα ουσιοεξάρτησης με
απώτερο στόχο τη βελτίωση του υφιστάμενου 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.

Βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών στα
προγράμματα θεραπείας
Το Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης «Στόχος», το οποίο επιχορηγείται από την ΑΑΕΚ,
για σκοπούς αύξησης της πρόσβασης των μεταναστών στη θεραπεία, παρέχει υπηρεσίες στο συγκεκριμένο πληθυσμό, κυρίως μέσα από παρεμβάσεις «δουλειάς στο δρόμο» και τη διάθεση εντύπων σε χώρους
σύναξης μεταναστών. Παράλληλα, οι δομές των ΥΨΥ
διαθέτουν λειτουργούς που εξυπηρετούν σε γλώσσες
όπως η αγγλική, γαλλική, βουλγάρικη και ρωσική σε
ατομικό επίπεδο.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και Υπουργείου Υγείας για σκοπούς Δημιουργίας Προγράμματος Προαγωγής και Αποκατάστασης της Στοματικής Υγείας Ουσιοεξαρτημένων Ατόμων
Το έτος 2018 συνεχίστηκε η λειτουργία του μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ της ΑΑΕΚ και των Οδοντιατρικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την αξιολόγηση και την αξιοποίηση υπηρεσιών οδοντιατρικής
φροντίδας από άτομα που αντιμετωπίζουν οδοντιατρικά προβλήματα λόγω της χρήσης ουσιών εξάρτησης.
Κατόπιν αξιολόγησης του πρωτοκόλλου προγραμματίστηκαν δωρεάν οδοντιατρικές εξετάσεις στα διάφορα κέντρα. Ακολούθως τα άτομα που εντοπίστηκαν
με οδοντιατρικά προβλήματα κλήθηκαν να λάβουν
οδοντιατρική φροντίδα σε διάφορες οδοντιατρικές
κλινικές του δημόσιου τομέα. Σε γενικές γραμμές,
όλα τα κέντρα που πιλοτικά είχαν επιλεγεί έχουν
ανταποκριθεί θετικά. Πολύ μειωμένο όμως ήταν το
ποσοστό των ατόμων που ενδιαφέρθηκαν να προσέλθουν για να εξεταστούν (19,61%). Περαιτέρω,
από ότι φαίνεται, όλοι όσοι εξετάστηκαν αντιμετώπιζαν οδοντιατρικά προβλήματα. Από αυτούς  όμως,
μόνο το 48,28% προσήλθε στα ραντεβού που τους
δόθηκαν για να λάβουν οδοντιατρική φροντίδα.

Έγκριση και επιχορήγηση Θεραπευτικών Κέντρων
Η ΑΑΕΚ, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης προγραμμάτων που προνοείται από τον Νόμο
της, αδειοδότησε/ ενέκρινε τη λειτουργία 23 Θεραπευτικών Κέντρων/ Δομών (8 κρατικών και 15 μη
κρατικών). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τα αδειοδοτημένα Θεραπευτικά Κέντρα του 2018,
ακολουθήστε το σύνδεσμο ή βλ. το χάρτη παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, η ΑΑΕΚ προκηρύσσει σε ετήσια βάση
διαδικασία επιχορήγησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για σκοπούς επιχορήγησης  έχουν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα και άλλοι
ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Κυβερνητικές υπηρεσίες και Νομικά
Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, τα οποία εφαρμόζουν
εγκεκριμένα προγράμματα Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης, καθώς και Μείωσης της Βλάβης.  
Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας επιχορηγήσεων, η
ΑΑΕΚ ενίσχυσε οικονομικά έντεκα (11) συνολικά Θεραπευτικά Προγράμματα κατά το έτος 2018, δαπανώντας το συνολικό ποσό των 252.142 ευρώ, όπως
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ 2018
Α/Α ΔΟΜΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΣΟ €

1.α

Κέντρα Πρόληψης «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»

Πρόγραμμα Ψυχολογικής Απεξάρτησης Κίμωνας

2,401

1.β

Κέντρα Πρόληψης «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»

Πρόγραμμα Ομάδων Αυτοβοήθειας

1.504

2

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Πρόγραμμα Ψυχολογικής Απεξάρτησης “Οδυσσέας»

4,560

3

Παγκύπριος Αντιναρκωτικός
Σύνδεσμος

Κέντρο άμεσης πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης «Στόχος»

18,494

4

ΡΕΤΟ ΚΥΠΡΟΣ

5

ΚΕΣΥΨΥ

Ψυχοθεραπευτική Εστία Μακρόβιας Απεξάρτησης (Ψ.Ε.Μ.Α)

39,588

6

Σύμπραξη Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κύπρου και ΚΕΣΥΨΥ

Σταθμός Συμβουλευτικής «ΑποφασίΖΩ»

24,000

7

Ίδρυμα Θεραπευτική Κοινότητα
«Αγία Σκέπη»

Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη»

128.000

8

Σταθμός Πρόληψης και
Συμβουλευτικής «Ιθάκη»

Εξωτερικό Πρόγραμμα Ψυχολογικής Απεξάρτησης
«Ιθάκη»

10,127

9

Τόλμη Πάφου

Θεραπευτικό Πρόγραμμα «Η ΤΟΛΜΗ»

4,374

10

Kέντρο Θεραπείας Εφήβων
Εσωτερικής διαμονής «Αγία Σκέπη»

Kέντρο Θεραπείας Εφήβων Εσωτερικής διαμονής «Αγία
Σκέπη»

7.000

240,000

35

4.2.3 	Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα
Μείωσης της Βλάβης
Χορήγηση συριγγών και ενημέρωση για την
ασφαλή χρήση μέσω των αυτόματων μηχανών
(vending machines)
Εντός του 2017, η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και έπειτα από απόφαση της Εθνικής
Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, τροχοδρόμησε την
εγκατάσταση μηχανών αυτόματης παροχής κουτιών
μείωσης της βλάβης.

Στόχος της εγκατάστασης των μηχανών
αποτελεί η διασφάλιση της πρόσβασης
των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών
σε αποστειρωμένες σύριγγες και σχετικό
ενημερωτικό υλικό μείωσης της βλάβης,
με απώτερο στόχο τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται 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 Μαγδαληνής 1, Πλατεία Φανερωμένης, Λευκωσία)

●

 παρχία Αμμοχώστου: Κέντρο Υγείας ΑμμοχώΕ
στου (στην είσοδο)

●

 παρχία Λάρνακας: Παλιό Νοσοκομείο ΛάρναΕ
κας (πλησίον Υγειονομικού)

●

 παρχία Λεμεσού: Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού
Ε
(πλησίον της βάσης ασθενοφόρων)

●

 παρχία Πάφου: Εξωτερικός χώρος στο Γενικό
Ε
Νοσοκομείο Πάφου (πλησίον Τμήματος Πρώτων
Βοηθειών).

Τα κουτιά μείωσης της βλάβης που είναι διαθέσιμα
μέσω των μηχανών στην πρώτη πιλοτική του φάση
περιλαμβάνουν: αποστειρωμένες σύριγγες/ βελόνες,
μαντηλάκια εμποτισμένα με αλκοόλ, προφυλακτικά
και έντυπο με συμβουλές μείωσης της βλάβης. Λειτουργεί μόνο με τη χρήση ειδικού κέρματος (token),
το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύο-

36

νται δωρεάν από διάφορα σημεία (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  βρείτε στο σύνδεσμο).

Παροχή εκπαίδευσης για πραγματοποίηση ειδικών διαγνωστικών τεστ ανίχνευσης μολυσματικών 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 συνεργασία με
το Υπουργείο Υγείας προώθησε πρόταση για τη χρήση
των ειδικών διαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης
(rapid tests) για τις μολυσματικές ασθένειες HIV, HCV,
HBV από επιλεγμένα θεραπευτικά προγράμματα, με
στόχο την αύξηση του αριθμού των χρηστών που θα
έχει πρόσβαση στις εξετάσεις αυτές και θα συνδέεται
στη συνέχεια με τις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας.

