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Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά και κατάσταση του 
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Με μια ματιά η κατάσταση του φαινομένου στην Κύπρο 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες πιο κάτω: 

Δελτίο τύπου 

Χαιρετισμός Προέδρου ΑΑΕΚ 

Κατάσταση του φαινομένου των παράνομων ουσιών στην Κύπρο 

Cyprus drug report 2019 

 

 

 

 

 

 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, παρουσίασε στις 6 
Ιουνίου 2019 τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της 
Τοξικομανίας EMCDDA και στοιχεία της κατάστασης του φαινομένου στην 
Κύπρο.  

Η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά, παρέχει τις πιο πρόσφατες 
εξελίξεις στον τομέα των παράνομων ουσιών προσφέροντας έτσι τη 
δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προσαρμόσουν τις 
πολιτικές τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η έκθεση, σε 24 
γλώσσες, εξετάζει θέµατα όπως η προσφορά και η αγορά ναρκωτικών, η 
επικράτηση και οι τάσεις στη χρήση ναρκωτικών, τα προβλήµατα υγείας 
που συνδέονται µε τα ναρκωτικά και οι τρόποι αντιµετώπισής τους.  

Ο διευθυντής του EMCDDA Alexis Goosdeel, δηλώνει: «Οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα των ναρκωτικών 
εξακολουθούν να αυξάνονται. Τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι 
δεν αυξάνεται μόνον η διαθεσιμότητα των καθιερωμένων φυτικής 
προέλευσης ναρκωτικών, όπως η κοκαΐνη, αλλά ότι αναπτύσσεται επίσης 
μια αγορά στο πλαίσιο της οποίας τα συνθετικά ναρκωτικά και τα 
ναρκωτικά που παράγονται στην Ευρώπη διαδραματίζουν ολοένα και 
σημαντικότερο ρόλο. Η διαπίστωση αυτή αντανακλάται στα προβλήματα 
που συνδέονται με τη χρήση υψηλής δραστικότητας συνθετικών 
οπιοειδών, στις νέες τεχνικές παραγωγής MDMA και αμφεταμινών, καθώς 
και στις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη μετατροπή της μορφίνης σε 
ηρωίνη εντός των συνόρων της Ευρώπης».  

Επίσης ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευρωπαίος Επίτροπος 
Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, 
τονίζει ότι: «Η έκθεση καταδεικνύει τη σύνθετη φύση του φαινομένου 

των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Τα ναρκωτικά παραμένουν μία σταθερά 
εξελισσόμενη, πολύπλευρη απειλή για τις κοινωνίες μας, η οποία 
επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο... ». 

Τα κυριότερα σημεία της Ευρωπαϊκής έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2019: 

Τάσεις και Εξελίξεις αναφέρουν: 

• ρεκόρ κατασχέσεων κοκαΐνης,  

• νέες μέθοδοι διανομής και τα συνδεόμενα προβλήματα υγείας, 

• ενδείξεις αλλαγών στην αγορά ηρωίνης, 

• αυξανόμενη συμμετοχή της Ευρώπης στην παραγωγή 
συνθετικών ναρκωτικών,  

• καινοτομίες στο πεδίο της ανάπτυξης προϊόντων κάνναβης 
 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή έκθεση στο 
σύνδεσμο εδώ.  

  

 

 

 

 ΣΕΛ. 1 

https://www.naac.org.cy/uploads/4a2f5eeee0.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/3834b5bbad.docx
https://www.naac.org.cy/uploads/0a427dfbca.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/cf27c2e9b0.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/c6ad9638dc.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) διοργανώνει το πρώτο 

Επιστημονικό Συνέδριο για τις εξαρτήσεις “Science behind Addictions” στις 

11- 12 Σεπτεμβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στη 

Λευκωσία με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου υψηλού 

επιπέδου σε τομείς όπως το αλκοόλ, το κάπνισμα, η παθολογική 

ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, η πρόληψη, η κάνναβη, οι βέλτιστες 

πρακτικές μείωσης της βλάβης, η χρήση και νυχτερινή διασκέδαση και οι 

εναλλακτικές προσεγγίσεις έναντι των κυρώσεων. Η ΑΑΕΚ ευελπιστεί ότι το 

Επιστημονικό Συνέδριο για τις Εξαρτήσεις θα καταστεί θεσμός και θα 

πραγματοποιείται κάθε 1- 2 χρόνια.  

