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Μήνυμα του Προέδρου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου, Δρα Χρύσανθου Γεωργίου 

 

Η παρούσα ετήσια ανασκόπηση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον 

Οργανισμό, αφού τον  Νοέμβριο του 2017 ψηφίστηκε ομόφωνα από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων πρόταση νόμου η οποία προνοούσε για τη 

Μετονομασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου σε Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ). Πέρα από τη σημασία που 

έχει η αλλαγή της ονομασίας του  οργανισμού, ο εκσυγχρονισμός της 

νομοθεσίας διευρύνει το πεδίο αρμοδιοτήτων  του, έτσι ώστε να 

περιλαμβάνει τις εξαρτήσεις, τόσο στις παράνομες, όσο και στις νόμιμες 

ουσίες, αλλά και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. 

Με αυτόν τον τρόπο η Κύπρος ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με τις 

υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες ως πρωτοπόρος, με την προώθηση μίας 

πιο σφαιρικής αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Παράλληλα, μέσα από 

τη νέα νομοθεσία, εκσυγχρονίζονται ορισμοί ώστε να συμβαδίζουν με 

τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα και προσφέρεται μία ευελιξία και 

λειτουργικότητα στον Οργανισμό ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις της Εποχής. 

Το φαινόμενο της χρήσης και κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών, 

αλλά και των ευρύτερων εξαρτητικών συμπεριφορών 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.  

Η πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική φύση του προβλήματος, τα αίτια 

και οι συνέπειες της εξάρτησης είναι πολύπλευρες και επομένως 

χρήζουν ανάλογης πολυθεματικής, ισόρροπης και ολοκληρωμένης 

αντιμετώπισης. Έγνοια της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου  

είναι η παροχή ενός πλέγματος ισόρροπων πολιτικών και μέτρων που 

να εμπερικλείουν την Πρόληψη, τη Θεραπεία, τη Μείωση της Βλάβης, 

την Κοινωνική Επανένταξη και την Καταστολή μακριά από 

συμπεριφορές που στιγματίζουν.  
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Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που προωθούνται περιλαμβάνονται στην 

εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από τις 

παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020 και 

στο σχέδιο δράσης 2017-2020. 

Η νέα δομή της παρούσας ετήσιας ανασκόπησης παρουσιάζει την 

συνολική εικόνα των δράσεων της κυπριακής πολιτείας με ένα 

συνεκτικό τρόπο έτσι που να μπορεί ο καθένας να έχει ολοκληρωμένη 

εικόνα για το τι γίνεται και τι πρέπει να γίνει προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι μας. 

Επίσης, αποτελεί μία καταγραφή των πεπραγμένων για το έτος 2017 

που εντάσσονται στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή 

χρήση του αλκοόλ 2013-2020 και παράλληλα καταγράφει και πολλές 

άλλες δραστηριότητες της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

που αφορούν στη λειτουργία της και στους τρόπους προώθησης των 

στόχων και αρμοδιοτήτων της.  Η διαχρονική αυτή καταγραφή, 

αποτελεί μία αυτονόητη υποχρέωση για διαφάνεια και λογοδοσία προς 

την κυπριακή κοινωνία, σε μία περίοδο όπου οι έννοιες αυτές 

διεκδικούν το βάρος που  τους αρμόζει. 

Μέσα από τις σελίδες που ακολουθούν, καταθέτουμε λοιπόν με 

ειλικρίνεια τα πεπραγμένα αυτά τα οποία υλοποιήθηκαν μέσα από τη 

συνεχή συνεργασία της ΑΑΕΚ με όλους τους διαχρονικούς στενούς της 

συνεργάτες, κρατικούς, μη κρατικούς θεσμικούς φορείς, τα ΜΜΕ, 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, επαγγελματικά σώματα και άτυπες ομάδες 

και γενικά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα μας και τις 

δεσμεύσεις που τους ανατέθηκαν μέσα από τη στρατηγική.  

Είναι αλήθεια, ότι πολλά έγιναν και αρκετά βρίσκονται σε πορεία 

εξέλιξης, τα οποία θα ολοκληρωθούν και αυτά μέσα από τη συνεχή και 

στενή συνεργασία με τους διαχρονικούς μας συνεργάτες, τους οποίους 

θερμά ευχαριστούμε, 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 
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που επιβάλλει την συστράτευση δυνάμεων που θα λειτουργεί 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. Γνώμονας 

της ΑΑΕΚ παραμένει ο άνθρωπος και η συνέχιση της κατάρριψης του 

στίγματος στην κυπριακή κοινωνία έτσι ώστε το φαινόμενο της χρήσης 

και της εξάρτησης να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της Δημόσιας 

Υγείας, παρά στη σφαίρα της ποινικής δικαιοσύνης. 

Πιο κοντά σε αληθινούς τρόπους ζωής μακριά από εξαρτήσεις… 

 

 

 

 



 

   7 
 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
2017 

 

 

1. Σκοπός της Έκθεσης   
 

Η παρούσα ανασκόπηση αποτελεί την πρώτη ενοποιημένη έκθεση, η 

οποία αναφέρεται τόσο στην αποτίμηση του έργου και των δράσεων της 

Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) για το έτος 2017, 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, σύμφωνα με την 

απόφαση αρ. 66.039 του Υπουργικού Συμβουλίου για υποβολή σε ετήσια 

βάση ενός εγγράφου που να λειτουργεί ως εργαλείο προώθησης της Εθνικής 

Στρατηγικής. 

Ως εκ τούτου, η έκθεση αυτή καταγράφει τις δράσεις της Εθνικής 

Στρατηγικής που υλοποίησαν η ΑΑΕΚ και οι συνεργάτες της κατά το έτος 

2017, αδυναμίες, παραλείψεις και εντοπίζει τους παράγοντες που είτε 

παρεμποδίζουν, είτε δυσχεραίνουν την υλοποίηση των δράσεων, καθώς και 

επίσης επισημαίνει εναλλακτικούς τρόπους συντονισμού και επίλυσης των 

προβλημάτων που εντοπίζονται.  

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στο πρώτο έτος υλοποίησης του νέου Σχεδίου 

Δράσης 2017-2020. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της υλοποίησης πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η εφαρμογή πολλών δράσεων απαιτεί 

μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό.    
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2. Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου   
 

2.1 Ποιοι είμαστε 

 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ιδρύθηκε το έτος 2001, με βάση τον 

Περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμο του 2000. Τον Νοέμβριο του 2017, ψηφίστηκε 

ομόφωνα η πρόταση νόμου που προνοεί τη μετονομασία του Αντιναρκωτικού 

Συμβουλίου Κύπρου σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Η 

νομοθεσία «Περί πρόληψης της χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών και 

άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών Νόμος του 2017»  είναι διαθέσιμη στο  

σύνδεσμο. 

 

Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας διευρύνει το πεδίο αρμοδιοτήτων της 

Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) η οποία αποτελεί τον 

ανώτατο 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 ότι 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 ειδών εξάρτησης. Η προηγούμενη ονομασία (αντί- ναρκωτικά) 

https://www.naac.org.cy/uploads/nomothesies/61c67a483e.pdf
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προσέδιδε μία λανθασμένη εντύπωση λήψης μόνο μέτρων καταστολής ή έδινε 

ακόμη και μία αρνητική χροιά στο φαινόμενο και μία στιγματιστική στάση 

απέναντι στα άτομα που χρήζουν βοήθειας για θέματα εξάρτησης. 

Η ΑΑΕΚ αποτελείται από δυο τμήματα, το Τμήμα Πολιτικής και το Τμήμα 

Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ και έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες: 

1) Εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία και αναπτύσσει συνεργασία 

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών που 

ασχολούνται με θέματα των αρμοδιοτήτων της, χωρίς να επηρεάζονται οι 

αρμοδιότητες άλλων κρατικών υπηρεσιών. 

2) Αναλαμβάνει: 

α) το σχεδιασμό της Στρατηγικής  και των σχετικών με αυτή σχεδίων 

δράσης και τον καθορισμό προτεραιοτήτων ανάλογα με την επικρατούσα στην 

Κύπρο και διεθνώς κατάσταση 

β) το συντονισμό, την προώθηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής 

της Στρατηγικής,  των παρεμβάσεων και των μέτρων που εφαρμόζονται από 

τις κρατικές υπηρεσίες ή/και φορείς του ιδιωτικού ή/και του εθελοντικού 

τομέα 

γ) την προώθηση νομοθετικών και άλλων μέτρων εναρμονισμένων με τις 

ευρωπαϊκές ή/και τις διεθνείς πολιτικές ή/και στρατηγικές ή/και με τις 

συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών 

(δ) την προώθηση έγκαιρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης 

πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφώτισης για τα προβλήματα των 

εξαρτήσεων 

 (ε) το  συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των 

μέτρων και παρεμβάσεων, τα οποία εξασφαλίζουν άδεια σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  Νόμου 
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(στ) την οικονομική επιχορήγηση αδειοδοτημένων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου, προγραμμάτων μη κερδοσκοπικών οργανισμών 

 

(ζ) την ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα ευρωπαϊκά σώματα και 

διεθνείς οργανισμούς, σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της 

(η) τη συνεχή παρακολούθηση για εντοπισμό τυχόν άμεσης ή έμμεσης 

προβολής ή διαφήμισης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και 

για την παραπλανητική παρουσίαση γεγονότων και δεδομένων σε εθνικό ή 

διεθνές επίπεδο 

(θ) την αδειοδότηση οποιωνδήποτε μέτρων, προγραμμάτων και 

παρεμβάσεων τα οποία απευθύνονται στο κοινό και αφορούν την πρόληψη 

της εξάρτησης, τη θεραπεία της, τη μείωση της βλάβης και την κοινωνική 

επανένταξη 

3) Σχεδιάζει, αναθέτει ή προσκαλεί σε διαγωνισμό για ανάθεση 

υλοποίησης παρεμβάσεων ή προγραμμάτων και υλοποιεί παρεμβάσεις ή 

προγράμματα τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου. 

 

4) Συλλέγει, επεξεργάζεται, μελετά και αξιολογεί πληροφορίες, στοιχεία 

και δεδομένα σε σχέση με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την 

ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στη Δημοκρατία. 

 

5) Δημιουργεί, οργανώνει και λειτουργεί ηλεκτρονικό δίκτυο 

πληροφοριών σε σχέση με τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τα τυχερά παιχνίδια 

στη Δημοκρατία. 

6) Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κέντρο και με άλλα κέντρα ή/και 

ιδρύματα με σκοπό την εναρμόνιση των μεθόδων συλλογής πληροφοριών, 



 

   11 
 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
2017 

 

 

στοιχείων και δεδομένων με τις μεθόδους των άλλων κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για το σκοπό αυτό η ΑΑΕΚ: 

α) μεριμνά για τη λειτουργία ενός εθνικού δικτύου πληροφοριών, 

στοιχείων και δεδομένων για τις εξαρτήσεις, για την αξιοποίησή του από 

την ίδια και από συνεργαζόμενους με αυτή φορείς 

β) μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση και αναπροσαρμογή του δικτύου 

πληροφοριών που έχει δημιουργηθεί, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική 

αναβάθμισή του, τη λειτουργία του σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και την 

απευθείας δικτύωσή του με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα 

Ναρκωτικά και την Τοξικομανία REITOX 

γ) αξιολογεί τις δραστηριότητές της σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους 

δ) συμμετέχει στα προγράμματα που προωθούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο, και από άλλα ιδρύματα και όπου δύναται, συμβάλλει στην εφαρμογή 

και την προώθησή τους 

ε) μεριμνά για την ευρεία κυκλοφορία στη Δημοκρατία οποιωνδήποτε 

εκθέσεων, μελετών, εκδόσεων ή άλλων εντύπων της Αρχής και του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου ή άλλων σχετικών με τις αρμοδιότητές της οργανισμών 

στ) συλλέγει, αναλύει, επεξεργάζεται, μελετά και αξιολογεί πληροφορίες, 

στοιχεία και δεδομένα και συντάσσει σχετικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων 

και την ετήσια αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο ή άλλων σχετικών με τις 

αρμοδιότητές της οργανισμών 

ζ) ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου και ιδρυμάτων και 

μεταξύ κέντρων πληροφόρησης στη Δημοκρατία για την ανταλλαγή 

πληροφοριών όσον αφορά κατευθυντήριες γραμμές, μεθόδους και τεχνογνωσία,  

με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων αυτών. 
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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 2017 έχει ως εξής: 

Πρόεδρος:    Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου  

Αντιπρόεδρος:   κ. Παναγιώτης Σεντώνας  

Μέλη:    Δρ. Σούλα Ιωάννου 

                                     κα Μαρία Αυξεντίου 

                                     κ. Κώστας Κωνσταντίνου 

     κ. Στέλιος Σεργίδης   

      Δρ. Γιώργος Γεωργίου 

                                     Δρ. Χρίστος Μηνά 

κ. Βασίλης Χρυσάνθου 

 

 

 

 

 

 

https://www.naac.org.cy/el/board
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Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στελεχώνεται από το ακόλουθο 

προσωπικό: 

Εκτελεστική Γραμματέας          Τόνια Παγιάτα (μέχρι 26/6/2017) 

Αν. Εκτελεστική Γραμματέας    Ιωάννα Γιασεμή  

Τμήμα Πολιτικής  

Λειτουργοί         Εύη Κυπριανού  

            Μαρία Ματθαίου – Κίκα 

          Νατάσα Σαββοπούλου 

      Εύα Συμεωνίδου 

          Νάσια Φωτσίου 1 

      Λήδα Χριστοδούλου2 

Τμήμα Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ 

Προϊστάμενη     Ιωάννα Γιασεμή 

Λειτουργοί             Bύρωνας Γκέιστ 

             Έλενα Δημοσθένους 

             Μαρία Σαββίδου 

Λογιστικός Λειτουργός   Νεόφυτος Νεοφύτου 

Γραμματειακό Προσωπικό  Έλενα Αντρέου  

              Έλενα Ανδρέου 

Βοηθητικό Προσωπικό  Γιώργος Γεωργίου 

                                                 
1 Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2017 η λειτουργός Νάσια Φωτσίου εκτελούσε  

καθήκοντα αναπληρώτριας  προϊστάμενης τμήματος πολιτικής για την περίοδο 

Δεκέμβριος 2016-Μάϊος 2017. 
2 Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2017 η λειτουργός Λήδα Χριστοδούλου εκτελούσε  καθήκοντα 

αναπληρώτριας  προϊστάμενης τμήματος πολιτικής για την περίοδο Ιούνιος 2017-

Δεκέμβριος 2017. 
 

https://www.naac.org.cy/el/prosopiko
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Η οργανωτική δομή της ΑΑΕΚ περιγράφεται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Τομέας 

Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΣ 

ΚΛΗΤΗΡΑΣ 

Τμήμα Πολιτικής  Τμήμα 

Παρακολούθησης/ 

ΕΚΤΕΠΝ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
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3. Εθνική Επιτροπή 
 

Η Εθνική Επιτροπή εξαγγέλλει την Εθνική Στρατηγική για την 

Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων και συγκαλείται από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας όποτε κρίνεται σκόπιμο. Της Εθνικής επιτροπής προεδρεύει  ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας και απαρτίζεται από τους Υπουργούς Υγείας, 

Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Παιδείας και 

Πολιτισμού, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άμυνας 

και Οικονομικών και στις συνεδριάσεις της συμμετέχει η Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. 