Η ΑΑΕΚ ανέλαβε να προκηρύξει την αγορά των ειδικών τεστ, με χρηματοδότηση του
Υπουργείου Υγείας. Η οριστικοποίηση του θέματος αναμένεται εντός του 2019, όπως και η
εκπόνηση του πρωτοκόλλου εφαρμογής της
δράσης και η εκπαίδευση των επαγγελματιών
στη χορήγηση των συγκεκριμένων τεστ.

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 Υπουργείο Υγείας συνέχισε την προώθηση της πρότασης για
τη διάθεση της Ναλοξόνης (φαρμακευτική ουσία, αντίδοτο 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 το έτος 2018, η AAEK εκπόνησε σχετικές κατευθυντήριες γραμμές καθώς και το
ενημερωτικό υλικό που θα δίνεται στην ομάδα-στόχο της παρέμβασης και προγραμμάτισε τη διοργάνωση σχετικής εκπαίδευσης
των επαγγελματιών που εμπλέκονται στην
εφαρμογή της δράσης, η οποία καθορίστηκε
για το έτος 2019.
Το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στη χορήγηση της
Ναλοξόνης στα ασθενοφόρα (σε ενέσιμη μορφή) και έχει
εγκρίνει την εισαγωγή στο κρατικό συνταγολόγιο της ουσίας ναλοξόνη σε ενδορινική μορφή (intranasal spray),
ούτως ώστε να προωθηθεί η εφαρμογή της δράσης.

Κατ’ εξαίρεσην έγκριση αιτήματων θεραπείας στα
δημόσια νοσηλευτήρια από τον Υπουργό Υγείας
Η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας προώθησε και το έτος 2018 σειρά αιτημάτων για την παροχή θεραπείας στα δημόσια νοσηλευτήρια σε άτομα 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.

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

Η ΑΑΕΚ, σε συνεργασία με το Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης
«ΣΤΟΧΟΣ» προώθησε την κάλυψη έκτακτων αναγκών στέγασης  (ολιγοήμερης διαμονής μέχρι 7 βράδια) σε τέσσερα άτομα
που αντιμετώπιζαν προβλήματα χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών και σοβαρά προβλήματα στέγασης.
Λόγω των αυξημένων βασικών αναγκών που καταγράφονται ανάμεσα σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, η
ΑΑΕΚ μελετά τρόπους κάλυψης αυτών των αναγκών
σε Παγκύπρια βάση, πρόταση η οποία αναμένεται να
υποβληθεί για έγκριση εντός του έτους 2019.

Εφαρμογή της πρόνοιας μέσω της οποίας ρυθμίζεται η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών του
«Περί Οδικής 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 Ασφάλειας Νόμου (Ν. 174/1986). Η εν λόγω τροποποίηση
παρέχει νέο εργαλείο που θα έχει στη διάθεση της
η Αστυνομία προκειμένου να συμβάλει στην πρόληψη και μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων μέσω της διενέργειας ελέγχων στους οδηγούς,
για ανίχνευση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών
(των λεγόμενων ελέγχων «νάρκοτεστ»).

Η εφαρμογή της νέας πρόνοιας για διενέργεια «νάρκοτεστ» έχει τεθεί σε εφαρμογή
κατά το έτος 2018.
Κατά το έτος αναφοράς, μετά από εργαστηριακές αναλύσεις από τα 546 δείγματα σάλιου
που συλλέχθηκαν, 366 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε παράνομες ουσίες εξάρτησης. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά το 2018 ήταν στοχευμένοι και
όχι τυχαίοι.
Την ίδια στιγμή, παραμένει σε εκκρεμότητα ο τρόπος
με τον οποίο θα εφαρμοστεί το μέρος της νομοθεσίας που προνοεί όπως τα έσοδα από τα πρόστιμα του
νάρκοτεστ διατίθενται για σκοπούς θεραπείας ατόμων με ουσιοεξάρτηση.   
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 συστηματικούς ελέγχους για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (οι λεγόμενοι έλεγχοι «αλκοτέστ»).
Τα αποτελέσματα των ελέγχων «αλκοτέστ», αξιολο-
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γούνται τακτικά και λαμβάνονται από την Αστυνομία
τα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα.
Μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία για τους ελέγχους και τις καταγγελίες του άλκοτεστ στο κεφάλαιο
«3.3 Άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών Euro-DEN (European Drug Emergencies
Network )
Σε συνέχεια της σχετική απόφασης της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά που πραγματοποιήθηκε το
έτος 2017, η ΑΑΕΚ ανέλαβε την προώθηση της συμπερίληψης της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο EuroDEN. Tο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euro-DEN (European
Drug Emergencies Network) αποτελείται από Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε 21 χώρες και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών
και της Τοξικομανίας (EMCDDA). Στόχος του δικτύου
είναι η συστηματική συλλογή πληροφοριών περιστατικών 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 Νοσοκομείου Λευκωσίας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Αναμένεται
η πιλοτική εφαρμογή του το 2019.

4.2.4 	Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα
Έρευνας, Εκπαίδευσης και
Αξιολόγησης
Έρευνα με θέμα την «Επικράτηση μολυσματικών
ασθενειών HIV, HBV και HCV και συμπεριφορών
υψηλού κινδύνου ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών».
Κατά το έτος 2018 ολοκληρώθηκε η έρευνα με θέμα
την «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών HIV,
HBV και HCV και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου
ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών». Ο
σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων όσον
αφορά στις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και
στην εξακρίβωση της επικράτησης των ιών Ηπατίτιδας Β (HBV), Ηπατίτιδας C (HCV) και HIV στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οποίοι αναζητούν
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θεραπεία ή άλλες υπηρεσίες στα θεραπευτικά κέντρα
στην Κύπρο. Ομάδα στόχος αποτέλεσαν άτομα που
είχαν κάνει ενέσιμη χρήση ουσιών εξάρτησης έστω
και μια φορά στη ζωή τους. Πρόκειται για μια βιο-συμπεριφορική μελέτη, η οποία συνδυάζει τη συλλογή
βιολογικών δειγμάτων (αίμα) και δεικτών συμπεριφοράς (ερωτηματολόγιο) από τα ίδια άτομα.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το ποσοστό των ενδοφλέβιων χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών που είναι θετικοί στον ιό της
ηπατίτιδας Γ ξεπερνά τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι οποίες βασίζονταν σε πολύ περιοριμένο αριθμό ατόμων που εξετάζονταν, αφού
φαίνεται να φτάνει το 60% των ατόμων που
έδωσαν δείγμα αίματος.  
Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με την έρευνα στο σύνδεσμο και μια στατιστική εικόνα από τα
ευρήματα της έρευνας στο κεφάλαιο «3.3 Άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα»

Έρευνα Ανάλυσης Λυμάτων
Η έρευνα ανάλυσης λυμάτων διεξάγεται κάθε χρόνο
στην Ευρώπη με στόχο τη διερεύνηση των επιπέδων των
συγκεντρώσεων παράνομων ουσιών σε αστικά 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 Πανεπιστημίου 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 ανάλυση για
τα επίπεδα συγκεντρώσεων της κάνναβης, η οποία δεν
συμπεριλαμβανόταν στις προηγούμενες αναλύσεις.  

