Επίσκεψη του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των
Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA), κ. Alexi Goosdeel
Στις 10 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη του Διευθυντή του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας
(EMCDDA), κ. Alexi Goosdeel στην Κύπρο.
Στα πλαίσια της επίσκεψης του ο κ. Goosdeel ,συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της
Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) Δρ. Χρύσανθο Γεωργίου, τον κ.
Στέλιο Σεργίδη, Μέλος της ΑΑΕΚ και εκπρόσωπο της Κύπρου στο Διοικητικό
Συμβούλιο του EMCDDA και την κα Ιωάννα Γιασεμή, Αν. Εκτελεστική Γραμματέα της
ΑΑΕΚ, 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, οι οποίες συμπεριλάμβαναν συνάντηση
με
εκπροσώπους των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, το Διοικητή της
ΥΚΑΝ κ. Γλυκέριο Λεοντίου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης. Επίσης, ο κ. Goosdeel παρακάθησε σε Συνεδρία του Συμβουλίου της ΑΑΕΚ,
όπου συζητήθηκε η Στρατηγική του EMCDDA μέχρι το 2025, καθώς και η πορεία
υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής της Κύπρου.
Παράλληλα ο κ. Goosdeel είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη
στο Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης και Μείωση της Βλάβης «ΣΤΟΧΟΣ», όπου
ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο,
συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης της ΑΑΕΚ (1402), η
οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2018 και η οποία εξυπηρετείται από
το «ΣΤΟΧΟ».
Στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών τέθηκαν προς συζήτηση σημαντικά θέματα που
άπτονται τόσο της σωστής και ολοκληρωμένης καταγραφής του φαινομένου των
εξαρτησιογόνων ουσιών, όσο και της αποτελεσματικής και επιστημονικά
τεκμηριωμένης αντιμετώπισης του. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι αδυναμίες και
παραλήψεις στην παρατήρηση του φαινομένου στην Κύπρο που παρατηρούνται
στην Κύπρο για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων μείωσης της βλάβης και
πρόληψης της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε χρήστες
εξαρτησιογόνων ουσιών σε συνάρτηση με τις βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με τις
παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης.

Ακόμη μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης του ο κ. Goosdeel είχε την ευκαιρία να
συζητήσει με τον Πρόεδρο της ΑΑΕΚ και τους άλλους αξιωματούχους την Στρατηγική
του Ευρωπαϊκού Κέντρου μέχρι το 2025, καθώς και στη σημασία της έγκυρης
αξιολόγησης και σχεδιασμού των εθνικών στρατηγικών για τα ναρκωτικά.
Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του στην Κύπρο ο Διευθυντής του EMCDDA
εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά που νιώθει όποτε βρίσκεται στην Κύπρο αλλά και την
ικανοποίηση του για το έργο που επιτελείται από την Αρχή Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων Κύπρου. Δεν παρέλειψε επίσης να διαβεβαιώσει για ακόμα μια φορά
την στήριξη του προς το έργο και την πολιτική της ΑΑΕΚ η οποία βρίσκεται σε
συνάρτηση με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και συνεπακόλουθα με την
στρατηγική του EMCDDA και βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές.
Από την άλλη ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ αναφέρθηκε στο δύσκολο έργο που απαιτείται
να υλοποιηθεί σε ότι αφορά τον τομέα της μείωσης της βλάβης έτσι ώστε η Κύπρος
να βρίσκεται στην ίδια τροχιά με τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη μέλη αλλά και στην
σημαντική στήριξη που έχει η ΑΑΕΚ από το EMCDDA ως προς την υλοποίηση των
στόχων και δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής.