Οι αποφάσεις των συνεδριών της Επιτροπής είναι δεσμευτικές, τόσο για 

την ίδια την Αρχή, όσο και για τα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση των δράσεων που αποφασίζονται κατά τις 

συνεδρίες της Εθνικής Επιτροπής, τίθενται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα 

τα οποία είναι απαραίτητο να τηρηθούν αυστηρά.  

Αναφορικά με το έτος 2017, τον Μάιο του 2017 πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά υπό τον συντονισμό του 

Υπουργού Υγείας. Στη συνάντηση της Επιτροπής λήφθηκαν σημαντικές 

αποφάσεις που αφορούν κυρίως στην προώθηση δράσεων προς περαιτέρω 

ενίσχυση του έργου της Εθνικής Επιτροπής. 

Πιο αναλυτικά, στο Παράρτημα Ι παρατίθενται ο πίνακας 2017 με τις σχετικές 

αποφάσεις. 
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4. Κατάσταση του φαινομένου των ουσιών εξάρτησης 
 

Οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας του Τμήματος 

Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ  της ΑΑΕΚ είναι οι πέντε κύριοι επιδημιολογικοί 

δείκτες, καθώς και έμμεσοι δείκτες που έχει θέσει ως προτεραιότητα το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). 

Οι δείκτες αυτοί αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση έγκυρης, 

αντικειμενικής και τεκμηριωμένης εικόνας του φαινόμενου των 

εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας.  

Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τον κάθε δείκτη, προϋποθέτει την 

προαγωγή και ενίσχυση της έρευνας για το 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. 

Πιο κάτω απεικονίζεται περιληπτικά η κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο 

κατά το 2016 (για διαχρονικές τάσεις σε ότι αφορά την κατάσταση  του 

φαινομένου, βλέπετε παράρτημα IV).  

http://www.emcdda.europa.eu/
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά, 2018 

 

4.1 Παράνομες ουσίες  

 

4.1.1 Δείκτης Έκτασης 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 η πανευρωπαϊκή έρευνα 

μαθητικού πληθυσμού - ESPAD (με εύρος ηλικίας 15-16 έτη) (κάθε 4 χρόνια). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας γενικού πληθυσμού 

(ΑΣΚ, 2016): 
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• 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. 

• Οι νεαροί ενήλικες (15-34 ετών), ανάμεσα στους οποίους η χρήση 

κάνναβης είναι επικρατέστερη, ανέφεραν χρήση της ουσίας κατά τον 

τελευταίο χρόνο σε ποσοστό 4,4%. 

• Η κοκαΐνη, αν και η χρήση της βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, αποτελεί 

την πιο δημοφιλή διεγερτική ουσία στο γενικό πληθυσμό.  Η χρήση της 

τουλάχιστον μια φορά σε όλη τη ζωή αναφέρθηκε από το 1,4% του 

γενικού πληθυσμού 15-64 ετών. 

• Η χρήση όλων των ουσιών εκτός των ηρεμιστικών είναι επικρατέστερη 

ανάμεσα σε άνδρες. 

• Σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη τα 

προηγούμενα έτη, παρουσιάζεται μικρή αύξηση στην επικράτηση της 

χρήσης κάνναβης έστω και μια φορά στη ζωή. Παρόλα αυτά, όπως 

απεικονίζεται πιο κάτω, κατά τον τελευταίο χρόνο και τον τελευταίο 

μήνα παρουσίασε σταθερότητα. 
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Γράφημα 1: Επικράτηση της χρήσης κάνναβης στο γενικό πληθυσμό 

 
Πρόσφατη χρήση = Χρήση κατά το τελευταίο έτος, Τρέχουσα χρήση = Χρήση κατά τον τελευταίο μήνα 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2016 

 
 

• Σε σχέση με τη γενική κατάσταση στην Ευρώπη, η Κύπρος 

συγκαταλέγεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης 

παράνομων ουσιών, όπως φαίνεται πιο κάτω. 
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Γράφημα 2: Επικράτηση της χρήσης κάνναβης τον τελευταίο χρόνο στους 

νεαρούς ενήλικες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά, 2018 

Σε ότι αφορά τον μαθητικό πληθυσμό (15-16 ετών), με βάση τα 

αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας μαθητικού πληθυσμού ESPAD 

(2015), προκύπτουν τα εξής: 

• Το 18% του μαθητικού πληθυσμού αναφέρει ότι κάπνιζε κατά τον 

τελευταίο μήνα. Όπως απεικονίζεται πιο κάτω, σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια, παρατηρείται μείωση του καπνίσματος ανάμεσα 
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στους μαθητές και η Κύπρος βρίσκεται σε ελαφρώς χαμηλότερα 

ποσοστά καπνίσματος σε σχέση με τον μέσο όρο της έρευνας. 

Γράφημα 3: Κάπνισμα κατά τον τελευταίο μήνα ανάμεσα στους μαθητές  

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2016 

 

• Σε ότι αφορά την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, το 22% του 

μαθητικού πληθυσμού αναφέρει ότι έχει στοιχηματίσει χρήματα στο 

διαδίκτυο τους τελευταίους 12 μήνες και το 27% εκτός διαδικτύου, 

υπερβαίνοντας κατά πολύ τον μέσο όρο της έρευνας, όπως 

απεικονίζεται πιο κάτω. 
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Γράφημα 4: Ποσοστό μαθητών που στοιχημάτισε χρήματα τον τελευταίο 

χρόνο 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2016 

 

Σε ότι αφορά το αλκοόλ, γενικά παρατηρείται αύξηση στην κατανάλωση του 

αλκοόλ από τους  μαθητές στην Κύπρο, ειδικά στην υπέρμετρη κατανάλωση 

του (κατανάλωση πέντε ή περισσότερων ποτών σε μια περίσταση κατά τον 

τελευταίο μήνα). Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται μεταξύ των αγοριών και 

των κοριτσιών, με ανησυχητική αύξηση ανάμεσα στα κορίτσια, όπως 

απεικονίζεται πιο κάτω. 
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Γράφημα 5: Υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα στους μαθητές κατά τις 

τελευταίες 30 μέρες  

 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2016 

 

Όπως απεικονίζεται πιο κάτω, τα ποσοστά της Κύπρου ξεπερνούν σημαντικά 

τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών  που συμμετείχαν  στην έρευνα. 
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Γράφημα 6: Υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα στους μαθητές κατά τις 

τελευταίες 30 μέρες (Κύπρος – Μέσος όρος της έρευνας) 
 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2016 

 

Σχετικά με τις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, εννέα στους δέκα μαθητές 

στην Κύπρο δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση τέτοιων ουσιών.  

Όπως φαίνεται πιο κάτω, σε σχέση με το έτος 2011 παρατηρείται μια 

σταθεροποίηση σχετικά με τη χρήση κάνναβης ανάμεσα στους μαθητές της 

Κύπρου. Αυτό όμως και πάλι δεν φαίνεται να ισχύει για τα κορίτσια, ανάμεσα 

στα οποία, αν και μικρή, φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση.   
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Γράφημα 7: Χρήσης κάνναβης τουλάχιστον μια φορά ανάμεσα στους μαθητές  

 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2016 

 

Σε σχέση με τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως 

απεικονίζεται πιο κάτω, η Κύπρος βρίσκεται αρκετά πιο χαμηλά από τον μέσο 

όρο της έρευνας. 
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Γράφημα 8: Χρήση κάνναβης τουλάχιστον μια φορά σε όλη τη ζωή ανάμεσα 

στους μαθητές (Κύπρος – Μέσος όρος της έρευνας)  

 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2016 

 

4.1.2 Δείκτης Αίτησης Θεραπείας  

 

Ο δείκτης αίτησης θεραπείας αφορά τη συστηματική καταγραφή των 

χαρακτηριστικών των χρηστών που ζητούν θεραπευτική βοήθεια από τα 

θεραπευτικά προγράμματα της χώρας. 

Κατά το έτος 2016, καταγράφηκαν στη θεραπεία 1286 χρήστες παράνομων 

ουσιών εξάρτησης, εκ των οποίων οι 580 ήταν «νέοι χρήστες», αυτοί δηλ. 

που ζήτησαν θεραπεία για πρώτη φορά στη ζωή τους, όπως φαίνεται πιο 

κάτω. 
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Γράφημα 9: Αριθμός ατόμων στη θεραπεία 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2017 

 

Όπως φαίνεται πιο πάνω, παρά τη σταθερότητα στον αριθμό των ατόμων που 

αιτούνται θεραπείας τα τελευταία τρία χρόνια, διαχρονικά υπάρχει μια μεγάλη 

αύξηση 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: 

•  Μείωση του στιγματισμού που συνδέεται με τη χρήση παράνομων 

εξαρτησιογόνων ουσιών, κάτι που διευκολύνει την αναζήτηση 

θεραπείας. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την 
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ΑΑΕΚ και αποτέλεσε αντικείμενο μέτρησης της στάσης του γενικού 

πληθυσμού απέναντι σε χρήστες ουσιών. Όπως καταδεικνύεται μέσα 

από τις έρευνες γενικού πληθυσμού που διενεργεί η ΑΑΕΚ, φαίνεται 

να υπάρχει μια στροφή στην αντίληψη της κοινωνίας ως προς τους 

χρήστες. Συγκεκριμένα, ενώ παλιότερα η πλειοψηφία της κοινωνίας 

αντίκριζε τους χρήστες περισσότερο ως εγκληματίες, σε πρόσφατες 

έρευνες φαίνεται να υπάρχει μια στροφή στην αντίληψη των ατόμων 

που κάνουν χρήση περισσότερο ως άτομα που χρειάζονται βοήθειας/ 

θεραπείας. Το γεγονός αποτελεί ένδειξη της μετάθεσης του 

φαινομένου της χρήσης από τη σφαίρα της εγκληματικότητας στη 

σφαίρα της δημόσιας υγείας, που μειώνει τον στιγματισμό που ως 

συνέπεια, βοηθά τα άτομα αυτά να αποταθούν για βοήθεια.  

•  Εφαρμογή του πρωτοκόλλου παραπομπής νεαρών συλληφθέντων 

από τη ΥΚΑΝ σε θεραπευτικά προγράμματα. Ο σημαντικός και 

αυξανόμενος αριθμός των ατόμων που συλλαμβάνονται για πρώτη 

φορά από την ΥΚΑΝ για αδικήματα σχετιζόμενα με τη χρήση και αντί 

της δικαστικής οδού, παραπέμπονται σε θεραπεία, συμβάλλει 

σημαντικά στην αύξηση του συνολικού των ατόμων που 

καταγράφονται στη θεραπεία τα τελευταία χρόνια. Τα άτομα αυτά στις 

πλείστες περιπτώσεις είναι χρήστες κάνναβης , τα οποία δεν έχουν 

προχωρήσει ακόμη σε εξάρτηση. Με αυτό τον τρόπο, ο εντοπισμός 

τους από την ΥΚΑΝ επιτρέπει στην έγκαιρη παρέμβαση και πρόληψη 

της προβληματικής χρήσης που επιφέρει σοβαρότερες συνέπειες στο 

άτομο το ίδιο και το περιβάλλον του.      

 

Η ηρωίνη με ποσοστό 20% παραμένει η δεύτερη ουσία κατάχρησης μετά 

την κάνναβη  (56%), λόγω της οποίας τα άτομα αιτούνται θεραπείας.  

Όπως φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα, κατά τα τελευταία έτη, οι χρήστες 

ηρωίνης φαίνεται να μειώνονται,  ενώ παράλληλα αυξάνονται οι χρήστες 
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κάνναβης. Ο εντοπισμός τους οφείλεται μεταξύ άλλων στην εφαρμογή του 

πρωτοκόλλου παραπομπής νεραών συλληφθέντων από την ΥΚΑΝ σε 

θεραπευτικά κέντρα.    