Με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων δύο ερευνών (2017 - 2018) φαίνεται να
υπάρχει μια αυξημένη συγκέντρωση μεθαμφεταμίνης στην περιοχή της Λεμεσού.
Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με την Ευρωπαϊκή 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
Μνημονίου συνεργασίας αποτελεί η διενέργεια της
έρευνας «Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για πρόληψη
ουσιών εξάρτησης».
Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί δύο σειρές
ερευνών (2013 και 2017) και οποιαδήποτε στοιχεία
προέκυψαν, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για
σκοπούς αναδιαμόρφωσης πολιτικών έτσι που αυτές
να προσαρμόζονται στις ανάγκες του πεδίου του.

Κατά το έτος 2018, σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας σχεδιάστηκε η τρίτη σειρά της
έρευνας, η οποία  αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός του 2019.

Έρευνα κοινωνικού κόστους
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ,
διενήργησε κατά το 2018, τη δεύτερη σειρά της έρευνας με θέμα: «Το Κοινωνικό Κόστος των Παράνομων
Εξαρτησιογόνων Ουσιών στην Κύπρο».
Ο όρος «κοινωνικό κόστος» αναφέρεται στο κόστος, το
οποίο επιβάλλει στην κοινωνία η ύπαρξη του φαινομένου της χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών.
Συγκεκριμένα, το κόστος θεραπείας και πρόληψης, οι
δαπάνες επιβολής του νόμου, η απώλεια εισοδήματος
και η μείωση της παραγωγικότητας συνυπολογίζονται στη μέτρηση του κοινωνικού κόστους.
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν 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 φαινομένου όσον αφορά στα κονδύλια που ξοδεύονται.

Για κάθε 1 ευρώ που ξοδεύεται στην Πρόληψη,
ξοδεύονται 44 ευρώ στο Ποινικό Σύστημα για
την επιβολή του Νόμου. Αυτό δείχνει την ανάγκη ανακατανομής των κονδυλίων.  
Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με την έρευνα στο σύνδεσμο

Διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας ανάμεσα στους
χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας
H ΑΑΕΚ, με σκοπό τη μελέτη της βιωμένης κοινωνικής
πραγματικότητας των χρηστών παράνομων ουσιών
εξάρτησης μέσης και τρίτης ηλικίας (>=40 ετών), διεξήγαγε ποιοτική μελέτη ανάμεσα σε οκτώ χρήστες.
Μέσα από τις ποιοτικές συνεντεύξεις αναδείχθηκαν
τα παρακάτω συμπεράσματα:

● Η ανάγκη για εμπλοκή των χρηστών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
● έμφαση στις ιδιαίτερες θεραπευτικές ανάγκες των χρηστών μέσης και τρίτης ηλικίας.
● Η μεγάλη σημασία της κοινωνικής επανένταξης των χρηστών μέσης και τρίτης
ηλικίας.
● Η ανάγκη για άμεση θεραπεία και αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών.
● Η ανάγκη για μέτρα πρόληψης της χρήσης
ουσιών εξάρτησης από τις γυναίκες αλλά
και προώθηση παρεμβάσεων όσον αφορά
στο θέμα της χρήσης ουσιών στην εγκυμοσύνη.
Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με την έρευνα στο σύνδεσμο και μια στατιστική εικόνα από τα
ευρήματα της έρευνας στο κεφάλαιο «3.3 Άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σε γραφήματα»

Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
H ΑΑΕΚ, μέσα στα πλαίσια μνημονίων συνεργασίας με
τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο, παρείχε σε
φοιτητές διαφόρων Πανεπιστημίων τις κωδικοποιημένες βάσεις δεδομένων για   στατιστικές αναλύσεις και
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για ερευνητικούς σκοπούς. Μέσα στα ίδια πλαίσια, η
ΑΑΕΚ απασχόλησε φοιτητές πανεπιστημιακών 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 θα προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με όλα
τα πανεπιστημιακά μέσω της συνόδου των πρυτάνεων με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας και καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων σε τομείς κοινού
ενδιαφέροντος, όπως έρευνα, από κοινού υποβολή
ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των δυο φορέων κλπ.

Εκπαιδευτικές ημερίδες στους σωφρονιστικούς
υπαλλήλους του Τμήματος Φυλακών.
Κατά το έτος 2018, η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με το
Τμήμα Φυλακών, το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΘΕΑ Ελλάδας προχώρησαν σε προγραμματισμό εκπαιδευτικών ημερίδων για τους σωφρονιστικούς
υπαλλήλους του Τμήματος Φυλακών. Συγκεκριμένα,
το 2018 πραγματοποιήθηκαν τρεις εκπαιδευτικές
ημερίδες σε 73 σωφρονιστικούς υπαλλήλους.  Μετά
από τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών ημερίδων καθώς και το αίτημα
της διοίκησης του Τμήματος Φυλακών, οι εν λόγω
ημερίδες θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο συνεχούς εκπαίδευσης των σωφρονιστικών
υπαλλήλων.

Εκπαιδευτικές ημερίδες για Λειτουργούς Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης των επαγγελματιών, η ΑΑΕΚ πραγματοποιεί εκπαιδευτικές ημερίδες
που απευθύνονται στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
Στις ημερίδες, πέραν από θέματα που εμπίπτουν
στις άμεσες αρμοδιότητες της ΑΑΕΚ, παρουσιάζονται θέματα που συμπεριλαμβάνουν τις εξελίξεις
για τις Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες, το αλκοόλ, την
αναγνώριση συμπτωμάτων χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών και την κινητοποίηση ατόμων για θεραπεία.
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Παροχή ενημέρωσης/ συμμετοχή σε συζητήσεις
σε κοινότητες και Δήμους σε όλη την Κύπρο
Μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας ο Πρόεδρος, τα Μέλη του ΔΣ και
Λειτουργοί της ΑΑΕΚ συμμετέχουν σε ενημερωτικές
και εκπαιδευτικές συναντήσεις, ημερίδες, εκπαιδεύσεις σε όλες τις Επαρχίες.
Συνοπτικά, η ΑΑΕΚ κατά το 2018 συμμετείχε σε εκπαιδεύσεις σε κοινότητες στα πλαίσια οργανωμένων
συνόλων νεολαίας, συνομοσπονδίες γονέων διαφόρων βαθμίδων, εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και φεστιβάλ νεολαίας.  
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ πραγματοποίησε
κατά το 2018 πολλαπλές συναντήσεις με Δημάρχους
στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου και κοινοτήτων όπως ο Λυθροδόντας, η Αγία Βαρβάρα, η Σια, ο Μαθιάτης, Ακάκι κα.  

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 EKΠΝΤ, εργαλεία/ πρωτόκολλα 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 ατόμων 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.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Υπουργούς και άλλους αξιωματούχους
Κατά το 2018 ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ, μέσα στα πλαίσια
προώθησης της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής,
καθώς και επίλυσης προβλημάτων στην υλοποίηση
των δράσεων της, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Υπουργούς
της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Βουλής, την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, Επιτρόπους, κομματικούς
αρχηγούς, διάφορους άλλους πολιτειακούς αξιωματούχους, εμπειρογνώμονες, τεχνοκράτες 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
υλοποιούνται σε συνεχή βάση. Το συντονιστικό ρόλο
έχουν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημόσιας τάξης,
Οικονομικών και Υγείας, ενώ η ΑΑΕΚ έχει το ρόλο της
παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων.

Εκσυχρονισμός του «Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου»
Αναφορικά με την ανάγκη συνεχούς εκσυχρονισμού του Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου Ν29/77 για συμπερίληψη
Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών (ΝΨΟ) στη λίστα
των ελεγχόμενων ουσιών, η ΑΑΕΚ συνέβαλε δημιουργικά στην τροποποίηση νόμου για εισαγωγή
νέων συνθετικών ουσιών.

