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Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

το  1ο Επιστημονικό Συνέδριο για τις εξαρτήσεις στην Κύπρο το οποίο 

διοργάνωσε η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) στο 

Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στη Λευκωσία. Το Συνέδριο απευθυνόταν σε 

επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα των εξαρτήσεων, επιστήμονες, 

ακαδημαϊκούς και φοιτητές. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν πέραν των 200 

συμμετεχόντων, κυρίως από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην Ανακοίνωση Τύπου της 

ΑΑΕΚ. 

 

 

 

 

 

1ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΑΑΕΚ: ‘Science behind 
Addictions’, 10-11 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 

 

 

 

https://www.naac.org.cy/uploads/7e38dc47b3.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Νόμος για τη Θεραπεία Κατηγορουμένων Χρηστών ή 

Ουσιοεξαρτημένων Νόμος 41 (Ι)/2016 

 
Ο Νόμος αυτός δίνει τη δυνατότητα σε κατηγορούμενους χρήστες ή 

ουσιοεξαρτημένους να αιτηθούν θεραπείας αντί της έκτισης ποινής.   

Στο πλαίσιο του Νόμου, ο κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος του, μπορεί να 

αιτηθεί την έκδοση διατάγματος θεραπείας και ο Δικαστής θα αποφασίσει αν 

θα παραπέμψει για αξιολόγηση σε Συμβουλευτική Επιτροπή και αν θα 

εκδώσει διάταγμα υποχρεωτικής θεραπείας σε κέντρο απεξάρτησης.   

Περισσότερες πληροφορίες για το Νόμο είναι διαθέσιμες στο σχετικό έντυπο 

της ΑΑΕΚ και επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή Θεραπείας  Κατηγορουμένων Χρηστών ή 

Ουσιοεξαρτημένων: τηλ. 22442986 / Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 

simvoulevtikiepitropi.therapias@naac.org.cy / Τηλεομοιότυπο: 22442990 

Διεύθυνση: Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), Ιωσήφ 

Χατζηιωσήφ 35 & Ανδρέα Αβραμίδη, 1ος όροφος, 2028 Στρόβολος, Λευκωσία.                                                                                                       

 

 

Το προσωπικό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, 

γυμνάζεται!  

 

 
 

ΣΕΛ.2 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     

 

 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  

Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     
 

Συνάντηση της ΑΑΕΚ με εκπροσώπους της Κυπριακής 

Παιδοβουλής και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 

Μαθητών (ΠΣΕΜ) 
 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου σε συνεργασία με την 

Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού 

(ΠΣΕΠΕΠ) θα πραγματοποίησε  συνάντηση με τους εκπροσώπους της 

Κυπριακής Παιδοβουλής και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 

Μαθητών (ΠΣΕΜ) στις 7 Σεπτεμβρίου του 2019. Στόχος της συνάντησης 

ήταν η παρουσίαση του έργου της ΑΑΕΚ και η διερεύνηση συνεργασίας με 

τα οργανωμένα σύνολα των παιδιών για την ενεργή συμβολή τους σε 

δράσεις που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας  και ασφάλεια 

των  παιδιών. 

 

 
 

Συνάντηση Προέδρου και Εκτελεστικού Γραμματέα ΑΑΕΚ με 

τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  
 

Ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) Δρ. 

Χρύσανθος Γεωργίου, συνοδευόμενος από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της 

Αρχής κ. Κωνσταντίνο Στυλιανού πραγματοποίησε την Πέμπτη 5 

Σεπτεμβρίου, 2019 συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξης, κο. Γιώργο Σαββίδη, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξης στη Λευκωσία. Περισσότερα στην ανακοίνωση τύπου της ΑΑΕΚ.  

 

 

 
 

https://www.naac.org.cy/el/peri-therapeias-katigoroumenon-xriston
mailto:simvoulevtikiepitropi.therapias@naac.org.cy%20/


 

 

 

 

 

 

 

 

Με ποιο τρόπο  επιδρά το αλκοόλ και τα ναρκωτικά στην οδήγηση, 

αλήθειες και μύθοι γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες,  

είναι διαθέσιμες στο νέο  

του Κρατικού Χημείου.  

 

 

 

 Ανακοινώσεις 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα  

 

 

 

 

 

Επαναπροκήρυξη Σχεδίου 

Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με 

Ιστορικό Εξάρτησης 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου ενημερώνει για την 

Επαναπροκήρυξη του Σχεδίου 

Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με 

Ιστορικό Εξάρτησης. Η  τελευταία 

ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων έχει 

οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2019. Το 

Σχέδιο συμπεριλαμβανομένων και των 

εντύπων για υποβολή αίτησης είναι 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της 

ΑΑΕΚ  στο σύνδεσμο εδώ.  Για 

πληροφορίες παρακαλώ όπως 

επικοινωνείτε στο τηλ. 22442967 ή/και 

στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο nasia.fotsiou@naac.org.

cy    

 

Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης 

για το Σύνδρομο Εμβρυικού 

Αλκοολισμού και Φάσμα Διαταραχής 

Εμβρυικού Αλκοολισμού 9 

Σεπτεμβρίου 2019. 