Γράφημα 10: Αριθμός ατόμων που ξεκινά θεραπεία ανά κύρια ουσία 
κατάχρησης  

 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2018 

 
Το προφίλ των ατόμων με κύρια ουσία κατάχρησης την κάνναβη και την 

ηρωίνη απεικονίζεται στα πιο κάτω πληροφοριακά γραφήματα.  
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Γράφημα 11: Προφίλ χρηστών κάνναβης  

 

Πηγή: EMCDDA, 2018 

 

Γράφημα 12: Προφίλ χρηστών ηρωίνης   

 

 

Πηγή: EMCDDA, 2018 
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Σε ότι αφορά την συμπεριφορά υψηλού κινδύνου ανάμεσα στους χρήστες 

ηρωίνης, τόσο η ενδοφλέβια χρήση, όσο και η χρήση κοινής σύριγγας 

συνεχίζει να μειώνεται. 

 
Γράφημα 13:Ποσοστό ενδοφλέβιων χρηστών και χρήση κοινής σύριγγας 
ανάμεσα στους χρήστες ηρωίνης  
 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2018 
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4.1.3 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.  

Όπως απεικονίζεται πιο κάτω,  παρά το γεγονός ότι περίπου 1 στους 4 

χρήστες (279 άτομα) που βρίσκεται στη θεραπεία έκανε ενδοφλέβια χρήση 

έστω και μια φορά , ο αριθμός των ατόμων που εξετάστηκε είναι διαχρονικά 

πολύ μικρός  (67 το έτος 2019) και επομένως η πραγματική αναλογία των 

ενδοφλέβιων χρηστών που εκτιμάται να είναι θετικοί στην ηπατίτιδα 

αναμένεται να είναι ψηλότερη, από ότι φαίνεται από τα υφιστάμενα στοιχεία, 

με βάση τα οποία το 43,3% των ενδοφλέβιων χρηστών που εξετάστηκαν 

βρέθηκαν θετικά στην ηπατίτιδα Γ.  

Γράφημα 14: Αριθμός ενδιφλέβιων χρηστών & αριθμός αυτών που 

εξετάστηκαν  

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2018 
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Πιο κάτω φαίνεται η θέση της Κύπρου σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές 

χώρες. 

 

 
Γράφημα 15: Επικράτηση της ηπατίτιδας Γ (εθνικές εκτιμήσεις στους 

ενδοφλέβιους χρήστες) 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά, 2018  

 

4.1.4 Δείκτης Χρήσης Ναρκωτικών Υψηλού Κινδύνου 

 

Ο δείκτης Χρήσης Ναρκωτικών Υψηλού Κινδύνου, βάσει του ορισμού του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου (2012), ορίζεται ως η «επαναλαμβανόμενη χρήση 

ναρκωτικών που προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στο άτομο 

(συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης και άλλων ψυχολογικών, κοινωνικών 

και προβλημάτων υγείας) ή βάζει το άτομο σε υψηλό κίνδυνο πρόκλησης 

τέτοιων αρνητικών συνεπειών».  
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Με  βάση  τα  στοιχεία  αίτησης  θεραπείας  για  το  έτος 2016,  ο  συνολικός 

αριθμός  των  χρηστών  οπιούχων  ουσιών,  υπολογίστηκε  στα 838 άτομα 

σημειώνοντας πολύ μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (1161), 

όπως φαίνεται πιο κάτω. 

Γράφημα 16: Μέση εκτίμηση προβληματικών χρηστών οπιούχων  

 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2018 

 

Σε σχέση με τη γενική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, η Κύπρος 

συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες εκτιμήσεις χρηστών 

ναρκωτικών υψηλού κινδύνου. 
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4.1.5 Δείκτης Θανάτων και Θνησιμότητας από Παράνομες Ουσίες 
Εξάρτησης 

 

Ο δείκτης θανάτων και θνησιμότητας αφορά την παροχή συγκρίσιμων και 

έγκυρων πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά των ατόμων που πεθαίνουν ως 

αποτέλεσμα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (π.χ. στην περίπτωση των 

άμεσων θανάτων από υπερβολική δόση μίας ή περισσοτέρων ουσιών).  

Κατά το 2016 καταγράφηκαν 6 άμεσοι θάνατοι, αυτοί 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 (90%), ελληνοκύπριος, 32 ετών, χρήστης οπιούχων-82% (πολλαπλών 

ουσιών). 

Γράφημα 17: Διαχρονική τάση στους άμεσους θανάτους  

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά, 2018 
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Σε ότι αφορά το ποσοστό θνησιμότητας οφειλόμενης στα ναρκωτικά στους 

ενήλικες (κρούσματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού 15-64 ετών), όπως 

φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με 

μεσαίες εκτιμήσεις. 

Γράφημα 18: Ποσοστό θνησιμότητας οφειλόμενης στα ναρκωτικά στους 
ενήλικες (κρούσματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού 15-64 ετών) 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά, 2018 
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4.1.6 Έμμεσος Δείκτης Διαθεσιμότητας παράνομων ουσιών εξάρτησης 

 

Ο δείκτης Διαθεσιμότητας περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τις 

ποσότητες κατασχέσεων παράνομων ουσιών εξάρτησης, τις τιμές τους στην 

αγορά, καθώς και στοιχεία για τη σύνθεση τους. 

Σε ότι αφορά την παράνομη αγορά η κάνναβη αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο 

μερίδιο της παράνομης αγοράς. Κατά το έτος 2016  κατασχέθηκαν 170 κιλά 

κάνναβης, σε σχέση με 225 κιλά το 2015 και  202 κιλά το προηγούμενο έτος. 

Επίσης, κατά το 2016 συνεχίστηκε η αύξηση στις κατασχεθείσες ποσότητες 

κοκαΐνης (182 κιλά), σε σχέση με 107 κιλά το 2015 και  31 κιλά το 2014. 

Τέλος, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι κατασχέσεις ηρωίνης τα τελευταία χρόνια 

στην Κύπρο. 

4.1.7 Έμμεσος Δείκτης Εγκληματικότητας σχετιζόμενης με παράνομες 
ουσίες εξάρτησης 

 

Ο Δείκτης Εγκληματικότητας περιλαμβάνει στοιχεία για αδικήματα που 

σχετίζονται με παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες όπως: κατοχή και χρήση, 

διακίνηση, προμήθεια παράνομων ουσιών κτλ. 

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, 

κατά το έτος 2016 καταγράφηκαν 896 υποθέσεις σχετιζόμενες με τα 

ναρκωτικά σε σχέση με 948 το 2015, 1082 το 2014, 1001 το 2013 και 

1032 το 2012.  

• Η πλειοψηφία των αδικημάτων εξακολουθεί να αφορά κατοχή και 

χρήση φυτικής κάνναβης και να εμπλέκει την πλειοψηφία των ατόμων. 

Το γεγονός αυτό φαίνεται να  συνδέεται με το ότι η κάνναβη είναι η πιο 

διαδεδομένη ουσία χρήσης στην Κύπρο. 
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Πιο κάτω, φαίνεται διαχρονικά ο αριθμός των υποθέσεων που σχετίζονται με 

παράνομες ουσίες,  καθώς και ο αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται σε 

αυτές. 

 

Γράφημα 19: Αριθμός υποθέσεων και εμπλεκόμενων ατόμων ανά έτος   

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2018 

 

4.1.8 Έμμεσος Δείκτης Ανάλυσης Λυμάτων 

 

Ο έμμεσος δείκτης ανάλυσης λυμάτων, παρακολουθείται μέσω της διεξαγωγής 

έρευνας ανάλυσης λυμάτων. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα παρέχουν ένα 

πολύτιμο εργαλείο μελέτης της κατανάλωσης παράνομων ναρκωτικών ουσιών 

στις εμπλεκόμενες πόλεις, αποκαλύπτοντας σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

την κατανάλωση τους. 

Η έρευνα δίνει την ακριβή εικόνα για τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που 

καταναλώθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές – επαρχίες αλλά και σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (γιορτές, διακοπές, Σαββατοκυρίακα), 
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γεγονός που την καθιστά αντικειμενική και αξιόπιστη, ενώ προσφέρει τη 

δυνατότητα ώστε οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να ανταποκριθούν στις 

αναδυόμενες τάσεις και τις θεραπευτικές ανάγκες.   

Με βάση τα αποτελέσματα της πρόσφατης (2017) έρευνας ανάλυσης 

λυμάτων, η οποία από το έτος 2018 με τη χρηματοδότηση της ΑΑΕΚ θα 

επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες,  φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση στις 

συγκεντρώσεις μεθαμφεταμίνης στην περιοχή της Λεμεσού. 

Γράφημα 20: Συγκεντρώσεις μεθαμφεταμίνης στα αστικά λύματα ανά πόλη 

 

Πηγή: EMCDDA, 2018 
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Για περισσότερα σχετικά με την Ευρωπαϊκή έρευνα αλλά και πληροφορίες για 

την Κύπρο, ακολουθήστε τους συνδέσμους.   

4.2. Αλκοόλ 

 

4.2.1 Δείκτης Αίτησης Θεραπείας  

 

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν, κατά το 2016 αιτήθηκαν θεραπείας λόγω 

κατάχρησης αλκοόλ 273 άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα βρέθηκαν 

στην «Κλινική Βερεσιέ» και στη Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων 

(ΑΛΚΟΟΛ) «ΘΕΜΕΑ».  

Γράφημα 21:Αριθμός ατόμων που αιτούνται θεραπείας λόγω κατάχρησης 

αλκοόλ 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2018 

 

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
https://ucy.ac.cy/pr/documents/Αrticles_speeches/2018/KARAOLIACHAPESIH_02.04.18.pdf
https://ucy.ac.cy/pr/documents/Αrticles_speeches/2018/KARAOLIACHAPESIH_02.04.18.pdf
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 Τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που βρέθηκαν στα 

θεραπευτικά κέντρα ήταν τα εξής: 

• 7 στα 10 άτομα ήταν άνδρες.  

• Η διάμεσος ηλικία των ατόμων ήταν τα 47 έτη (min: 18, max: 74),  

γεγονός που τους εντάσσει κυρίως στην κατηγορία των χρηστών μέσης 

και τρίτης ηλικίας (>=40). 

 
 

Γράφημα 22: Ηλικιακή ομάδα ατόμων στη θεραπεία λόγω κατάχρησης αλκοόλ  

 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2018 

 

4.2.2 Δείκτης Επικράτησης της χρήσης αλκοόλ στο γενικό πληθυσμό 

 

Βάσει των στοιχείων της πιο πρόσφατης Παγκύπριας επιδημιολογικής έρευνας 

γενικού πληθυσμού (ΑΣΚ, 2016) και σε σύγκριση με τα αποτελέσματα 

προηγούμενων σειρών της έρευνας, παρατηρούνται τα ακόλουθα: 



 

   42 
 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
2017 

 

 

• Εκτιμήθηκε ότι περίπου το 10% του πληθυσμού έχει μεθύσει τους 

τελευταίους 12 μήνες και περίπου το 3% ανέφερε ότι μέθυσε τον 

τελευταίο μήνα. 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.   

• Κατά τα τελευταία χρόνια διεξαγωγής της έρευνας (2012 και 2016) 

παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού των ατόμων που είχαν οδηγήσει 

αφού προηγουμένως είχαν πιεί  αλκοόλ . 

• Φάνηκε επίσης, ότι όσο πιο μεγάλα ηλικιακά ήταν τα άτομα, τόσο 

μικρότερο ήταν το ποσοστό αυτών που προχωρούσε σε αυτή τη 

συμπεριφορά. 

• Χρησιμοποιώντας το εργαλείο της “Σύντομης Ανίχνευσης Εξάρτησης 

από το αλκοόλ” (Rapid Alcohol Problem Screen – “RAPS”), εκτιμήθηκε 

ότι τουλάχιστον το 2,5% του πληθυσμού είναι εξαρτημένο στο αλκοόλ. 

• Όσον αφορά στις αντιλήψεις των Κυπρίων, για το αλκοόλ και τις 

πολιτικές που το συνοδεύουν, βρέθηκε πως σε γενικές γραμμές, είναι 

έτοιμοι να υποστηρίξουν περιοριστικές πολιτικές που έχουν να κάνουν 

με πιο αυστηρά μέτρα τροχαίας. Παρόλα αυτά, ανάμεσα στις χώρες με 

τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών που δεν θεωρούν μεγάλο ρίσκο την 

οδήγηση μετά από κατανάλωση 2 ή περισσότερων ποτών, είναι η 

Κύπρος. 
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Γράφημα 23: Αντιλήψεις των Κυπρίων, για το αλκοόλ και τις πολιτικές που το 

συνοδεύουν 

 Πηγή: ΑΑΕΚ, 2016 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ουσιών 

εξάρτησης στην Κύπρο, ακολουθήστε το σύνδεσμο. Για ευρωπαϊκά δεδομένα, 

ακολουθήστε το σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2018, 

του Ευρωπαϊκού Κέντρου παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της 

Τοξικομανίας (EMCDDA). 

https://www.naac.org.cy/uploads/evropaikiekthesi2018/e25b6dNXO1.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/evropaikiekthesi2018/cae52da212.pdf
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5. Εθνική Στρατηγική 
 

Η Εθνική Στρατηγική (Ε.Σ.) για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από 

Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020, συνιστά το 

βασικό κείμενο πολιτικής για τις εξαρτήσεις και κατευθύνει τις δράσεις και τις 

πρωτοβουλίες της Κυπριακής Πολιτείας για την επόμενη οκταετία. 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, τη διαχείριση της επιβλαβούς χρήσης του 

αλκοόλ και τη διαχείριση της εξάρτησης από νόμιμες ουσίες. 

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ενίσχυση, διεύρυνση και αναβάθμιση της 

διακρατικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. Η Ε.Σ. αποσκοπεί στην 

εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και παρεμβάσεων που εδράζονται σε 

επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές και που παράλληλα αξιοποιούν στο 

μέγιστο βαθμό τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.  