Κατά το έτος 2018, το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα το Γενικό Χημείο του κράτους πρότεινε τροποποίηση της νομοθεσίας για συμπερίληψη νέων συνθετικών ουσιών στην λίστα
των ελεγχόμενων φαρμάκων.
Με τον τρόπο αυτό βοήθησε στον αποτελεσματικότερο έλεγχο επικίνδυνων ουσιών, ενισχύοντας   το
Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) του Ευρωπαϊκού Κέντρου που συντονίζει η ΑΑΕΚ.  

Αναβάθμιση του τοπικού Συστήματος Έγκαιρης
Προειδοποίησης (ΣΕΠ)
Αναφορικά με την αναβάθμιση του τοπικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) για σκοπούς
έγκαιρου και αποτελεσματικού μηχανισμού ενημέρωσης σε σχέση με τις νέες ψυχότροπες ουσίες,
εδραιώθηκε 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.   

Σε συνέχεια των πιο πάνω, κατά το έτος αναφοράς δημιουργήθηκε από την ΑΑΕΚ Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή με ειδικούς από το Γενικό Χημείο του Κράτους και
τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, με στόχο την
αξιολόγηση του κινδύνου των νέων ψυχοδραστικών ουσιών.
Kατά το έτος 2018, ο αριθμός των ειδοποιήσεων ανήλθε στις 58.
Οι δυσκολίες που καταγράφηκαν ως προς την υλοποίηση των αναφερόμενων δράσεων αφορούν στην ανάγκη για ουσιαστική συμβολή όλων των κέντρων θεραπείας, καθώς και άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών.  
Το Τμήμα Τελωνείων συμμετέχει στο τοπικό ΣΕΠ
λαμβάνοντας ηλεκτρονικά όλες τις αξιολογήσεις κινδύνου και άλλες σχετικές ειδοποιήσεις που αφορούν
το σύστημα.  Οι εν λόγω αναφορές τυγχάνουν χειρισμού και αξιοποιούνται αναλόγως με απώτερο στόχο
την έγκαιρη ενημέρωση σε σχέση με τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες που κυκλοφορούν.
Με την εμφάνιση φαιντανυλών η ΑΑΕΚ δημιούργησε 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.

Έλεγχοι για τις πρόδρομες και προ-πρόδρομες
ουσίες
Αναφορικά με τους ελέγχους για τις πρόδρομες και
προ-πρόδρομες ουσίες, το Τμήμα Τελωνείων σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε φορτία, τόσο κατά την εισαγωγή,
όσο και κατά την εξαγωγή ουσιών που διακινούνται
παράνομα χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
Αναβαθμίστηκε η συνεργασία της Αστυνομίας Κύπρου, του Τμήματος Τελωνείων και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ιδιωτικών μεταφορέων μέσω
της υπογραφής από το Τμήμα Τελωνείων μνημόνιου
συνεργασίας με ιδιωτική εταιρεία μεταφορών αλλά
και με το Σύνδεσμο ταχυμεταφορέων Κύπρου.
Σημειώνουμε ότι, με την αύξηση των διαδικτυακών
αγορών παρατηρείται ραγδαία αύξηση στον όγκο των
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δεμάτων που μεταφέρονται με εταιρείες ταχυμεταφορών με συνέπεια το Τμήμα Τελωνείων να αντιμετωπίζει πρακτικές δυσκολίες κατά τον τελωνειακό έλεγχο.

Κατά το έτος 2018, το Τμήμα Τελωνείων συμμετείχε σε δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις πρόδρομες ουσίες (CUSTOMS 2020, “Workshop on
the customs control of drug precursors”, 18-19
June 2018, Parnü, Estonia και 22nd Meeting of
the Group of Experts on Drug Precursors, 1415 May 2018, Brussels, Belgium). Δεδομένου
ότι η ΥΚΑΝ αναλαμβάνει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών, έγινε εισήγηση όπως η ΥΚΑΝ συμπεριληφθεί στους εμπλεκόμενους φορείς της δράσης
για τις πρόδρομες ουσίες.

Μείωση της διακίνησης των παράνομων ουσιών
εξάρτησης

Κατά το 2018, καταγράφηκαν 1168 υποθέσεις  σχετιζόμενες με τα ναρκωτικά, σε σχέση
με 950 το 2017. Η πλειοψηφία των αδικημάτων εξακολουθεί να αφορά κατοχή και χρήση φυτικής κάνναβης.
Εκτενή στοιχεία σχετικά με τη διαχρονική εικόνα των Κατασχέσεων και των Υποθέσεων
Παράνομων Εξαρτησιογόνων Ουσιών μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα Ι.
Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία τα οποία συλλέγει σε
ετήσια βάση η ΑΑΕΚ από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών Κύπρου (ΥΚΑΝ), η κάνναβη αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της παράνομης αγοράς.
Με απώτερο στόχο τη μείωση της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης, κατά το έτος αναφοράς, η
Αστυνομία Κύπρου αναβάθμισε τη συνεργασία της με
Αξιωματικούς Συνδέσμους άλλων χωρών. Στα πλαίσια αυτά διοργανώθηκαν συναντήσεις, παρουσιάσεις
σημαντικών υποθέσεων και ανταλλαγή πληροφοριών 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 Βάσεων και των Ηνωμένων Εθνών.
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4.2.6. 	Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα
των Διεθνών Σχέσεων

Οριζόντια Ομάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά
(Horizontal Working Party on Drugs)
Μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε., όπως κάθε χρόνο, κατά
το έτος 2018 η ΑΑΕΚ εκπροσώπησε την Κυπριακή
Δημοκρατία στην Οριζόντια Ομάδα Εργασίας για τα
Ναρκωτικά 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 πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες, σε μηνιαία βάση, ενώ παράλληλα στα πλαίσια της Ομάδας
πραγματοποιούνται και οι διάλογοι της ΕΕ με τρίτες
χώρες για το θέμα των παράνομων εξαρτησιογόνων
ουσιών. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά
το έτος 2018 ήταν τα εξής:
●

Η ανάλυση κινδύνου νέων ψυχοδραστικών ουσιών και η υποβολή τους στο σύστημα ελέγχου.

●

Η προετοιμασία για την 61η Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών των Ηνωμένων Εθνών
(CND) που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, τον
Μάρτιο του 2018.

●

Η κοινή θέση της ΕΕ αναφορικά με τη διαδικασία
για αξιολόγηση της διεθνούς πολιτικής το 2019.

●

Τα εναλλακτικά μέτρα αντί της ποινής φυλάκισης σε χρήστες ουσιών.

●

Η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA).

●

Παράνομες Ουσίες Εξάρτησης και κρυμμένο διαδίκτυο (darknet): προοπτικές για έρευνα, πολιτική και καταστολή.

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 Συμβουλίου της
ΕΕ, πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία (3 Μαΐου
2018), με θέμα: «Πρόληψη και Θεραπεία της Χρήσης
Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών» και στην Αυστρία

(7- 8 Οκτωβρίου 2018) με θέμα: «Προκλήσεις και
δυνατότητες για πρόληψη της χρήσης ουσιών μέσω
του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου του κρυμμένου διαδικτύου- Darknet». Στις εν λόγω συναντήσεις
συμμετέχει ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ.

Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το
Αλκοόλ/Committee of National Alcohol Policy
and Action (CNAPA)
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα του αλκοόλ συντονίζονται μέσα από την Επιτροπή Εθνικής
Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ (CNAPA). Στόχος της Επιτροπής είναι η ανταλλαγή πληροφοριών,
γνώσεων και καλών πρακτικών για τη μείωση των
αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με την κατανάλωση του αλκοόλ. Η Κύπρος εκπροσωπείται στην
εν λόγω επιτροπή από την ΑΑΕΚ από το 2011.

πολυτομεακής, καινοτόμου και αποτελεσματικής πολιτικής για θέματα των παράνομων εξαρτησιογόνων
ουσιών.
Η ΑΑΕΚ εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στις
συναντήσεις Μόνιμων Αντιπροσώπων και του Μεσογειακού Δικτύου (MEDNET). Επιπρόσθετα, συνεργάτες 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 2018 ήταν τα εξής:
●

Ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών σεβόμενων
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

●

Διεθνής συνεργασία για τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών.