Στόχος της  Παγκόσμιας Ημέρας 

Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο 

Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και το Φάσμα 

Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού 

για το 2019, είναι η προώθηση 

έγκυρης ενημέρωσης για την 

υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής 

ανάμεσα στις γυναίκες κατά την 

περίοδο της εγκυμοσύνης και του 

θηλασμού, καθώς και η ενίσχυση της 

γνώσης ανάμεσα στους επαγγελματίες 

υγείας, επαγγελματίες κοινωνικών 

υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σχετικά 

με το σύνδρομο του εμβρυϊκού 

αλκοολισμού και του φάσματος 

διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού. 

Η ΑΑΕΚ αφιέρωσε σχετική θεματική 

στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο της 

«Science Behind Addictions» στις 11 

Σεπτεμβρίου, 2019 στο Συνεδριακό 

Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, με τίτλο 

«Κατανάλωση Αλκοόλ και 

συνδεόμενοι κίνδυνοι για το άτομο και 

για τους τρίτους». 

 

 

4th International Conference on Wastewater 

Analysis: 29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2019, Κίνα. 

 

Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων οι 

πρόσφατες εξελίξεις στη μέτρηση νέων ουσιών στα 

λύματα, οι νέες μέθοδοι εκτίμησης του μεγέθους του 

πληθυσμού και οι βελτιώσεις στην εκτίμηση της χρήσης 

ναρκωτικών. 

Επίσης θα συζητηθεί η σύνδεση της ανάλυσης των 

λυμάτων με τη διαχείριση του ελέγχου των ναρκωτικών. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 

συνεδρίου. 

 

 

5th intersessional meeting of the Commission 

on Narcotic Drugs (CND), Βιέννη, 25 

Σεπτεμβρίου 2019.  

Η Επιτροπή διοργανώνει ετήσιες συνόδους για την 

εξέταση των διοικητικών και δημοσιονομικών 

θεμάτων. Για την εξέταση των σχεδίων αποφάσεων, 

των σχεδίων ψηφισμάτων και των ειδικών τεχνικών 

ζητημάτων, συγκαλείται μια επιτροπή η λεγόμενη 

‘Committee of the Whole’ ταυτόχρονα με την ετήσια 

σύνοδο της Επιτροπής. Περισσότερα στην ιστοσελίδα 

του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Ναρκωτικά και το Έγκλημα UNODC. 

 

 

ΣΕΛ.3 

 

 
 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία  Θεραπευτικών 

Κοινοτήτων (EFTC) διεξάγει συνέδρια που 

αποσκοπούν στο να παράσχουν στις οργανώσεις μέλη 

και σε συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται στο τομέα 

παροχής θεραπείας σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών, 

την ευκαιρία να παρουσιάσουν, να διατυπώσουν 

ερωτήσεις, να διασαφηνίσουν και να κοινοποιήσουν 

τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση της 

θεραπευτικής διαδικασίας που επιτυγχάνεται στις 

θεραπευτικές κοινότητες.  

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 19-20 

Σεπτεμβρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 

συνεδρίου. 

 
Τι είναι η ναλοξόνη και γιατί είναι 
σημαντική; 
Η ναλοξόνη είναι ένας ανταγωνιστής οπιοειδών 
που μπορεί να αναστρέψει ταχέως την 
αναπνευστική καταστολή που προκαλείται από την 
ηρωίνη και άλλα οπιοειδή. 
Η υπερβολική δόση φαρμάκων εξακολουθεί να 
αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των 
προβληματικών χρηστών ναρκωτικών. Η ηρωίνη ή 
άλλα οπιοειδή - που συχνά καταναλώνονται μαζί 
με άλλα κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού 
συστήματος όπως οι βενζοδιαζεπίνες και το 
αλκοόλ - είναι παρόντα στην πλειονότητα των 
αναφερόμενων θανατηφόρων υπερδοσολογιών. Η 
υπερδοσολογία είναι συχνή στους χρήστες 
οπιοειδών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του 
EMCDDA εδώ. 

Στήλη Επιστημονικού Ενδιαφέροντος 

 

 

 

 

 

https://www.naac.org.cy/uploads/8ff3769fc4.pdf
mailto:nasia.fotsiou@naac.org.cy
mailto:nasia.fotsiou@naac.org.cy
http://ttw2019.medmeeting.org/Content/133953
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/CND_Meetings-Current-Year.html
https://www.eftc2019thessaloniki.gr/
http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/take-home-naloxone_en