Η Ε.Σ. υλοποιείται μέσα από δύο Σχέδια Δράσης (Σ.Δ.) που καλύπτουν τις 

χρονικές περιόδους 2013- 2016 και 2017- 2020. Τα δύο Σχέδια είναι 

τετραετή, έτσι ώστε να επιτρέπουν την κατάλληλη ευελιξία που είναι 

απαραίτητη για σκοπούς αναπροσαρμογής των πολιτικών και μέτρων. Τα 

Σχέδια Δράσης 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. 

 

 

https://www.naac.org.cy/el/ethniki-stratigiki
https://www.naac.org.cy/el/ethniki-stratigiki
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5.1 Αξιολόγηση Σχεδίου Δράσης 2013-2016  

 

Το 2016 η ΑΑΕΚ προχώρησε σε μία αποτίμηση της υλοποίησης του Σχεδίου 

Δράσης 2013-2016, η οποία περιλάμβανε τις δυσκολίες που εντοπίστηκαν 

στην πορεία και διερεύνηση των δράσεων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

στο νέο Σχέδιο Δράσης για τα έτη 2017-2020. 

Στη διαδικασία αυτή, είχαν καλεστεί να συμβάλουν όλοι οι συνεργάτες της 

ΑΑΕΚ που έχουν εμπλοκή στην εφαρμογή του ΣΔ και που προέρχονται από 

κρατικές και μη Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Φορείς, Προγράμματα, 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Οργανωμένα Σύνολα. 

Η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί είχε ως εξής: 

α) Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Προόδου 

Το ερωτηματολόγιο αποστάλθηκε σε όλους τους συνεργάτες ηλεκτρονικά, για 

να συμπληρωθεί ανώνυμα, με χρονικό περιθώριο ενός μηνός.  

Το ερωτηματολόγιο απάντησαν συνολικά 68 συνεργάτες της ΑΑΕΚ, οι οποίοι 

προέρχονταν από Υπουργεία/ κυβερνητικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς 

(52%), μη κυβερνητικούς οργανισμούς (15%), Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

(9%), Φορείς Πρόληψης και Θεραπείας (13%), Οργανωμένα Σύνολα (3%), 

Ιδιωτικούς Οργανισμούς (4%) και άλλους (4%). 

 

β) Συνεντεύξεις με κύριους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση δράσεων 

της Εθνικής Στρατηγικής 

Η ΑΑΕΚ διοργάνωσε συναντήσεις με τους Συντονιστικούς Φορείς 

συγκεκριμένων δράσεων του ΣΔ για μια εκτενέστερη ανάλυση της έκβασης 

των δράσεων και ειδικότερα αυτών όπου είχαν εντοπιστεί δυσκολίες στην 
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υλοποίηση τους, καθώς και για κατάθεση των δικών τους εισηγήσεων για το 

νέο ΣΔ 2017- 2020. 

 

γ) Ποσοτική Αξιολόγηση  

Η ποσοτική αξιολόγηση βασίστηκε στα στοιχεία που συλλέγει η ΑΑΕΚ μέσα 

από τις εκθέσεις εφαρμογής των δράσεων καθώς και το Τμήμα 

Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ βάσει της παρακολούθησης των επιδημιολογικών 

δεικτών.  

Για σκοπούς ποσοτικής αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία traffic 

light, σύμφωνα με την οποία μια μεταβλητή χρωματίζεται με πράσινο, κίτρινο 

ή κόκκινο ανάλογα με το επίπεδο υλοποίησης της. Με τον τρόπο αυτό για 

κάθε δράση του Σχεδίου Δράσης σημειώνεται κατά πόσο (α) έχει υλοποιηθεί ή 

είναι συνεχής δράση, (β) υλοποιήθηκε εν μέρει ή είναι σε εξέλιξη, (γ) δεν 

υλοποιήθηκε. Από το σύνολο των 97 δράσεων του ΣΔ 2013-2016, 

υλοποιήθηκαν πλήρως οι 71, υλοποιήθηκαν εν μέρει ή βρίσκονται σε εξέλιξη 

οι 16 και δεν έχουν υλοποιηθεί 10 δράσεις (πίνακας 1). Οι λόγοι που έχουν 

εντοπιστεί για μη υλοποίηση των δράσεων συμπεριλαμβάνουν την έλλειψη 

συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, 

νομοθετικούς περιορισμούς και την έλλειψη κονδυλίων και εξειδικευμένου 

προσωπικού. 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα ποσοτικής αξιολόγησης 

 ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ / ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΡΑΣΗ 71 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝ ΜΕΡΕΙ/ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 16 

ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
 

10 

ΣΥΝΟΛΟ 97 
Πηγή: ΑΑΕΚ, 2018 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα ποσοτικής αξιολόγησης ανά πυλώνα 
 

 
 
Πηγή: ΑΑΕΚ, 2018 

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αξιολόγηση βρίσκονται στον πιο 

κάτω σύνδεσμο. 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

/ ΣΥΝΕΧΗΣ 

ΔΡΑΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΕΝ ΜΕΡΕΙ/ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΔΕΝ  

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΛΗΨΗ 18 

 

 

5 3 26 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

16 4 4 24 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΒΛΑΒΗΣ 

8 

 

 

2 3 13 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

21 4 0 25 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 8 

 

 

1 0 9 

https://www.naac.org.cy/uploads/annual-reports/7423e9db34.pdf
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5.2 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. Συγκεκριμένα στο νέο σχέδιο έχουν εισαχθεί τα εξής: 

Προτεραιότητες για την περίοδο 2017- 2020: Οι προτεραιότητες έχουν 

αριθμηθεί, χωρίς ιεράρχηση για σκοπούς διευκόλυνσης της παρακολούθησης 

του Σχεδίου, και θεωρούνται εξίσου σημαντικές.  

Νέος Πυλώνας: Στο νέο σχέδιο δράσης έχει ενσωματωθεί και νέος πυλώνας 

για προώθηση της έρευνας, εκπαίδευσης και αξιολόγησης ενδεικτικό στην 

σημασία που δίνει η ΑΑΕΚ στον επιστημονικό λόγο και δεδομένα. Στόχος είναι 

η κατανόηση του φαινομένου και η λήψη κατάλληλων μέτρων/ παρεμβάσεων 

μέσω της πραγματοποίησης ερευνών, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της εκπαίδευσης των επαγγελματιών και 

της αξιολόγησης προγραμμάτων.  

Logic model: Με βάση αυτό το μοντέλο, η κάθε προτεραιότητα αναλύεται σε 

επιμέρους στόχους και δράσεις, ενώ για κάθε δράση σημειώνονται οι φορείς 

υλοποίησης, τα παραδοτέα, το αποτέλεσμα (άμεση αλλαγή που θα επιφέρει η 

δράση) και η επίπτωση (“impact” που θα επιφέρει η δράση στη γενική 

κατάσταση του φαινομένου). 

Νέοι συνεργάτες: Στην υλοποίηση του νέου Σχεδίου Δράσης, πέραν της 

συνεργασίας με τους παραδοσιακούς συνεργάτες της ΑΑΕΚ, η Αρχή 

προχώρησε σε επαφές και συνεργασίες και με άλλους φορείς που καλούνται 

να συμβάλουν στην υλοποίηση της, όπως: οργανωμένα σύνολα νεολαίας, 

συμπεριλαμβανομένων της Κυπριακής Παιδοβουλής και της Ομάδας Εφήβων 

Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η 

Γυναικολογική/ Μαιευτική Εταιρεία και η Παιδιατρική Εταιρεία του Παγκύπριου 

Ιατρικού Συλλόγου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαίων, ο 

https://www.naac.org.cy/uploads/enimerotika-entypa/94904cfdce.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/enimerotika-entypa/94904cfdce.pdf
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Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων και 

Διατροφολόγων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου, ο Σύλλογος 

Ψυχολόγων Κύπρου, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, ο 

Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τα Κρατικά 

Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (KIE), τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), η Παγκύπρια Συνομοσπονδία 

Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, το 

Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, το 

Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα 

Αποδήμων.    

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός Σχεδίου Δράσης 

λαμβάνονται υπόψη οι καλές πρακτικές όπως αυτές τεκμηριώνονται μέσα από 

τη διεθνή έρευνα,  τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Στρατηγικές. Συνεπώς, 

ενδέχεται στο Σχέδιο Δράσης να περιλαμβάνονται δράσεις οι οποίες πιθανώς  

να θεωρούνται πολύ καινοτόμες για τα δεδομένα της Κύπρου και να υπάρξουν 

αρχικά δυσκολίες ως προς την υλοποίηση τους. Από τη στιγμή όμως που η 

αποτελεσματικότητα τους είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, η συμπερίληψη 

τους στο Σ.Δ. θεωρήθηκε απαραίτητη. Το Σχέδιο Δράσης 2017-2020 είναι 

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ στο πιο κάτω σύνδεσμο.  

 

5.3 Πυλώνες Παρέμβασης Εθνικής Στρατηγικής 

5.3.1 Πυλώνας Πρόληψης  

 

Η αποτελεσματική πρόληψη των εξαρτητικών συμπεριφορών, με βάση τη 

διεθνή βιβλιογραφία, έχει να κάνει με την ενίσχυση των νέων ως προς την 

αναπροσαρμογή της συμπεριφορά τους, την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, 

τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους, του τρόπου που αλληλοεπιδρούν 

με τους άλλους και με το περιβάλλον γύρω τους. Οι τεκμηριωμένες ως προς 

την προληπτική αξία παρεμβάσεις  έχουν να κάνουν κυρίως με τις 

https://www.naac.org.cy/uploads/enimerotika-entypa/94904cfdce.pdf
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στοχευμένες, προληπτικές παρεμβάσεις, οι οποίες απευθύνονται σε 

συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες αποτελούν ομάδες υψηλού 

κινδύνου ως προς τη χρήση ουσιών και η αποτελεσματικότητα των οποίων 

μπορεί να τεκμηριωθεί.  

Η άποψη που επικρατούσε μέχρι πρόσφατα ότι η πρόληψη της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών σημαίνει γενική ενημέρωση του κοινού για τα θέματα 

των ουσιών (ποιες είναι οι ουσίες, οι συνέπειες, οι κίνδυνοι κτλ) θεωρείται 

πλέον ξεπερασμένη, αφού δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να 

τεκμηριώνουν ότι η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις ουσίες από 

μόνη της επιφέρει οποιοδήποτε αποτέλεσμα ως προς την πρόληψη της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών.    

Η διαπίστωση ότι συγκεκριμένοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο για χρήση 

ουσιών, οδήγησε σε συγκεκριμένες στρατηγικές πρόληψης που στοχεύουν στο 

να ενισχύσουν τους παράγοντες και τις συνθήκες στη ζωή του ατόμου που 

μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά. Η ουσιαστική πρόληψη συνδυάζει 

την έγκυρη πληροφόρηση με την ενδυνάμωση της προσωπικότητας του 

ατόμου, ώστε να είναι σε θέση να αντέχει τις δυσκολίες, να επιλέγει υγιείς 

τρόπους συμπεριφοράς και να αυτοπροστατεύεται. Ταυτόχρονα, καμία 

προληπτική στρατηγική δεν μπορεί να πετύχει το στόχο της αν δε συνδυάζει 

την προσπάθεια για αλλαγή των κοινωνικών παραγόντων που ωθούν στη 

χρήση ουσιών.  

Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο παρέχεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 

προληπτικών προγραμμάτων. Για την ολοκληρωμένη λίστα όλων των 

προληπτικών προγραμμάτων, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, σχετικές 

πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο, ή βλέπετε το χάρτη των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

 

 

https://www.naac.org.cy/uploads/Prevention/685ab4699f.pdf
https://www.naac.org.cy/el/map
https://www.naac.org.cy/el/map
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5.3.1.1 Στόχοι και προτεραιότητες στον πυλώνα Πρόληψης  

 

Μέσα από το Σχέδιο Δράσης 2017-2020 στον Πυλώνα της Πρόληψης, η ΑΑΕΚ 

δίνει προτεραιότητα: 

α) στην αποτροπή της βαριάς επεισοδιακής κατανάλωσης, 

προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά και 

μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ στους νέους 

β) στην πρόληψη του συνδρόμου εμβρυϊκού αλκοολισμού και 

φάσματος διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού και παροχής επαρκούς 

φροντίδας για τα παιδιά και τις οικογένειες τους 

γ) στην προώθηση υγιούς τρόπου ζωής ανάμεσα σε παιδιά και νέους 

που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

δ) στην δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση και  

ε) στην εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης.  

 

Για την διασφάλιση της αποτροπής της βαριάς επεισοδιακής 

κατανάλωσης, προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας αλκοόλ ανάμεσα 

στα παιδιά και μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ στους 

νέους, η ΑΑΕΚ έχει καθορίσει τους πιο κάτω στόχους στο νέο Σχέδιο Δράσης: 

 

 

Εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για μείωση της διαθεσιμότητας 

αλκοολούχων ποτών σε ανήλικα άτομα 

 

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από  : 

• Την έγκριση τροποποιητικής νομοθεσίας για την Πώληση 

Οινοπνευματωδών Ποτών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 

• Την εκπαίδευση στην υπεύθυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ & καλές 

πρακτικές μείωσης της βλάβης για επαγγελματίες φιλοξενίας και 

διοργανωτές φεστιβάλ και εκδηλώσεων για νέους 
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• Την εφαρμογή συστηματικών ελέγχων σε χώρους αναψυχής όπου 

συχνάζουν ανήλικα άτομα και σε υποστατικά που πωλούν αλκοόλ κοντά 

σε σχολεία που φοιτούν μαθητές ηλικιών 15-18 

• Τον καθορισμό ποσοστού φορολογίας οινοπνευματωδών ποτών που θα 

αξιοποιείται για την προώθηση των μέτρων αντιμετώπισης της 

προσβασιμότητας στο αλκοόλ ανάμεσα στους ανήλικους 

 

Ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις και επιπτώσεις 

στην υγεία από την υπερβολική/βαριά επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ  

 

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από  : 

• Τη διαμόρφωση και παροχή παρεμβάσεων από επαγγελματίες και 

οργανωμένα σύνολα νέων για μείωση της πρόσβασης, διάθεσης αλκοόλ 

και καπνικών προιόντων και της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ 

• Την ανάπτυξη και προώθηση δράσεων για αντιμετώπιση της 

υπερβολικής επεισοδιακής κατανάλωσης αλκοόλ σε οργανωμένα 

σύνολα νεολαίας στην κοινότητα και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένου της συμβολής στην Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης 

για το Αλκοόλ 

 

Για την πρόληψη του συνδρόμου εμβρυϊκού αλκοολισμού και 

φάσματος διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού και παροχής επαρκούς 

φροντίδας για τα παιδιά και τις οικογένειες τους η ΑΑΕΚ έχει καθορίσει τους 

πιο κάτω στόχους στο νέο Σχέδιο Δράσης : 

 

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. 