●

Η Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το
Αλκοόλ κατά το 2018, επικεντρώθηκε στα πιο κάτω
θέματα:

Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στην Πολιτική
για τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.

●

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.

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

●

τη συλλογή στοιχείων για τα μέτρα που εφαρμόζουν οι χώρες για την αντιμετώπιση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ με στόχο τη διαμόρφωση Δελτίου ανά χώρα (Country Fiche) που θα
είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στο Health Policy
Platform,

●

την Έκθεση για τις σημάνσεις στα αλκοολούχα
ποτά και τα μέτρα αυτορρύθμισης που εισήγαγε
η Βιομηχανία του Αλκοόλ.

Συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ευρώπης- Ομάδα Πομπιντού (Pompidou Group)
Η Ομάδα Πομπιντού (ΟΠ) λειτουργεί στο πλαίσιο του
Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1971 και στην παρούσα φάση απαρτίζεται από 35 κράτη μέλη. Στόχος
της Ομάδας είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας

Περαιτέρω, μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας με το Μεσογειακό Δίκτυο της Ομάδας Πομπιντού (MedNET),
η ΑΑΕΚ διοργάνωσε το Μάιο και τον Ιούνιο του
2018, δύο δράσεις φιλοξενώντας 11 εμπειρογνώμονες του τομέα της πρόληψης και της θεραπείας
από Αντιπροσωπείες του Μαρόκου, του Λιβάνου,
της Τυνησίας, της Αλγερίας και της Παλαιστίνης
σε διήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κύπρο.
Στόχος των επισκέψεων ήταν η εκπαίδευση στα
Ευρωπαϊκά Κριτήρια Ποιότητας Πρόληψης για τα
Ναρκωτικά (European Drug Prevention Quality
Standards), η παρουσίαση του φαινομένου της
εξάρτησης στην Κύπρου και της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ
και επισκέψεις σε προγράμματα του θεραπευτικού
συνεχούς της Κύπρου.
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Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για
τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA)
Τα επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και πληροφορίες 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 αποκεντρωμένους Οργανισμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παρακολούθησης Ναρκωτικών 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 Διοκητικού Συμβουλίου της ΑΑΕΚ, τους κ. Σ. Σεργίδη και κα Μ. Αυξεντίου,
ενώ ο κ. Σεργίδης είναι εκλελεγμένο μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Κέντρου.
Επιπρόσθετα, η ΑΑΕΚ, μέσω του Τμήματος Πρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ, συμμετέχει συστηματικά στις
εργασίες του Κέντρου, μέσα από θεσμοθετημένες 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 αναθεώρηση των εργαλείων
συλλογής πληροφοριών, συγγραφής συγκεκριμένων
θεματικών εκθέσεων ή συμμετοχής σε έρευνες.   
Το 2018 τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο του EMCDDA ήταν τα ακόλουθα:
●

Η εξωτερική αξιολόγηση του Κέντρου, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν εξαιρετικά.

●

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ.

●

Οι προϋπολογισμοί του 2018 και ο προκαταρκτικός προϋπολογισμός του 2019.

●

Η συνεργασία του Κέντρου με τη Δημοκρατία της
Αλβανίας.

●

Η σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής για τα
έτη 2020- 22.
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●

Διάφορα προγράμματα του Κέντρου, όπως η
υλοποίηση της Στρατηγικής του EMCDDA 2025
και το πρόγραμμα εργασίας του 2019- 2021.

Στη Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου τον
Ιούνιο του 2018, επανεκλέγει μετά από ψηφοφορία
ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού ο κ. Στέλιος Σεργίδης για την περίοδο1η Ιουλίου 2018 έως τις
30 Ιουνίου 2021.

62η Σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών των Ηνωμένων Εθνών (CND)
Μεταξύ 14 και 22 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε 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 είναι η επαναβεβαίωση των δεσμεύσεων γύρω από το φαινόμενο των παράνομων ουσιών
εξάρτησης που προκύπτουν τόσο από τις τρεις Διεθνείς Συμβάσεις Ελέγχου των παράνομων ουσιών
εξάρτησης, όσο και από την Πολιτική Διακήρυξη και
το outcome document της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τις παράνομες ουσίες εξάρτησης του 2016.
Σημαντικό γεγονός ήταν η κατάταξη 13 ουσιών
στους πινάκες των ελεγχόμενων ουσιών. Όσον αφορά στην μετακίνηση της κάνναβης σε διαφορετικούς
πίνακες των ελεγχόμενων ουσιών, αυτή η απόφαση
μετατέθηκε στο μέλλον με ορίζοντα την 63η Σύνοδο
των Ηνωμένων Εθνών.     

Άλλες διμερείς σχέσεις
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, το οποίο συντονίζει ο Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess
Consulting, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης της Πολωνίας και τον Πολωνικό Οργανισμό
OIC Poland Foundation, πραγματοποιήθηκαν σειρά
επισκέψεων στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου από αντιπροσωπείες επαγγελματιών από
την Πολωνία. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων παρουσιάστηκαν οι δράσεις της ΑΑΕΚ.

45

05

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ
- ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΑ

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 2018 και των δράσεων που εκκρεμούν για υλοποίηση εντός του 2019. Σημειώνονται περεταίρω, οι
συστάσεις της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου προς κάθε Υπουργείο ξεχωριστά.

5.1. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ
ΣΤΌΧΟΣ /ΔΡΆΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ

Πρόληψη

Ενίσχυση γνώσης του γενικού πληθυσμού και των νέων γυναικών
ή/και νέων γονέων ειδικότερα για τους κινδύνους του αλκοόλ κατά
την περίοδο της εγκυμοσύνης, του θηλασμού και τη βρεφική ηλικία.
Προώθηση εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαιδεύσεων προς το γενικό
πληθυσμό και ειδικότερα προς τις νέες γυναίκες και νέους γονείς.

Υλοποιήθηκε

Πρόληψη

Ενίσχυση γνώσης του γενικού πληθυσμού και των νέων γυναικών
ή/και νέων γονέων ειδικότερα για τους κινδύνους του αλκοόλ κατά
την περίοδο της εγκυμοσύνης, του θηλασμού και τη βρεφική ηλικία.
Παροχή σύντομων παρεμβάσεων και ανάπτυξη και διάχυση οδηγού
σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ για γυναίκες σε γόνιμη ηλικία
και έγκυες γυναίκες.

Υλοποιήθηκε

ΠΥΛΏΝΑΣ

Πρόληψη

Πρόληψη
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Ενίσχυση της γνώσης ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας,
επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών, και εκπαιδευτικών σχετικά με
το σύνδρομο εμβρυικού αλκοολισμού και φάσμα διαταραχής.
Προώθηση ανάπτυξης κλινικών κατευθυντήριων γραμμών για την
πρόληψη, διάγνωση και υποστηρικτική θεραπεία του φάσματος
διαταραχής εμβρυικού αλκοολισμού.
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.

Υλοποιήθηκε

Προς Υλοποίηση

ΠΥΛΏΝΑΣ

ΣΤΌΧΟΣ /ΔΡΆΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
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

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).

Προς Υλοποίηση

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.

Προς Υλοποίηση

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.

Προς υλοποίηση

Θεραπεία και
Κοινωνική
Επανένταξη

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

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

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.