 

 

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για το αλκοόλ, 2 Ιουλίου 2019, 

αίθουσα συνεδριάσεων ΠΟΕΔ, 10:30πμ, στη Λευκωσία 

 

Η ΑΑΕΚ διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα: Αποτροπή 

και μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα 

στα παιδιά. Στη συνάντηση θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «ΕΜΠΟΥΣΑ», το 

οποίο πραγματεύεται το φαινόμενο χρήσης αλκοόλ σε ανήλικους στην 

Κύπρο και θα ακολουθήσει συζήτηση με όλους τους συμβαλλόμενους 

φορείς. Η συνάντηση θα είναι κλειστή στο κοινό.  

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 31η Μαΐου 2019 

 «Μην Αφήσεις Τον Καπνό Να Σου Πάρει Την Ανάσα» 

 

Με αφορμή την 31η Μαΐου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 

και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως προς τον συντονισμό για 

αντιμετώπιση και έλεγχο του καπνίσματος στην Κύπρο, η  Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) διοργανώνει προληπτική 

εκστρατεία με σύνθημα: «ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΣΑ». Η εκστρατεία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 

μέσω αρθρογραφίας στον τύπο από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εθνικής 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Κάπνισμα (ΕΣΕΚ) της ΑΑΕΚ. Περισσότερα 

στην Ανακοίνωση Τύπου της ΑΑΕΚ. 

Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου, Πρόεδρος Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου ΑΑΕΚ, άρθρο για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος  

Πιο κάτω είναι διαθέσιμα σχετικά άρθρα:  

• Χριστίνα Μιχαήλ, Μέλος Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για 

το κάπνισμα 

• Σχολείο χωρίς καπνό, Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και 

Πολιτότητας, ΥΠΠ. 

• Άρτεμις Θεοφάνους, εκ μέρους Δρ. Μαρίας Καρεκλά Μέλος 

Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το κάπνισμα 

• Εθνική Επιτροπή:Περιβάλλον και υγεία του παιδιού. 

• Δρ. Α. Αθανασίου, Μέλος Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για 

το κάπνισμα 

• Δρ. Γ. Φράγκου, Μέλος Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το 

Κάπνισμα 

 

 

 
ΣΕΛ.2 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     

 

 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  

Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     
 

 

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

Παγκόσμια μέρα κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου. 

 

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

Ημέρας κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου, σας προσκαλεί στη θεατρική 

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

Γκάτσο. 

 

 

 
 

Εκπαίδευση για τους νοσηλευτικούς λειτουργούς των 

προγραμμάτων  μείωσης της βλάβης, 14 Ιουνίου 2019 

 

Οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με την ΑΑΕΚ διοργανώνουν 

εκπαίδευση για τους νοσηλευτικούς λειτουργούς των προγραμμάτων  

μείωσης της βλάβης με στόχο την κατάρτιση και υποστήριξη τους για 

υλοποίησης της δράσης χορήγησης ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών.  Η 

εκπαίδευση θα συμπεριλαμβάνει παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών 

χορήγησης Ναλοξόνης και ΚαρδιοΠνευμονικηςΑναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και 

την ευκαιρία για την πρακτική εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σε εκπαιδευτικά 

προπλάσματα. 

 

 

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για την αντιμετώπιση του 

φάσματος διαταραχής εμβρυικού αλκοολισμού και του συνδρόμου 

εμβρυικού αλκοολισμού 

 

Η ΑΑΕΚ θα πραγματοποιήσει συντονιστική συνάντηση με την Εθνική Επιτροπή 

για την αντιμετώπιση του φάσματος διαταραχής εμβρυικού αλκοολισμού και 

του συνδρόμου εμβρυικού αλκοολισμού, στις 19 Ιουνίου 2019, για τον 

καθορισμό της δεύτερης σειράς εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας. Το εν 

λόγω εκπαιδευτικό θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο, μέσα στο 

πλαίσιο του προληπτικού προγράμματος ΡΕΑ, υπό το συντονισμό του 

ΣΥΚΕΣΟ. 