 

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από : 
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• Την προώθηση εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαιδεύσεων προς το 

γενικό πληθυσμό και ειδικότερα προς τις νέες γυναίκες και νέους γονείς 

• Την παροχή σύντομων παρεμβάσεων και ανάπτυξη και διάχυση Οδηγού 

σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ για γυναίκες σε γόνιμη ηλικία και 

έγκυες γυναίκες 

 

Ενίσχυση της γνώσης ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες 

κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σχετικά με το σύνδρομο εμβρυϊκού 

αλκοολισμού και φάσμα διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού 

 

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από  : 

• Την ανάπτυξη συστήματος παραπομπής παιδιών με FAS/FASD με στόχο 

τη βελτίωση διάγνωσης και διαχείρισης περιστατικών παιδιών που  

γεννήθηκαν με FAS/FASD 

• Την προώθηση ανάπτυξης κλινικών κατευθυντήριων γραμμών για την 

πρόληψη, διάγνωση και υποστηρικτική θεραπεία του φάσματος 

διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού (FAS/FASD) 

 

 

Ενίσχυση και παροχή συμβουλευτικής και κατάλληλης φροντίδας για παιδιά 

και οικογένειες υψηλού κινδύνου ή που έχουν επηρεαστεί από το αλκοόλ    

 

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από  : 

• Την καθιέρωση επαρκούς διάγνωσης και υποστηρικτικής θεραπείας για 

παιδιά με φάσμα διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού (FAS/FASD) 

• Την ανάπτυξη επαρκούς στήριξης για παιδιά και τις οικογένειες τους 

που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της χρήσης αλκοόλ, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με διαταραχή εμβρυϊκού 

αλκοολισμού 
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• Τον εντοπισμό, ενημέρωση και παραπομπή εγκύων γυναικών με 

πρόβλημα χρήσης ή/ και εξάρτησης στο αλκοόλ στις κατάλληλες 

υπηρεσίες 

 

Για την προώθηση υγιούς τρόπου ζωής ανάμεσα σε παιδιά και νέους 

που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες η ΑΑΕΚ έχει καθορίσει ως πρώτιστης 

σημασίας τους πιο κάτω στόχους: 

 

Παροχή στήριξης σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού3 για 

την υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής.  

 

Ενδεικτικά κάποιες δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του πιο 

πάνω στόχου είναι: 

• Ανάπτυξη προτάσεων για υλοποίηση προγραμμάτων που να ενισχύουν 

την υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής από τις ευάλωτες ομάδες 

• Ενίσχυση ευκαιριών υγιούς απασχόλησης στους μαθητές των σχολείων 

Ριζοκαρπάσου 

• Παροχή αθλητικών δραστηριοτήτων/ προγραμμάτων για δωρεάν 

συμμετοχή και παροχή δωρεάν αθλητικού εξοπλισμού για παιδιά/ νέους 

που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες 

• Παροχή οικονομικής στήριξης παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες για συμμετοχή σε δραστηριότητες υγιούς απασχόλησης της 

δικής τους επιλογής 

• Διασφάλιση δωρεάν συμμετοχής παιδιών/εφήβων που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες σε δραστηριότητες του Ανοικτού Σχολείου, 

Επιμορφωτικών και ΚΙΕ Παγκύπρια 

                                                 
3 1 Ευάλωτες ομάδες θεωρούνται: παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, μαθητές/στρατιώτες σε 
πειραματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών, παιδιά φυλακισμένων, παιδιά ψυχικά 
ασθενών γονιών, παιδιά με γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης, 
παιδιά που έχουν δεχθεί/δέχονται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, παιδιά υπό την επιμέλεια 
του κράτους, παιδιά μετανάστες, παιδιά/έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά και έγκυες γυναίκες 
που κάνουν χρήση αλκοόλ 
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• Παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες εθελοντές και συνεργάτες του 

γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού 

• Εντοπισμός ευάλωτων ομάδων και παραπομπή τους σε ανάλογες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) με 

δωρεάν συμμετοχή 

 

Ενίσχυση της πρόσβασης παιδιών και νέων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

σε υποστηρικτικές υπηρεσίες  

 

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από  : 

• Την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή προτάσεων για υλοποίηση 

προγραμμάτων που να ενισχύουν την πρόσβαση σε υποστηρικτικές 

υπηρεσίες από τις ευάλωτες ομάδες 

• Την εφαρμογή προγράμματος ψυχολογικής στήριξης, εκπαιδευτικής 

ενίσχυσης και δημιουργικής ανάπτυξης στους τομείς του αθλητισμού, 

του πολιτισμού και της τέχνης για παιδιά και εφήβους ηλικιών 8-15 

ετών και των οικογενειών τους 

• Τον περαιτέρω εντοπισμό, παραπομπή σε προληπτικό ή και θεραπευτικό 

πρόγραμμα και παροχή συστηματικής κοινωνικής στήριξης σε ευάλωτες 

ομάδες 

• Την περαιτέρω προώθηση εφαρμογής προληπτικών προγραμμάτων 

προσαρμοσμένες για τις ανάγκες μεταναστών παιδιών και εφήβων σε 

χώρους διαμονής και φιλοξενίας 

 

 

Για τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση η 

ΑΑΕΚ έχει καθορίσει τους πιο κάτω στόχους: 

 

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/ και την 

καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στο οικογενειακό περιβάλλον 
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Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου προωθείται η δράση για ανάπτυξη και 

εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένου Παγκύπριου προγράμματος 

δεξιοτήτων για γονείς 

 

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/ και την 

καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στο περιβάλλον του στρατού 

 

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου προωθούνται οι πιο κάτω δράσεις: 

• Εφαρμογή ουροληπτικών ελέγχων στα επίλεκτα σώματα και επέκταση 

των ελέγχων στα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, στους κληρωτούς 

στρατιώτες και στους Συμβασιούχους οπλίτες 

• Εφαρμογή ελέγχων για το κάπνισμα ανάμεσα στα στελέχη της Εθνικής 

Φρουράς και των κληρωτών στρατιωτών που εκτίουν τη στρατιωτική 

τους θητεία 

• Εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΑΑΕΚ και Υπουργείου 

Άμυνας 

 

 

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/ και την 

καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον  

 

Για τη διασφάλιση της υλοποίησης του πιο πάνω στόχου προωθούνται προς 

υλοποίηση οι πιο κάτω δράσεις: 

 

• Προώθηση επιστημονικά τεκμηριωμένων προληπτικών 

παρεμβάσεων/προγραμμάτων στην πρώιμη παιδική ηλικία 

• Ενίσχυση της προώθησης των μέτρων για στήριξη της εφαρμογής της 

νομοθεσίας για την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στο σχολικό 

περιβάλλον 



 

   57 
 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
2017 

 

 

• Ενίσχυση του νέου αναλυτικού προγράμματος «Αγωγής Υγείας» στο 

εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση στην πρόληψη των εξαρτήσεων 

• Ενίσχυση της οικονομικής και επιστημονικής στήριξης των σχολικών 

μονάδων για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης αγωγής υγείας 

 

Για τη διασφάλιση της προώθησης περιβαλλοντικών δράσεων για την 

πρόληψη ή/ και την καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στο 

διαδίκτυο τον οποίο η ΑΑΕΚ έχει καθορίσει ως βασικό στόχο για τα έτη 2017-

2020 προωθείται η πιο κάτω δράση: 

 

• Προώθηση ανάπτυξης και εφαρμογής διαδικτυακών προληπτικών 

προγραμμάτων και εφαρμογών βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων 

πρακτικών 

 

 

 

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/ και την 

καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στους χώρους αναψυχής 

 

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου προωθείται η δράση για εφαρμογή 

ελέγχου ορίου ηλικίας για είσοδο σε νυχτερινούς χώρους αναψυχής αφού 

αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά μέτρα 

 

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων για την πρόληψη ή/ και την 

καθυστέρηση των εξαρτητικών συμπεριφορών στην κοινότητα 

Η ΑΑΕΚ προωθεί την υλοποίηση της πιο κάτω δράσης με στόχο την επίτευξη 

του προαναφερθέντος στόχου: 
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• Η παροχή υπηρεσιών πολύ-επίπεδης στήριξης από Δήμους και 

Κοινότητες (π.χ. κοινωνική/ ψυχολογική και εναλλακτικές 

δραστηριότητες) 

 

Για την εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης, η ΑΑΕΚ έχει 

καθορίσει ως πρώτιστης σημασίας για σκοπούς υλοποίησης την εφαρμογή 

έγκαιρων, πρώιμων παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού 

κινδύνου. 

 

Για την υλοποίηση του πιο πάνω στόχου προωθούνται οι πιο κάτω δράσεις: 

 

• Αναθεώρηση και παρακολούθηση πρωτόκολλου Συνεργασίας 

Παραπομπής Νεαρών Συλληφθέντων από την Αστυνομία Κύπρου – 

ΥΚΑΝ σε Θεραπευτικά Κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας και σε Μη Κρατικά Θεραπευτικά Κέντρα 

• Επέκταση, ανανέωση και παρακολούθηση πρωτόκολλου Συνεργασίας 

για την παραπομπή των μαθητών στη θεραπεία 

• Προώθηση στήριξης μαθητών και των οικογενειών τους που φοιτούν 

στο Σύστημα προπαρασκευαστικής μαθητείας 

• Δημιουργία μηχανισμού εντοπισμού νεαρών παραβατών μέχρι την 

ηλικία των 18 ετών για την παροχή έγκαιρων παρεμβάσεων 

• Διασφάλιση παροχής κοινωνικής, ψυχολογικής στήριξης και έγκαιρης 

παρέμβασης ευάλωτων ομάδων (π.χ. μέσω της δουλειάς στο δρόμο) 

παγκύπρια 

• Ανανέωση και παρακολούθηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας για 

παραπομπή στρατιωτών στις δομές τοξικοεξάρτησης  
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5.3.1.2 Σημαντικές εξελίξεις4 στον πυλώνα Πρόληψης   

 

Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Ο  ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός για την πρόληψη 

της χρήσης ουσιών από τους έφηβους/νέους και της παραβατικής 

συμπεριφοράς και οι κοινοτικές συνεργασίες αποτελούν ένα μηχανισμό 

κινητοποίησης των κοινοτήτων για συμμετοχή  σε πρωτοβουλίες πρόληψης 

και προαγωγής της υγείας. Η ΑΑΕΚ προχώρησε σε συνεργασίες με την τοπική 

αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή συνεταιριστικών πολύ-επίπεδων 

στοχευμένων, προληπτικών προγραμμάτων.  

Η παροχή ευκαιριών, δεξιοτήτων και αναγνώρισης στους νέους ενισχύει τη 

σύνδεση τους με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα. Οι ισχυροί 

αυτοί δεσμοί ενθαρρύνουν τους νέους να υιοθετήσουν υγιή πρότυπα 

συμπεριφοράς. 

Η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή προληπτικής πολιτικής 

σε επίπεδο κοινότητας αποτελεί καλή πρακτική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και 

τονίζεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Ναρκωτικά.  

Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν από την ΑΑΕΚ λαμβάνοντας υπόψη τις 

υφιστάμενες υποδομές των συμβαλλόντων Δήμων ή κοινοτήτων και η ΑΑΕΚ 

προχώρησε στην αξιολόγηση των προτάσεων και είναι υπεύθυνη για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής του εκάστοτε προγράμματος.   

Κατά συνέπεια, προωθήθηκαν προληπτικά προγράμματα, μέσω της 

διαδικασίας προκήρυξης προγραμμάτων από την ΑΑΕΚ, σε συνεργασία με:(α) 

του Δήμους της Επαρχίας Λάρνακας (Λάρνακας, Αραδίππου, Λιβαδιών, 

Λευκάρων, Δρομολαξιάς- Μενεού, Αθηένου) 

(β) τις Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας (Λυθροδόντα, Αγίας Βαρβάρας, 

Μαθιάτη και Σιάς). 

                                                 
4 Βλέπετε παράρτημα ΙΙ 
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Σημειώνεται ότι τα εν λόγω προγράμματα χρηματοδοτούνται από τους 

Δήμους/ Κοινότητες, ενώ οικονομικά συμβάλλει και η ΑΑΕΚ. 

 

Στην περίπτωση των Δήμων της Επαρχίας Λεμεσού (Δήμοι Λεμεσού, Αγίου 

Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, Γερμασόγειας, Ύψωνα, Κάτω Πολεμίδια), 

αποφασίστηκε όπως το πρόγραμμα εφαρμοστεί από τον Συμβουλευτικό 

Σταθμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΚΕΝΘΕΑ) με σχετική αναπροσαρμογή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, ο οποίος ήδη χρηματοδοτείτο από τους Δήμους. 