Υλοποιήθηκε – Συνεχής
Δράση

Δεν υλοποιήθηκε
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ΣΤΌΧΟΣ /ΔΡΆΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ

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

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

Προς υλοποίηση

ΠΥΛΏΝΑΣ

Έρευνα,
εκπαίδευση,
αξιολόγηση

Συστάσεις προς Υπουργείο Υγείας
1. Συμμετοχή του Υπουργείου στην Επιτροπή Πρόδρομων Ουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  με εκπρόσωπο 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, ψυχολόγους, νοσηλευτές ψυχικής υγείας
και κοινωνικούς λειτουργούς.
4. Ενίσχυση και επέκταση υφιστάμενων προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος.
5. Πρόσληψη μόνιμου επαγγελματία για την ανταπόκριση της Γραμμής Διακοπής του Καπνίσματος 1431 και
επέκταση ωρών λειτουργίας της.
6. Συμβολή της πνευμονολογικής κλινικής στη θεραπεία για τη διακοπή του καπνίσματος.
7. Ενίσχυση δυνατότητας παροχής φαρμάκων για τους ασθενείς στα υφιστάμενα προγράμματα διακοπής του
καπνίσματος.
8. Επέκταση της χορήγησης Ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών για μείωση των θανάτων.
9. Ενίσχυση των προγραμμάτων φαρμακευτικής υποστήριξης με ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις.
10. Ενίσχυση και Βελτίωση της ΘΕΜΕΑ.
11. Λειτουργία προγράμματος μεθαδόνης.
12. Λειτουργία προγράμματος για συννοσηρότητα.
13. Εφαρμογή της νομοθεσίας για το κάπνισμα.
14. Εκπαίδευση λειτουργών Θεραπευτικών Δομών των ΥΨΥ για τον τζόγο.
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5.2. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΤΆΞΗΣ
ΠΥΛΏΝΑΣ

ΣΤΌΧΟΣ /ΔΡΆΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ

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.

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.

Προς Υλοποίηση

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.

Προς Υλοποίηση

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

Υλοποιήθηκε/Συνεχής
Δράση

Εκπαίδευση και χορήγηση ναλοξόνης ως μέτρο πρόληψης των θανάτων από:

Μείωση της
Βλάβης

(α) Άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης  ουσιών και
παρακολουθούν προγράμματα μείωσης της βλάβης
(β) Προσωπικού του Τμήματος Φυλακών

Προς υλοποίηση

(γ) Άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης  ουσιών και πρόκειται
να αποφυλακισθούν
(δ) Ασθενοφόρα

Μείωση της
Βλάβης

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

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

Υλοποιήθηκε

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 συστηματικών 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.
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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. κουτιών μείωσης της βλάβης)
8. Δημιουργία ειδικού δικαστηρίου το οποίο θα χειρίζεται με ταχείς διαδικασίες περιπτώσεις ατόμων οι οποίοι βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια παράνομων ουσιών.
9. 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.

5.3. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΠΥΛΏΝΑΣ

Πρόληψη

ΣΤΌΧΟΣ /ΔΡΆΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ

Εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για μείωση της διαθεσιμότητας
αλκοολούχων ποτών σε ανήλικα άτομα. 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 Οικονομικών
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.

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.

Αύξηση του προϋπολογισμού ως  μηχανισμού μεταφοράς εσόδων από την εφαρμογή του «Περί Οδικης
Ασφάλειας (νάρκοτεστ) στην ΑΑΕΚ για σκοπούς θεραπείας των ατόμων που εντοπίζονται θετικοί στο
νάρκοτεστ, όπως προβλέπει και η υφιστάμενη νομοθεσία.

5.

Δημιουργία ειδικού κονδυλίου στον Προϋπολογισμό κάθε Υπουργείου που να αφορά την πολιτική κατά
των εξαρτήσεων
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5.4. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΆΜΥΝΑΣ
ΠΥΛΏΝΑΣ

ΣΤΌΧΟΣ /ΔΡΆΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ

Πρόληψη

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/ και την
καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στο περιβάλλον του
στρατού/ Εφαρμογή των ουροληπτικών ελέγχων στα επίλεκτα σώματα
και επέκταση των ελέγχων στα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, στους
κληρωτούς στρατιώτες και στους Συμβασιούχους οπλίτες.

Πρόληψη

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/ και την
καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στο περιβάλλον του
στρατού/ 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

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/ και την
καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στο περιβάλλον του
στρατού/ Εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΑΑΕΚ και
Υπουργείου Άμυνας.

Υλοποιήθηκε- διαρκής
δράση

Πρόληψη

Εφαρμογή έγκαιρων, πρώιμων παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες
ομάδες υψηλού κινδύνου/ Ανανέωση και παρακολούθηση του
πρωτοκόλλου συνεργασίας για παραπομπή στρατιωτών στις δομές
τοξικοεξάρτησης.

Προς Υλοποίηση

Προς Υλοποίηση

Συστάσεις προς Υπουργείο Άμυνας
1. Εντατικοποίηση και αναβάθμιση των δομημένων δραστηριοτήτων για δημιουργική απασχόληση και εκπαίδευση των στρατιωτών στον ελεύθερο τους χρόνο σε θέματα που ενδιαφέρουν τους ίδιους, όπως τα
επιμορφωτικά μαθήματα σε συνεργασία με το ΥΠΠ, θεατρικές παραστάσεις σε συνεργασία με το ΘΟΚ,
αθλητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τον ΚΟΑ κ.α.
2. Ενίσχυση της στελέχωσης της Διεύθυνσης Υγειονομικού, ειδικά με Κοινωνικούς Λειτουργούς και Χημικό.
3. Εξέταση του ενδεχόμενου αξιοποίησης των ΣΥΟΠ με αντίστοιχα πτυχία στο έργο της Διεύθυνσης Υγειονομικού.
4. Ενίσχυση των συστηματικών ουροληπτικών ελέγχων έτσι ώστε να ισχύει η προληπτική αξία τους και ενίσχυση 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. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΊΑΣ
ΣΤΌΧΟΣ /ΔΡΆΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ

Πρόληψη

Παροχή στήριξης σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού για την υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής. 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

Παροχή στήριξης σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
για την υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής. Διασφάλιση δωρεάν συμμετοχής
παιδιών/εφήβων  που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες σε δραστηριότητες
του Ανοικτού Σχολείου, Επιμορφωτικών και ΚΙΕ Παγκύπρια

Προς Υλοποίηση

Πρόληψη

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/ και την
καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον.
Ενίσχυση του νέου αναλυτικού προγράμματος «Αγωγής Υγείας» στο
εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση στην πρόληψη των εξαρτήσεων

Υλοποιήθηκε

Πρόληψη

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/ και
την καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στο σχολικό
περιβάλλον. Ενίσχυση της οικονομικής και επιστημονικής στήριξης
των σχολικών μονάδων για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης αγωγής
υγείας.

Δεν υλοποιήθηκε.

Πρόληψη

Εφαρμογή έγκαιρων, πρώιμων παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες ομάδες
υψηλού κινδύνου. Επέκταση, ανανέωση και παρακολούθηση πρωτόκολλου
Συνεργασίας για την παραπομπή των μαθητών στη θεραπεία.

Προς Υλοποίηση

Πρόληψη

Εφαρμογή έγκαιρων, πρώιμων παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες ομάδες
υψηλού κινδύνου. 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.

Πρόληψη

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

ΠΥΛΏΝΑΣ

Υλοποιήθηκε

Προς Υλοποίηση

Συστάσεις προς Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
1. Καταγραφή ξεκάθαρων πολιτικών στο σχολικό χώρο σε σχέση με τις νόμιμες και παράνομες ουσίες και
πως εφαρμόζονται.
2. Πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία για το κάπνισμα με την εφαρμογή του θεσμού του άκαπνου σχολείου.
3. Διάχυση της στρατηγικής της ΑΑΕΚ για τα τυχερά παιγνίδια στους Επιθεωρητές, Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς.
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.
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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.
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. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΠΡΌΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ
ΣΤΌΧΟΣ /ΔΡΆΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
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

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

Άμεση κατάθεση στο Υπ. Συμβούλιο και 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.