 

 

 

 

 

https://www.naac.org.cy/uploads/618ac69b04.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/06fe12b786.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/5d5b40adb6.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/5d5b40adb6.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/50cc13a7xg.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/50cc13a7xg.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/6a198f01df.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/6a198f01df.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/6c5440dgyM.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/49d3cf5367.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/49d3cf5367.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/aae2d165cb.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/aae2d165cb.pdf


 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

Σχέδιο Κοινωνικής Υποστήριξης 

Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης 

 

Η ΑΑΕΚ ανακοινώνει ότι το Σχέδιο 

Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με 

Ιστορικό Εξάρτησης τίθεται άμεσα σε 

εφαρμογή με τελευταία ημερομηνία 

παραλαβής αιτήσεων την 28η Ιουνίου 

2019. Το Σχέδιο 

συμπεριλαμβανομένων και των 

εντύπων αίτησης είναι διαθέσιμα 

στον ακόλουθο σύνδεσμο. Για 

οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε 

να  επικοινωνείτε στο τηλ. 22442967 

ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

nasia.fotsiou@naac.org.cy. 

 

Συνάντηση Μεσογειακού 

Δικτύου της Ομάδας POMPIDOU 

στις 25 Ιουνίου 2019, Ρώμη. 

 

Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν 

πρόσφατες εξελίξεις των στρατηγικών 

των κρατών μελών για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου της 

εξάρτησης στην περιοχή της βόριας 

και νότιας Μεσογείου. Στη συνάντηση 

θα συμμετάσχει λειτουργός της ΑΑΕΚ, 

ως μόνιμος αντιπρόσωπος.  

 

Εκδηλώσεις συνεργατών για την 

Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στα 

Ναρκωτικά 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

κατά των Ναρκωτικών και της 

Παράνομης Διακίνησης τους, την 26 

Ιουνίου, η Αρχή Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου και οι 

συνεργάτες της διοργανώνουν 

εκδηλώσεις με στόχο την 

ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Για τις εκδηλώσεις, ακολουθήστε 

το σύνδεσμο. 

 

 

 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διοργανώνει για 

δεύτερη φορά το Παγκόσμιο φόρουμ για το αλκοόλ, τα 

ναρκωτικά και την εξαρτητική συμπεριφορά (FADAB) με 

πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση των δράσεων δημόσιας 

υγείας στους τομείς αυτούς με τη συνεργασία των 

διάφορων οργανώσεων, δικτύων και ιδρυμάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες για το φόρουμ στο σύνδεσμο 

εδώ.  

 

 

Το «European Drugs summer School 2019» διάρκειας 

δύο εβδομάδων,  θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα, 

με τη συμμετοχή επιστημονικών εμπειρογνωμόνων 

του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των 

Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας ΕΚΠΝΤ και 

φιλοξενούμενων καθηγητών από Ευρωπαϊκά 

πανεπιστήμια. Για περισσότερες πληροφορίες και για 

εγγραφές ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ. 

 

ΣΕΛ.3 

 
Η έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας 

καινοτόμου μεθόδου για τη συλλογή πληροφοριών 

σχετικά με τις ουσίες που χρησιμοποιούνται από 

άτομα που κάνουν ενέσιμη χρήση ναρκωτικών. Σε 

αυτή την πιλοτική μελέτη, η χημική ανάλυση του 

περιεχομένου των χρησιμοποιημένων συριγγών που 

συλλέχθηκαν αποκαλύπτει τις ουσίες και τους 

συνδυασμούς των ουσιών  που χρησιμοποιήθηκαν 

από τους ενέσιμους χρήστες, στις έξι συμμετέχουσες 

ευρωπαϊκές πόλεις. Για πρόσβαση στην έκδοση 

ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

 

 

 
 
Ποια είναι η εμπειρικά τεκμηριωμένη άποψη για 
την ιατρική χρήση κάνναβης και  κανναβινοειδών, 
ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 
παρασκευασμάτων κάνναβης και των φαρμάκων 
και πώς ρυθμίζεται αυτό το ζήτημα στην ΕΕ,  είναι 
μερικά από τα ερωτήματα που εξετάζονται στην 
παρούσα έκθεση, η οποία ανταποκρίνεται στο 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό καθώς 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσουν 
πολιτικές και πρακτικές στον τομέα αυτό. 
Για πρόσβαση στην έκδοση ακολουθήστε το 
σύνδεσμο. 

Στήλη Επιστημονικού Ενδιαφέροντος 

 

 

 

 

 

https://www.naac.org.cy/uploads/news/3cbef5fb63.pdf
mailto:nasia.fotsiou@naac.org.cy
https://www.naac.org.cy/uploads/news/9fb1b39972.pdf
https://www.who.int/substance_abuse/activities/fadab/2019/en/
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/np4/home
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11287/20191061_TD0119176ENN_PDF.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/10171/20185584_TD0618186ENN_PDF.pdf