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας 

Η συνεχιζόμενη απρόσκοπτη εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 

της ΑΑΕΚ και του Υπουργείου Άμυνας από το 2012 μέχρι και σήμερα και η 

ποιοτική του αναβάθμιση κάθε χρόνο αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη της 

ΑΑΕΚ, όπως και η μείωση της στρατιωτικής θητείας που αποτελούσε και 

σύσταση της ΑΑΕΚ.  Η συνεργασία αυτή θα συνεχίσει με ενίσχυση των 

δράσεων του μνημονίου και το 2018 αφού ο στόχος παραμένει η αποτροπή 

της χρήσης, η ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων στο πλαίσιο της ΕΦ 

και η παροχή δημιουργικής απασχόλησης.   

 

Προληπτικό Πρόγραμμα για τους μαθητές της προπαρασκευαστικής 
μαθητείας 

 

Μέσα στο 2016 έγιναν επαφές με τις διευθύνσεις των σχολείων 

προπαρασκευαστικής μαθητείας αλλά και το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού για την εφαρμογή προγράμματος πρόληψης/πρώιμης παρέμβασης 

για τους μαθητές/έφηβους, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό των σχολείων, που φοιτούν στην προπαρασκευαστική μαθητεία 

στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού. 

 Η πρόταση που αφορά στην εφαρμογή ολοκληρωμένου πολύ-επίπεδου 

προληπτικού προγράμματος ετοιμάστηκε από την ΑΑΕΚ, εγκρίθηκε από το 
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Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και αναμένεται η εφαρμογή της τη σχολική 

χρονιά 2018-2019 εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία χρηματοδότησης του 

προγράμματος.  

 

Πρωτόκολλο Παραπομπής μαθητών σε θεραπευτικά κέντρα   

Το Πρωτόκολλο Παραπομπής μαθητών σε θεραπευτικά κέντρα το οποίο 

εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα από 

την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε συνεργασία με 

το Υπουργείο Υγείας και την ΑΑΕΚ, από το έτος 2010 κρίθηκε αναγκαίο όπως 

ανανεωθεί και εμπλουτιστεί.  

Η ΑΑΕΚ είχε θέσει ως κύριο στόχο του 2017 την κάλυψη των κενών που 

παρατηρούνταν στην Επαρχία Πάφου για παροχή προσβάσιμων θεραπευτικών 

προγραμμάτων για μαθητές. Η ΑΑΕΚ προχώρησε στην επίλυση του θέματος 

αυτού με την ενίσχυση της Τόλμης Πάφου.  

Για την κάλυψη των ίδιων αναγκών στην Επαρχία Ελεύθερης Αμμοχώστου η 

ΑΑΕΚ είχε ήδη προχωρήσει στην ενίσχυση του Σταθμού Πρόληψης και 

Συμβουλευτικής ‘Αχιλλέας’. 

Το επόμενο βήμα για την απρόσκοπτη εφαρμογή του εν λόγω πρωτοκόλλου 

είναι η επικαιροποίηση του και η εκ νέου εκπαίδευση Συμβούλων 

Επαγγελματικής και Συμβουλευτικής Αγωγής. 

 

Εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά ελάχιστα κριτήρια ποιότητας για την 
πρόληψη (EDPQS) 

 

Το Σεπτέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο εκπαίδευση 

Λειτουργών της ΑΑΕΚ από την κ. Marica Ferri, του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) στα Ευρωπαϊκά 

ελάχιστα κριτήρια ποιότητας για την πρόληψη (EDPQS), τα οποία θα 

ενσωματωθούν στον αναθεωρημένο οδηγό πρόληψης, αλλά και στις 

http://prevention-standards.eu/standards/
http://www.emcdda.europa.eu/
http://prevention-standards.eu/standards/
http://prevention-standards.eu/standards/
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διαδικασίες έγκρισης και επιχορήγησης προληπτικών προγραμμάτων από το 

2018.  

Αλκοόλ 

Όσον αφορά στο αλκοόλ και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για 

μείωση της διαθεσιμότητας αλκοολούχων ποτών σε ανήλικα άτομα, η ΑΑΕΚ σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε τροποποιητικό προσχέδιο 

νόμου για την Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, για αλλαγή του ορίου ηλικίας πρόσβασης στο αλκοόλ από τα 

17 έτη στα 18. Οι δράσεις που εφαρμόζονται και προωθούνται σε εθνικό 

επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και της τροποποίησης του Περί πώλησης 

Οινοπνευματωδών νόμου (ΚΕΦ 144),  για μείωση της προσβασιμότητας και 

της χρήσης αλκοόλ ανάμεσα σε μαθητές, παρουσιάστηκαν στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αλλά και σε σχετική συντονιστική 

συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.   

Στο πλαίσιο της  5ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ, τον 

Δεκέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των καλών πρακτικών 

για την αντιμετώπιση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ σε διεθνές και 

ευρωπαϊκό επίπεδο και πως αυτές προσαρμόζονται και υιοθετούνται σε εθνικό 

επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και των εισηγήσεων για τροποποίηση της 

νομοθεσίας.  

Παράλληλα, αναφορικά με την εκπαίδευση στην υπεύθυνη πώληση και 

διάθεση αλκοόλ  & καλές πρακτικές μείωσης της βλάβης  για επαγγελματίες 

φιλοξενίας και διοργανωτές φεστιβάλ και εκδηλώσεων για νέους, η ΑΑΕΚ 

συμμετείχε στη Συντονιστική Πλατφόρμα για Θέματα Ασφάλειας Τουρισμού 

υπό το συντονισμό του  Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού στις επαρχίες 

Λευκωσίας και Αγίας Νάπας.   

 

Εγκρίσεις και επιχορηγήσεις προληπτικών προγραμμάτων  

Βάσει του Νόμου που διέπει την ΑΑΕΚ, όλα τα προληπτικά προγράμματα του 

κυβερνητικού και μη-κυβερνητικού, εθελοντικού και ιδιωτικού τομέα θα 



 

   63 
 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
2017 

 

 

πρέπει να υποβάλλονται στην ΑΑΕΚ για έγκριση. Τα υποβαλλόμενα προς 

έγκριση προγράμματα οφείλουν να συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές 

πρόληψης και θεραπείας και την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της 

Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ (2013-

2020).  

Σημειώνεται ότι για σκοπούς επιχορήγησης, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων δεν 

έχουν μόνο προγράμματα που έχουν να κάνουν άμεσα με τις εξαρτησιογόνες 

ουσίες, αλλά και προγράμματα τα οποία μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με 

την πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά των οποίων η αξία  έχει 

τεκμηριωθεί σε ότι αφορά στην πρόληψη της χρήσης ουσιών εξάρτησης και 

βεβαίως συνάδουν με την εκάστοτε προκήρυξη υποβολής προτάσεων.   

Η ΑΑΕΚ, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας επιχορηγήσεων, κατά το έτος 2017 

ενίσχυσε οικονομικά 17 προληπτικά προγράμματα, τα οποία εφαρμόζονταν 

από 16 συνολικά φορείς. 

Πιο κάτω παρατίθενται τα προληπτικά προγράμματα  τα οποία ήταν 

εγκεκριμένα/ ή και επιχορηγημένα από την ΑΑΕΚ μέχρι το τέλος του έτους 

2017. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο ή βλέπετε το 

χάρτη παρεχόμενων υπηρεσιών. 



 

 Πίνακας 3 : Εγκεκριμένα προληπτικά προγράμματα 

 

ΑΑ ΔΟΜΗ/ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

1 Ίδρυμα Lions Quest   «Δεξιότητες για την Εφηβεία» 
(ΔΓΕ)  

 Παγκύπρια  2015-2019 
 

2 Γραφείο Πρόληψης 
Υπηρεσίας Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ)  
 

«Λαϊκές Ιστορίες και παραμύθια 
ενάντια στην εξάρτηση»   

 Παγκύπρια   
2016-2020 

Lions Quest προληπτικό 
πρόγραμμα για γονείς και παιδιά 
ηλικίας 10-14 ετών «Δεξιότητες 
για την Εφηβεία» 

2016-2020 

3 Σταθμός πρόληψης και 
συμβουλευτικής ΙΘΑΚΗ  
 

• «Ταξίδι Ζωής» 

• «Οικοδεσπότης» 

  
Λευκωσία  

2017-2020 

2014-2017 

4 Σταθμός Πρόληψης και 
Συμβουλευτικής ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

 
«Ταξίδι Ζωής» 

 Αμμόχωστος  2017-2020 
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5 Σταθμός Πρόληψης και 
Συμβουλευτικής ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

 
 «Ταξίδι Ζωής» 
 

 
 Λεμεσός  

 
2017-2020 

6 Κέντρα Πρόληψης 
«Μεσόγειος» 

«Ταξίδι Ζωής» 
«Οικογενειακό Συμβούλιο» 
«Κύκλωπας και Οδυσσέας» 
«Σχολείο χωρίς καπνό» 

 Λάρνακα  2016-2019 

7 ΣΥΚΕΣΟ Δράση στο Δρόμο- Street Work   Λευκωσία – Λάρνακα  2016-2019 

8 Δημοτική Ομάδα 
Πρόληψης – Δήμος 
Γεροσκήπου   

• Νιώθω ασφαλής στο 
σχολείο μου» 

• «Από το ΕΓΩ και το ΕΣΥ στο 
ΕΜΕΙΣ» 

• «Ψυχική Υγεία: Ενίσχυση 
της αυτοεκτίμησης» 

• «Όλα όσα πρέπει να ξέρω 
γύρω από τις ουσίες» 

• Ομάδες Γονέων   

Πάφος  2014-2017 
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9 Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος 
Ιδρύματος Σολομώντος 
Παναγίδη (ΑΣΠΙΣ) 

• «Εφηβικά Εργαστήρια 
Εφήβων» 

• «Η πρόληψη στη νηπιακή 
ηλικία: Σεμινάριο για 
νηπιαγωγούς» 
 

 

Λεμεσός  2014-2017 

10 Σύνδεσμος 
Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών Λάρνακας 

• «Οι γονείς προλαβαίνουν τη 
χρήση ουσιών» 

Λάρνακα  2014-2017 



 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2017 

 

Μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών επιχορήγησης λειτουργεί και η διαδικασία 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την εφαρμογή στοχευμένων 

προγραμμάτων, αναλόγως των κενών που εντοπίζονται στη παροχή 

προληπτικών παρεμβάσεων, αλλά και με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια.  

 

Κατά το 2017 εφαρμόζονταν τα πιο κάτω προγράμματα: 

1. «Δίκτυο Ενδυνάμωσης και Επανασύνδεσης Οικογενειών VESTA» 

H AAEK επιχορήγησε την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 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.    

Οι επί μέρους στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι: 

• Οικοδόμηση και ενίσχυση του δεσμού των παιδιών και των γονιών 

• Ανάπτυξη των δομών επικοινωνίας μεταξύ των γονιών, των παιδιών και 

σημαντικών άλλων 

• Επεξεργασία των οικογενειακών συγκρούσεων και των δομών σχέσεων 

• Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και των κρίσιμων συμβάντων ζωής 

μελών της οικογένειας 

• Διασύνδεση και πρακτική υποστήριξη με άλλες δομές παροχής σχετικών 

υπηρεσιών όπου χρειάζεται  

• Δημιουργία ευκαιριών κοινωνικής και σχολικής ένταξης 

 
2. Πρόγραμμα ‘tkns’ 

Το Σεπτέμβριο του 2015 προκηρύχθηκε από την  ΑΑΕΚ το πιλοτικό 

πρόγραμμα έγκαιρης στοχευμένης παρέμβασης για παιδιά και εφήβους 8-15 

ετών και των οικογενειών τους που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Η πρόταση 

του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε σύμπραξη με τον Κυπριακό 



 

68 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
2017 

 

 

Οργανισμού Αθλητισμού υπό την ονομασία ‘tkns’ εφαρμόστηκε πιλοτικά το 

πρόγραμμα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Αμμοχώστου.  

Το πρόγραμμα στόχευε στη στήριξη Παιδιών και έφηβων εξαρτημένων ατόμων 

(σε νόμιμες-αλκοόλ ή παράνομες ουσίες), παιδιά και έφηβων ψυχικά ασθενών 

γονιών, αδέλφια εξαρτημένων ατόμων (σε νόμιμες ή παράνομες ουσίες), 

παιδιά και έφηβους φυλακισμένων γονιών. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα 

παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, εκπαιδευτικής ενίσχυσης και 

δημιουργικής ανάπτυξης στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού και της 

τέχνης. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Η περίοδος εφαρμογής του 

προγράμματος προγραμματιζόταν από το Δεκέμβριο 2015 μέχρι και το 

Σεπτέμβριο 2016 όμως με βάση το διαθέσιμο κονδύλι το πρόγραμμα συνέχισε 

να εφαρμόζεται μέχρι και τα μέσα του 2017. 

Κατά το 2017 προωθήθηκαν στοχευμένα προγράμματα σε τοπικό επίπεδο με 

τη συνεργασία και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία προκηρύχθηκαν στα 

τέλη του 2017 με σκοπό την εφαρμογή το 2018 καθώς και πρόγραμμα για το 

Ριζοκάρπασο.  