Προς Υλοποίηση

ΠΥΛΏΝΑΣ

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. Εμπλουτισμό και περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας των επαγγελματιών που στελεχώνουν τα κρατικά ιδρύματα με εξειδικευμένο προσωπικό π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί.
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5.7. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ
ΣΤΌΧΟΣ /ΔΡΆΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΉΘΗΚΕ/
ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ

Πρόληψη

Εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για μείωση της διαθεσιμότητας
αλκοολούχων ποτών σε ανήλικα άτομα.   Έγκριση τροποποιητικής
νομοθεσίας για την Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων.

Δεν υλοποιήθηκε

Πρόληψη

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/και την
καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στην κοινότητα. Παροχή
υπηρεσιών πολύ-επίπεδης στήριξης από Δήμους και Κοινότητες (π.χ.
κοινωνική/ ψυχο-λογική και εναλλακτικές δραστηριότητες).

Προς υλοποίηση

ΠΥΛΏΝΑΣ

Συστάσεις προς Υπουργείο Εσωτερικών
1. Παραχώρηση ειδικού κονδυλίου στους Δήμους για δράσεις και παρεμβάσεις αντιμετώπισης της εξάρτησης
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ΤΟΜΈΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

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

6.1. 	ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΗΣ ΑΑΕΚ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ
Η ΑΑΕΚ διατηρεί ιστοσελίδα (www.naac.org.cy)
στην οποία παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σε
επαγγελματίες, 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. Κατά το
2018, η ΑΑΕΚ προώθησε τη 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 (ArxiAntimetopisisExartiseon), στο twitter
(@naac_cy), και στο κανάλι youtube (https://www.
youtube.com/channel/UCjRqAy6tdjONKgRcjn8hrcg)
με στόχο την πιο άμεση επαφή με τους νέους αλλά και
τους συνεργάτες της.

6.2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΆ ΔΕΛΤΊΑ
Κατα το 2018, η ΑΑΕΚ συνέχισε την έκδοση του
Ενημερωτικού Δελτίου της ΑΑΕΚ, το οποίο αποτελεί ένα μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Αρχής με τους συνεργάτες της, αλλά και το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Στο Ενημερωτικό Δελτίο γίνεται
αναφορά στις δραστηριότητες της ΑΑΕΚ ανά μήνα,
αλλά και σε επιστημονικά θέματα σχετιζόμενα με τις
εξαρτήσεις, με συνδέσεις στις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του τομέα.
Όλα τα δελτία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της
ΑΑΕΚ στον πιο κάτω σύνδεσμο.

6.3. ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
Εκδήλωση «Νέα αρχή με αληθινούς τρόπους
ζωής»

Από την εκδήλωση «Νέα αρχή με αληθινούς τρόπους ζωής»
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Σε συνέχεια της πρότασης νόμου που ψηφίστηκε
ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για μετεξέλιξη του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου σε
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ),
πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018, στο Προεδρικό Μέγαρο, εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός μέχρι το 2020 και η νέα
εικόνα της Αρχής, στην παρουσία του Εξοχότατου
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

1η Εκπαιδευτική Ημερίδα για το Κάπνισμα και
τη Διακοπή του
Πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2018 , η 1η
Εκπαιδευτική Ημερίδα για το κάπνισμα και τη διακοπή του στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής
Ιατρικής. Η ημερίδα ήταν ανοικτή στο κοινό, όμως
παράλληλα περιλαμβάνε και εκπαίδευση προς τους
επαγγελματίες.

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ
Στόχος της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ κατά το έτος 2018, για έκτη συνεχή χρονιά ήταν
η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το φαινόμενο της επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ, την έκταση

του προβλήματος ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους,
τα μέτρα που προωθεί η πολιτεία για τη μείωση των
κινδύνων που σχετίζονται με την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ την τελευταία πενταετία με απώτερο
στόχο την κινητοποίηση όλων για την προάσπιση των
δικαιωμάτων του κάθε πολίτη στην υγεία.

Παγκόσμια Ημέρα για τα Ναρκωτικά 26η Ιουνίου
Κατά το 2018 η ΑΑΕΚ πραγματοποίησε στις 27 Ιουνίου τη θεσμοθετημένη συνάντηση του Δικτύου Συνεργατών. Η συνάντηση αυτή απευθυνόταν κυρίως
στους συνεργάτες της Αρχής τόσο στον τομέα της
πρόληψης, όσο και της θεραπείας. Απώτερος σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση από πλευράς της Αρχής των πιο πρόσφατων εξελίξεων που
άπτονταν των αρμοδιοτήτων της, καθώς επίσης και
παρουσίαση του έργου των συνεργατών της.
Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν το πρώτο Σχέδιο
Δράσης για την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια 2018-2020 και το πρωτόκολλο που
θα πρέπει να συμπληρώνεται από τα θεραπευτικά προγράμματα, τα αποτελέσματα της έρευνας
Trendspotter και των κατευθυντήριων γραμμών για
το σχολικό σύστημα που διαμόρφωσε η ίδια η Αρχή.

Από την επίσκεψη του Διευθυντή του EMCDDA Alexis Goosdeel στην Κύπρο
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Από την εκπαιδευτική επίσκεψη αντιπροσωπειών
από την Αλγερία και την Παλαιστίνη

Από την εκδήλωση για παρουσίαση
της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά

Επίσκεψη στην Κύπρο του Διευθυντή του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των
Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA)

την Αλγερία σε εκπαιδευτική επίσκεψη στις 18-19 Ιουνίου 2018. Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά κριτήρια ποιότητας στην πρόληψη για τις παράνομες ουσίες εξάρτησης στα γραφεία
της ΑΑΕΚ, ενώ τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις σε θεραπευτικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων του Κέντρου Πολλαπλής Παρέμβασης, του
Κέντρου Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας
ΠΕΡΣΕΑΣ και του Προγράμματος Άμεσης Πρόσβασης
και Μείωσης της Βλάβης ΣΤΟΧΟΣ.

Στις 10 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
του κ. Alexi Goosdeel, Διευθυντή του EMCDDA στην
Κύπρο. Στα πλαίσια της επίσκεψης του ο κ. Goosdeel,
συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ. Κωσταντίνο
Ιωάννου και άλλους αξιωματούχους του κράτους που
εμπλέκονται στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής
για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες
Ουσίες και την επιβλαβή χρήση του Αλκοόλ.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις 18-19 Ιουνίου
2018, αντιπροσωπειών από την Παλαιστίνη
και την Αλγερία
Μέσα στο πλαίσιο του Μεσογειακού Δικτύου της Ομάδας Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης, η ΑΑΕΚ
φιλοξένησε αντιπροσωπείες από την Παλαιστίνη και

Παρουσίαση Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2018
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου πραγματοποίησε στις 7 Ιουνίου 2018 την παρουσίαση της
Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών
και της Τοξικομανίας (EMCDDA) στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ.
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ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΉΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Οι προτεραιότητες της ΑΑΕΚ, οι οποίες έχουν καθορισθεί  για το 2019 περιλαμβάνουν τα εξής:

7. Προώθηση και παροχή εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ σε χώρους
αναψυχής και φεστιβάλ για νέους.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