 

5.3.2 Πυλώνας Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης  

5.3.2.1 Στόχοι και προτεραιότητες στον πυλώνα Θεραπείας και 

Κοινωνικής Επανένταξης  

Η αποτελεσματική θεραπεία της εξάρτησης μπορεί να λάβει πολλές μορφές και 

περιλαμβάνει παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 

ψυχολογικής, σωματικής και κοινωνικής κατάστασης του ατόμου που 

επηρεάζεται από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή την παθολογική 

ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο παρέχονται 

διαφόρων τύπων υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο στους χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών, όσο και στις οικογένειες τους. Για ολοκληρωμένη 

λίστα όλων των θεραπευτικών προγραμμάτων στην Κύπρο, καθώς και 

στοιχεία επικοινωνίας, ακολουθήστε το σύνδεσμο., ή βλέπετε το χάρτη των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

https://www.naac.org.cy/uploads/treatment/92b766b344.pdf
https://www.naac.org.cy/el/map
https://www.naac.org.cy/el/map
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Μέσα από το Σχέδιο Δράσης 2017-2020 στον Πυλώνα της Θεραπείας και της 

Κοινωνικής Επανένταξης, η ΑΑΕΚ δίνει προτεραιότητα:  

α) στην διασφάλιση της προσβασιμότητας στη θεραπεία και  

β) στην διασφάλιση επάρκειας υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης.  

Για την διασφάλιση της προσβασιμότητας στη θεραπεία, η ΑΑΕΚ έχει 

καθορίσει τους πιο κάτω στόχους στο νέο Σχέδιο Δράσης : 

Αύξηση του ποσοστού των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις 

ουσίες εξάρτησης  και αποτείνονται για θεραπεία.  

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από : 

• τη βελτίωση της πρόσβασης  των μεταναστών στα προγράμματα 

θεραπείας 

• την ανάπτυξη και ενίσχυση παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες των γυναικών Παγκύπρια για όλα τα επίπεδα βαθμού 

σοβαρότητας της εξάρτησης 

• την ανάπτυξη εξειδικευμένων παρεμβάσεων στις δομές 

τοξικοεξάρτησης για άτομα με διπλή διάγνωση  

• την αποτελεσματική εφαρμογή της παραπομπής ατόμων που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης και βρίσκονται 

σε επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης,  

•  την τροποποίηση και εφαρμογή του «Περί Θεραπείας 

Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή 

Ουσιοεξαρτημένων Νόμο» του 2016.   

• Διασφάλιση της ενσωμάτωσης  των Προτύπων Ποιότητας 

Θεραπείας στα θεραπευτικά κέντρα    
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Ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών 

προγραμμάτων και δομών και συγκράτηση στη θεραπεία. 

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από: 

• τη στελέχωση των δομών με εξειδικευμένους λειτουργούς στον 

τομέα των εξαρτήσεων, καθώς και  

• την ενσωμάτωση Προτύπων Ποιότητας Θεραπείας στα 

θεραπευτικά κέντρα, τόσο για την ομάδα στόχο των ενηλίκων, 

όσο και των ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με 

ουσίες εξάρτησης. 

• Την ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ ΥΨΥ και ΥΚΕ για 

αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών ανηλίκων που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης  ουσιών 

• Τη δημιουργία ξενώνα διαμονής ανηλίκων ατόμων που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης οι οποίοι 

έχουν ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον και έχουν τεθεί 

κάτω υπο την νομική ευθύνη των ΥΚΕ 

 

Για την διασφάλιση της επάρκειας υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης, η 

ΑΑΕΚ έχει καθορίσει ως βασικό στόχο για τα έτη 2017-2020: 

Επανένταξη των ατόμων με ιστορικό εξάρτησης 

Ο πιο πάνω στόχος επιτυγχάνεται  μέσα από: 

• την τροποποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής 

Βοήθειας Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης  

• την υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης ατόμων με ιστορικό 

εξάρτησης μέσα από την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής στην 

κοινότητα  
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• την παροχή υποτροφιών από Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), 

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΜΙΕΕΚ) και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα  

• την ενίσχυση του υφιστάμενου μηχανισμού ατόμων που 

αποφυλακίζονται και αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης 

• την προώθηση παρεμβάσεων σχετικά με θέματα κατάρτισης και 

εκπαίδευσης ατόμων με ιστορικό εξάρτησης και  

• την εφαρμογή προγράμματος προαγωγής και αποκατάστασης της 

στοματικής υγείας των ατόμων που έχουν ανάγκη. 

 

5.3.2.2 Σημαντικές εξελίξεις5 στον πυλώνα Θεραπείας και Κοινωνικής 

Επανένταξης    

Χειρισμός ανήλικων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις ουσίες εξάρτησης  

Σε συνέχεια της πρότασης της ΑΑΕΚ η οποία αποτέλεσε θέμα εκτενής 

συζήτησης και απόφασης της Εθνικής Επιτροπής η οποία αποσκοπεί να 

καλύψει βασικά κενά στη μεταχείριση συγκεκριμένων ομάδων ανηλίκων 

χρηστών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τους ανήλικους χρήστες που 

εντοπίζονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τους ανήλικους με 

έλλειψη υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος, τους ανήλικους 

χρήστες οι οποίοι παρουσιάζουν βίαιη ή επικίνδυνη συμπεριφορά, κατά το έτος 

2017 υλοποιήθηκαν τα εξής: 

• Διαμόρφωση υπό τον 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 και των Θεραπευτικών 

Κέντρων των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «ΠΕΡΣΕΑΣ» και 

                                                 
5 Βλέπετε παράρτημα ΙΙ 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» του Υπουργείου Υγείας. Το πρωτόκολλο βρίσκεται σε 

στάδιο διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων Υπουργείων και 

αναμένεται να υπογραφεί από το Υπουργείο Υγείας το 2018, ενώ η 

ΑΑΕΚ θα αναλάβει την παρακολούθηση και συντονισμό του. 

Συγκεκριμένα βρίσκεται σε εκκρεμότητα η μελέτη πιθανής αγοράς 

υπηρεσιών από επαγγελματίες ψυχολόγους για σκοπούς συμμετοχής 

τους στις πολυθεματικές ομάδες χειρισμού περιστατικών οι οποίες 

καλούνται από τις ΥΚΕ όταν προκύψει ανάγκη για εξειδικευμένη 

διαχείριση και αντιμετώπιση κάπου περιστατικού. 

 

• Διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ξενώνα για φιλοξενία/διαμονή 

ανήλικων με πρόβλημα χρήσης / κατάχρησης ουσιών εξάρτησης που 

υπόκεινται σε ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, συνέπεια της 

αδυναμίας των κηδεμόνων τους να ασκήσουν με επάρκεια τον ρόλο 

τους. Σημειώνεται ότι ενώ έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της 

ΑΑΕΚ σχετικό κονδύλι για σκοπούς λειτουργίας του Ξενώνα, σε 

συνέχεια σχετικής γνωμάτευσης της Γενικής Εισαγγελίας προκύπτει ότι 

η ΑΑΕΚ δεν μπορεί να αναλάβει τη νομική ευθύνη για τη λειτουργία του 

ξενώνα. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του κάθε Υπουργείου 

αποτέλεσαν θέμα αρκετών κύκλων  διαβούλευσης της ΑΑΕΚ με όλους 

τους εμπλεκομένους φορείς,  όπου καταγράφηκαν οι αδυναμίες και 

περιορισμοί σε σχέση με συγκεκριμένες πτυχές λειτουργίας του 

Ξενώνα. Το θέμα τυγχάνει χειρισμού σε επίπεδο Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπουργείου 

Υγείας, ενώ η ΑΑΕΚ αναμένει ενημέρωση για τη μεταφορά του 

σχετικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό του Υπουργείου που θα 

αναλάβει τελικά τη λειτουργία του Ξενώνα ανηλίκων. 

 

• Διαμόρφωση από το Υπουργείο Υγείας του Κλειστού Κέντρου 

Ασφαλούς Νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο οποίο 
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αντιμετωπίζονται ανήλικοι χρήστες οι οποίοι παρουσιάζουν βίαιη, ή 

επικίνδυνη συμπεριφορά. 

 

• Οικονομική ενίσχυση του «Αχιλλέα» στην επαρχία Αμμοχώστου 

(συνεταιριστικό πρόγραμμα των Δήμων της Επαρχίας Ελεύθερης 

Αμμοχώστου και ΚΕΝΘΕΑ) για σκοπούς, μεταξύ άλλων, την 

εξυπηρέτηση ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών.  

 

Aναθεώρηση του πρωτοκόλλου παραπομπής ασθενών που 
επισκέπτονται τα δημόσια νοσηλευτήρια (ΤΑΕΠ) και κάνουν χρήση 

παράνομων ουσιών ή/και νόμιμων ουσιών σε θεραπευτικά κέντρα των 
ΥΨΥ 

 

Κατά το έτος αναφοράς, η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους 

φορείς (Ιατρικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Νοσηλευτικές 

Υπηρεσίες και Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των 

δημοσίων νοηλευτηρίων), μετά από αξιολόγηση της εφαρμογής του 

πρωτοκόλλου και των σχετικών προβλημάτων, προχώρησε στην αναθεώρηση 

του πρωτοκόλλου παραπομπής ασθενών που επισκέπτονται τα δημόσια 

νοσηλευτήρια (ΤΑΕΠ) και κάνουν χρήση παράνομων ουσιών ή/και νόμιμων 

ουσιών σε θεραπευτικά κέντρα των ΥΨΥ, έτσι  ώστε αυτό να καταστεί 

λειτουργικό.   

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε Ad Hoc Επιτροπή από εκπροσώπους των ΑΑΕΚ, 

Ιατρικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των Νοσηλευτικών 

Υπηρεσιών με στόχο την διαμόρφωση μηχανισμού εφαρμογής του εν λόγω 

πρωτοκόλλου, η οποία  απέστειλε τις εισηγήσεις της στο Υπουργείο Υγείας. 
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών Euro-DEN 

(European Drug Emergencies Network) 

 

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.   

  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 

(EMCDDA) επικεντρώνει τις προσπάθειες του στη συλλογή πληροφοριών και 

προωθεί τη συνεργασία με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για 20 

χρόνια τώρα, αφού η συστηματική παρακολούθηση των αιτημάτων που 

προσέρχονται στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 

σχετιζόμενων με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί πολύτιμη πηγή 

πληροφοριών αναφορικά με τις τάσεις στην προβληματική χρήση, τον 

εντοπισμό και παρακολούθηση νέων προτύπων χρήσης ή νέων ουσιών, ή 

νέων προτύπων χρήσης πιο «παραδοσιακών» ουσιών και των συνδεόμενων με 

αυτές αρνητικών συνεπειών στην υγεία. Αναφέρουμε ότι ενώ το σύστημα 

παρακολούθησης του φαινομένου των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο 

θεωρείται ως πολύ ικανοποιητικό, ένα από τα μεγαλύτερα κενά που 

παρατηρούνται διαχρονικά είναι η έλλειψη μηχανισμού καταγραφής και 

συλλογής πληροφοριών από τα ΤΑΕΠ της Κύπρου. 

 

Για το σκοπό αυτό, η ΑΑΕΚ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία προώθησης της 

συμπερίληψης της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euro-DEN που εκτός από τη  

δημιουργία ενός μηχανισμού καταγραφής και συλλογής πληροφοριών για τα 

περιστατικά που προσέρχονται στα ΤΑΕΠ λόγω χρήσης ουσιών, ότι θα έχει 

πολλαπλά ωφελήματα για το ίδιο το προσωπικό των ΤΑΕΠ, αφού μέσα στα 
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πλαίσια του Δικτύου θα τους παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με την κλινική 

αντιμετώπιση χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, τα συμπτώματα χρήσης κλπ., 

καθώς και δικτύωση και στήριξη από άλλους επαγγελματίες που ανήκουν στο 

Δίκτυο.  

 

Για σκοπούς ενημέρωσης αλλά και τροχοδρόμησης των ΤΑΕΠ των Γενικών 

Νοσοκομείων της Κύπρου στο Euro-DEN, κατά το έτος 2017 η ΑΑΕΚ 

διοργάνωσε παρουσίαση του Δικτύου Euro-DEN από τον Πρόεδρο του, Δρα. 

Paul Dargan, την οποία παρακολούθησαν ιατροί και νοσηλευτές των 

Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και άλλοι 

λειτουργοί υγείας των δημόσιων νοσηλευτηρίων και του Υπουργείου Υγείας. 

 

Σε συνέχεια της εν λόγω εκπαίδευσης δημιουργήθηκε Ad Hoc Επιτροπή από 

εκπροσώπους των Ιατρικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και 

των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών υπό τον συντονισμό της ΑΑΕΚ, με στόχο την 

εξεύρεση και δημιουργία μηχανισμού για την συλλογή στοιχείων και 

δεδομένων και της συμμετοχής της Κύπρου στο εν λόγω δίκτυο. Η πρόταση 

για διαμόρφωση του πιο πάνω μηχανισμού αποστάλθηκε στο Υπουργείο Υγείας 

για έγκριση.  

 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για παραπομπή νεαρών συλληφθέντων από 

την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) σε θεραπευτικά 
κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ) 

 
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 
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των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Υ.Ψ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας με 

στόχο την αποχή από την χρήση ουσιών εξάρτησης.  

Σε ότι αφορά στις εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, κατά 

το 2017, εντάχθηκαν στο πρωτόκολλο μη κυβερνητικά θεραπευτικά 

προγράμματα «ΑποφασίΖΩ», «Αχιλλέας» και «Η Τόλμη Πάφου», οι οποίοι 

πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις όπως αυτές καθορίστηκαν από την ΑΑΕΚ. 

Από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, οι 

Λειτουργοί Κοινωνικής Παρέμβασης της ΥΚΑΝ δραστηριοποιούνται παγκύπρια 

στην ενδεδειγμένη πρόληψη, με παροχή συμβουλευτικής, κινητοποίησης και 

παραπομπής των νεαρών συλληφθέντων σε θεραπευτικά κέντρα. 