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

1. Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για την
Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες
Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ
2013- 2020.
2. Εφαρμογή ειδικών διαγνωστικών τεστ ανίχνευσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε άτομα
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών.
3. Πρόληψη υπερβολικών δόσεων και θανάτων
μέσω της εκπαίδευσης επαγγελματιών των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, στη χορήγηση
ναλοξόνης.
4. Ενίσχυση της γνώσης του κοινού, των επαγγελματιών υγείας και ειδικότερα των γυναικών και
των νέων γονιών, για την πρόληψη, διάγνωση
και αντιμετώπιση του εμβρυϊκού αλκοολικού
συνδρόμου.
5. Προώθηση της τροποποίησης του «Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών» Νόμου (ΚΕΦ.
144), με απώτερο στόχο τη μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα
στα παιδιά και τους νέους.
6. Εντατικοποίηση των μέτρων ελέγχου πρόσβασης
από ανήλικους σε υποστατικά που πωλούν αλκοόλ.
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9. Δημιουργία μηχανισμού για άμεση στήριξη των
ατόμων με προβλήματα ουσιοεξάρτησης για κάλυψη βασικών αναγκών σε Παγκύπρια βάση.
10. Δημιουργία πρωτοκόλλου παραπομπής Γραφείου Νεανικής παραβατικότητας ΥΚΑΝ και ΥΨΥ
για παραπομπή  ανηλίκων σε κέντρα θεραπείας
και μετέπειτα εισήγηση από το Γραφείο Νεανικής Παραβατικότητας προς τον Γενικό Εισαγγελέα για μη λήψη ποινικών μέτρων.  
11. Υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος
Φυλακών με σκοπό τη βελτίωση διαχείρισης των
ατόμων που αποφυλακίζονται και αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης.
12. Χάραξη και υλοποίηση Στρατηγικής για την Παθολογική Ενασχόληση με τα Τυχερά Παιχνίδια.
13. Έγκριση και ενίσχυση προγραμμάτων για τα
άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα από την
ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.
14. Αναθεώρηση οδηγού θεραπείας.

15. Λειτουργία του Κέντρου εσωτερικής θεραπείας
ανήλικων χρηστών.
16. Συμπερίληψη μεθαδόνης στις θεραπευτικές και
φαρμακευτικές επιλογές σε σχέση με την θεραπεία υποκατάστασης.
17. Αντιμετώπιση της ομάδας των μεταναστών στον
τομέα της πρόληψης, της θεραπείας και της μείωσης της βλάβης.
18. Επικαιροποίηση και συστηματικότερη εφαρμογή
του πρωτοκόλλου παραπομπής μαθητών σε θεραπευτικές δομές.
19. Αναθεώρηση του οδηγού πρόληψης με την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Κριτηρίων ποιότητας για τα προληπτικά προγράμματα (EDPQS).
20. Ενίσχυση και επέκταση της εφαρμογής προληπτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο με τη
συμβολή της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
21. Αναθεώρηση μνημονίου συνεργασίας με Πανεπιστήμια και διεύρυνση τομέων συνεργασίας.
22. Ανάπτυξη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για στήριξη ατόμων που αποτείνονται στις ΥΚΕ και αντιμετωπίζουν προβλήματα με ουσιοεξάρτηση.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ /
ΕΚΤΕΠΝ

και επέκταση της σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
5. Διεξαγωγή έρευνας για σκοπούς εκτίμησης του
συνολικού ποσοστού θνησιμότητας ανάμεσα σε
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών.
6. Διεξαγωγή έβδομης σειράς Πανευρωπαϊκής
έρευνας μαθητικού πληθυσμού (ESPAD).
7. Διεξαγωγή τρίτης σειράς έρευνας κοινωνικού
κόστους.
8. Δημιουργία δεικτών παρακολούθησης του καπνίσματος στην Κύπρο.
9. Διεξαγωγή έρευνας σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης
10. Ανάλυση των αποτελεσμάτων του Δείκτη σοβαρότητας της Εξάρτησης.
11. Διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών των ατόμων που συμμετέχουν στα σχέδια κοινωνικής
επανένταξης της ΑΑΕΚ.
12. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται
στην Κύπρο.
13. Διεξαγωγή έρευνας σε συγκεκριμένους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου ως προς τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.
14. Βελτίωση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων και
δεικτών επικράτησης της χρήσης.

1. Εφαρμογή του ηλεκτρονικού αρχείου για τον
Δείκτη Θεραπείας.

15. Πρακτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου EuroDEN από τα ΤΑΕΠ και του πρωτοκόλλου παραπομπής ασθενών των ΤΑΕΠ σε θεραπευτικά κέντρα.

2. Διεξαγωγή τρίτης σειράς της έρευνας στο στρατό:
«Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για πρόληψη ουσιών εξάρτησης».

16. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νάρκοτεστ.
17. Βελτίωση των δεικτών Μείωσης της Προσφοράς.

3. Διεξαγωγή πέμπτης σειράς της έρευνας στο γενικό
πληθυσμό «Παγκύπρια επισκόπηση Γενικού Πληθυσμού για τη χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών».

18. Δημιουργία δεικτών παθολογικής ενασχόλησης
με τα τυχερά παιχνίδια.

4. Διεξαγωγή έρευνας ανάλυσης αστικών λυμάτων

19. Διεξαγωγή έρευνας στις φυλακές.  
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ΑΑΕΚ

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

ΔΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΚΠΝΤ

 υρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της
Ε
Τοξικομανίας

ΕΚΤΕΠΝ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά

ΕΟΑΝ

Ειδική Ομάδα Αντιμετώπισης Ναρκωτικών

ΣΧ

Σχέδιο Δράσης

ΚΜ

Κράτη Μέλη ΕΕ

ΝΨΟ

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ 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 (συμπεριλαμβανομένου του κρακ)

53

50

99

107

86

105

90

119

162

151

158

119

142

Αριθμός χρηστών
που ξεκίνησαν
θεραπεία με
κύρια ουσία
κατάχρησης την
μεθαμφεταμίνη
Αριθμός χρηστών
αλκοόλ στη
θεραπεία

174 199

7

14

40

27

50

53

59

68

213

347

219

263

273

290

74
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ΔΕΙΚΤΗΣ 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

19

26

25

17

7

11

11

7

11

15

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

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ & ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Χρήση καπνού
στον γενικό
πληθυσμό
(τελευταίο μήνα)

34.2
%

Χρήση καπνού
στον μαθητικό
πληθυσμό
(τελευταίο μήνα)
Χρήση κάνναβης
στον γενικό
πληθυσμό
(καθ’όλη τη ζωή)

39.4
%

23
%

6.6
%

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

38.3
%

23
%

11.6
%

7
%

36.1
%

18
%

9.9
%

10
%

12
%

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
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34
%

44
%

50
%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ποσοστιαία
αναλογία
ατόμων που
εξετάστηκαν
και βρέθηκαν
θετικοί στον
ιό HCV
Αριθμός
ατόμων
με HIV
(βάσει αυτοαναφοράς)

2017

2018

30%

34%

29%

46%

51%

52%

55%

47%

43%

44%

43%

56%

48%
61%
(έρευνα)

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

283 351 262 347 349 314 295
257
337 270
279
288
372
(53%) (45%) (41%) (44%) (39%) (39%) (26%) (23.5%) (26%) (21%) (21.4%) (22.3%) (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

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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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Συντελεστές της Ετήσιας
Ανασκόπησης της ΑΑΕΚ 2018
Εύα Συμεωνίδου
Εύη Κυπριανού
Νάσια Φωτσίου
Νατάσα Σαββοπούλου
Λήδα Χριστοδούλου
Μαρία Ματθαίου - Κίκα
Μαρία Σαββίδου
Έλενα Δημοσθένους
Βύρωνας Γκέιστ
Ιωάννα Γιασεμή
Έλενα Αντρέου
Έλενα Ανδρέου
Νεόφυτος Νεοφύτου
Επιμέλεια
Μαρία Ματθαίου
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.
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Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 35 και Ανδρέα Αβρααµίδη
1ος όροφος, 2028 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22442985 / +357 22442960
Φαξ: +357 22305190
www.naac.org.cy