Στο πιο κάτω γράφημα, απεικονίζεται το σύνολο των ατόμων που 

παραπέμφθηκε στα θεραπευτικά κέντρα, μέσω του εν λόγω πρωτοκόλλου 

συνεργασίας. Όπως φαίνεται, παρατηρείται διαχρονική αύξηση του αριθμού 

των ατόμων που καταγράφονται στη θεραπεία που παραπέμπονται από την 

ΥΚΑΝ και αποτελούν σημαντική αναλογία του συνόλου των ατόμων στη 

θεραπεία.  

 

Γράφημα 24: Αιτήματα θεραπείας και παραπομπές από Αστυνομία 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2018 
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Τηλεφωνική γραμμή της ΑΑΕΚ 

Η ΑΑΕΚ ξεκίνησε την προώθηση της  λειτουργίας της Τηλεφωνικής Γραμμής 

1402 κατά το έτος 2017, αφού έλαβε την απαραίτητη έγκριση από τον 

Επίτροπο Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η 

Τηλεφωνική Γραμμή 1402 αποτελεί ιδιοκτησία της Αρχής Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου, ενώ την ευθύνη διαχείρισης των κλήσεων θα έχει ο 

Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος (μέσω των Νοσηλευτικών Λειτουργών 

Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης 

«ΣΤΟΧΟΣ»). 

 

Στόχος της τηλεφωνικής γραμμής, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το 

2018, 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.  

 

Παροχή Οικονομικής Βοήθειας για σκοπούς κοινωνικής επανένταξης  

Η κοινωνική επανένταξη αποτελεί την τελευταία φάση της θεραπευτικής 

διαδικασίας, κατά την οποία το άτομο προετοιμάζεται για την επάνοδο και την 

ένταξη του στο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο της στήριξης των ατόμων που 

βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, η ΑΑΕΚ διαχειρίζεται και 

στηρίζει οικονομικά το σχετικό σχέδιο, 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 

- Να βοηθήσει, ούτως ώστε η μετάβαση αυτή να γίνει ομαλά και σταθερά 
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- Να συμβάλει, έτσι ώστε η συμμετοχή τους στην κοινωνία να είναι ενεργή και 

παραγωγική 

Κατά το έτος 2017, για σκοπούς στήριξης των ατόμων που βρίσκονται στο 

στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, δαπανήθηκε από την ΑΑΕΚ το συνολικό 

ποσό των €34.106. Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για κάλυψη των αναγκών 22 

ατόμων για τους πιο κάτω σκοπούς: 

-Κάλυψη εξόδων ενοικίου, σίτισης/ένδυσης και απόκτησης οικιακού και 

επαγγελματικού εξοπλισμού  

-Κάλυψη εξόδων κατάρτισης/εκπαίδευσης  

-Κάλυψη οδοιπορικών για μετάβαση ατόμων στα προγράμματα θεραπείας/ 

κοινωνικής επανένταξης.  

Για σκοπούς περαιτέρω στήριξης των ατόμων στην κοινωνική τους 

αποκατάσταση, η ΑΑΕΚ προχώρησε το 2017 στη διάθεση κουπονιών αξίας 

€4000 για σκοπούς κάλυψης εξόδων σίτισης ατόμων που βρίσκονταν σε 

θεραπεία. Επιπρόσθετα,  μέσα στα πλαίσια στήριξης των ατόμων που 

αποτάθηκαν για θεραπεία, παραχωρήθηκε από την ΑΑΕΚ το ποσό των €5800 

για σκοπούς κάλυψης των οδοιπορικών τους για προσέλευση στη θεραπεία.  

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 στον 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. 
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Παροχή υποτροφιών από τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), 
Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε άτομα που 

βρίσκονται σε περίοδο ευαλωτότητας στη ζωή τους  

 

Η ΑΑΕΚ ξεκίνησε κατά το έτος 2017 συνεργασία με τα Μεταλυκειακά 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) του 

Υπουργείου Παιδειας και Πολιτισμού σε μια προσπάθεια προώθησης του 

θεσμού και συμμετοχής των ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο της 

κοινωνικής επανένταξης. Απώτερος στόχος είναι όπως μέσα στο έτος 2018 

ενισχυθεί η προσπάθεια αυτή και τα άτομα με ιστορικό εξάρτησης να 

φοιτήσουν στα προγράμματα των ΜΙΕΕΚ. 

 

Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος κοινωνικής επανένταξης ατόμων 
που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα με 
την ουσιοεξάρτηση  

 
Μέσα στα πλαίσια παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής 

και των σχετικών δράσεων στον τομέα της κοινωνικής επανάνταξης,  κρίθηκε 

απαραίτητη από την ΑΑΕΚ η ανάπτυξη ενός προγράμματος που να αφορά 

στην περαιτέρω κάλυψη των αναγκών των ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο 

της κοινωνικής επανένταξης στην Κύπρο. Για το λόγο αυτό, κατά το έτος 2017 

η ΑΑΕΚ προχώρησε στην προκήρυξη πιλοτικού προγράμματος κοινωνικής 

επανένταξης  για άτομα που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν 

προβλήματα με την ουσιοεξάρτηση.  

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από το πρόγραμμα ΕΝΤΑΞΗ, το οποίο 

ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2018 και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2018 περιλαμβάνουν:   

http://www.mieek.ac.cy/index.php/el/
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• Την εκτίμηση ατομικών αναγκών αναφορικά με την κοινωνική 

επανένταξη 

• Την παροχή συμβουλευτικής σε θέματα κατάρτισης και εργασίας  

• Την ανάπτυξη και εφαρμογή γενικού προγράμματος κατάρτισης  

• Την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης  

• Την τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική εξάσκηση και 

παρακολούθηση  

 

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

 

Η ΑΑΕΚ, σε συνέχεια εντοπισμού του κενού στην κοινωνική επανένταξη των 

ατόμων με θέματα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οποίοι  

αποφυλακίζονται, έθεσε το θέμα ως προτεραιότητα του και αποτέλεσε θέμα 

σχετικής απόφασης της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά το έτος 2015. Σε 

συνέχεια των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής και οδηγιών του Υπουργικού 

Συμβουλίου επί του θέματος, η ΑΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της μελέτης για 

τους τρόπους σφαιρικής κάλυψης των αναγκών των αποφυλακισθέντων 

ουσιοεξαρτημένων, προχώρησε το έτος 2017 στη σύσταση Τεχνικής 

Επιτροπής, η οποία απαρτιζόταν από εκπροσώπους του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Υγείας, καθώς και 

του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 

Τα μέλη της Επιτροπής κατέληξαν στην 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. Η Τεχνική Επιτροπή μελέτησε τα κενά και τις αδυναμίες 
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που παρατηρούνται και προχώρησε στην διαμόρφωση εισηγήσεων ως προς 

την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού προς όφελος των 

αποφυλακισθέντων ουσιοεξαρτημένων.  

 

Κύριο μέλημα της Επιτροπής αποτέλεσε η διασύνδεση των αποφυλακισθέντων 

χρηστών που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα απεξάρτησης των Φυλακών με τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Επανένταξης και Επαγγελματικής Αποκατάστασης από 

τη μια και διασύνδεση όσων ατόμων δεν ολοκλήρωσαν την θεραπεία τους 

κατά το διάστημα παραμονής τους στις Φυλακές, με θεραπευτικά 

προγράμματα στην κοινότητα για διασφάλιση της συνέχισης της θεραπείας 

τους. 

 

Σε συνέχεια διαβούλευσης με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, η Τεχνική Επιτροπή 

κατέληξε στην διαμόρφωση του Πρωτοκόλλου, το οποίο  κατατέθηκε από την 

ΑΑΕΚ στο αρμόδιο Υπουργείο και αναμένεται να προωθηθεί μέσα στο 2018 για 

έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο  

 

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 2017 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. Τα θεραπευτικά κέντρα του Μη κυβερνητικού Τομέα που 

συμμετείχαν στο πρωτόκολλο κατά το έτος 2017 ήταν ο «Αχιλλέας» της 

επαρχίας Ελεύθερης Αμμοχώστου η «Τόλμη» Λάρνακας, καθώς και  η 

«Κλινική Βερεσιέ», ενώ από τις ΥΨΥ συμμετέχει η Μονάδα Αποτοξίνωσης 
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«Άνωση» και το Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «Περσέας» 

στη Λευκωσία.  

Το πρωτόκολλο αναμένεται να αξιολογηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς το 

έτος 2018 και να αναθεωρηθεί σχετικά ώστε να ενσωματωθούν νέα 

θεραπευτικά κέντρα που χειρίζονται περιστατικά με μεγάλες ανάγκες 

οδοντιατρικής φροντίδας. 

Έγκριση και επιχορήγηση Θεραπευτικών Κέντρων 

Βάσει του Νόμου που διέπει την ΑΑΕΚ, όλα τα θεραπευτικά προγράμματα του 

κυβερνητικού και μη-κυβερνητικού, εθελοντικού και ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να υποβάλλονται στην ΑΑΕΚ για έγκριση. Τα υποβαλλόμενα προς 

έγκριση προγράμματα οφείλουν να συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές 

πρόληψης και θεραπείας και την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της 

Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ (2013-

2020).  

Πιο κάτω παρατίθενται τα θεραπευτικά κέντρα τα οποία παρέχουν 

προγράμματα θεραπείας για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

χρήσης παράνομων και νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών τα οποία ήταν 

εγκεκριμένα από την ΑΑΕΚ μέχρι το τέλος του έτους 2017. Για περισσότερες 

ακολουθήστε το σύνδεσμο ή βλέπετε το χάρτη παρεχόμενων υπηρεσιών  

 

 
 ΔΟΜΗ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ  

Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και 

Οικογένειας «Προμηθέας» 

   Λεμεσός 

 Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και 

Οικογένειας «Περσέας» 

   Λευκωσία 

 Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης      Λευκωσία 

https://www.naac.org.cy/uploads/treatment/92b766b344.pdf
https://www.naac.org.cy/el/map
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 ΔΟΜΗ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΕΠΑΡΧΙΑ 

 Κέντρο Εντατικής Ψυχολογικής 

Θεραπείας για την απεξάρτηση ενηλίκων 

σε ήπια χρήση «Ανάκαμψη»  

   Λεμεσός 

 Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων 

Ατόμων «ΘΕΜΕΑ» 

   Λευκωσία 

 Πρόγραμμα υποκατάστασης «Γέφυρα»   Λευκωσία 

 Πρόγραμμα υποκατάστασης «Σωσίβιο»     Λεμεσός 

 Μονάδα Απεξάρτησης «Άνωση» Λεμεσός 

   

ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ  

Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη» Λευκωσία 

 Συμβουλευτικός Σταθμός «Αγία Σκέπη» Λευκωσία 

 Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης «Στόχος» Λευκωσία 

 Σταθμός Συμβουλευτικής «ΑποφασίΖΩ» Λευκωσία 

 Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής 

«Ιθάκη» 

Λευκωσία 

 Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα 

Εξαρτημένων Ατόμων  «Τόλμη» 

Λάρνακα  

 Ανοικτό Θεραπευτικό Κέντρο 

Εξαρτημένων Ατόμων  «Τόλμη» 

Πάφος 

 Ψυχοθεραπευτική Εστία Μακρόβιας 

Απεξάρτησης «Ψ.Ε.Μ.Α.» 

Λεμεσός 
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 ΔΟΜΗ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΕΠΑΡΧΙΑ 

 Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής 

«Αχιλλέας» 

Αμμόχωστος 

 Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής 

«Οδυσσέας» 

Λεμεσός 

 Θεραπευτικό Πρόγραμμα «ΡΕΤΟ 

Κύπρος» 

Λευκωσία  

 Κλινική Βερεσιέ Λάρνακα 

 Ομάδες Στήριξης Συγγενών και Φίλων 

Εξαρτημένων Ατόμων 

Λευκωσία 

 Συμβουλευτικός Σταθμός «Κίμωνας»- 

Κέντρο Πρόληψης «Μεσόγειος» 

Ομάδες αυτοβοήθειας, Κέντρο 

Πρόληψης «Μεσόγειος» 

 

Λάρνακα 

 

Λάρνακα 

 

Σε ότι αφορά στην οικονομική στήριξη των προγραμμάτων, 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.   



 

85 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
2017 

 

 

Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας επιχορηγήσεων, η ΑΑΕΚ ενίσχυσε 

οικονομικά έντεκα (11) συνολικά Θεραπευτικά Προγραμμάτα κατά το έτος 

2017, δαπανώντας το συνολικό ποσό των 252.142 ευρώ, όπως φαίνεται στον 

πιο κάτω πίνακα: 

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2017  

  

Α/Α ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟ € 

    
1.α  

Κέντρα Πρόληψης 
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» 

 
Πρόγραμμα Ψυχολογικής 
Απεξάρτησης Κίμωνας 

1.500 

1.β  
Κέντρα Πρόληψης 
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» 
 

 
Πρόγραμμα Ομάδων Αυτοβοήθειας 

1.000 

2 ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
Πρόγραμμα Ψυχολογικής 
Απεξάρτησης "Οδυσσέας" 

7.192 

 
   3 

 
Παγκύπριος Αντιναρκωτικός 
Σύνδεσμος 
 

 
Κέντρο άμεσης πρόσβασης και 
Μείωσης της Βλάβης «Στόχος» 

17.137 

 4 Σύνδεσμος Συγγενών και Φίλων 
Εξαρτημένων Ατόμων  
 

 
Θεραπευτικό Πρόγραμμα στήριξης 
γονέων εξαρτημένων ατόμων 
 
 

1.500 

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

24.743 

6  
Σύμπραξη Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου και ΚΕΣΥΨΥ 
 

Σταθμός Συμβουλευτικής 
"ΑποφασίΖΩ"  

17.080 



 

86 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
2017 

 

 
7  

Ίδρυμα Θεραπευτική Κοινότητα 
«Αγία Σκέπη»  
 
  

Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία 
Σκέπη»   

126.350 

8 Σταθμός Πρόληψης και 
Συμβουλευτικής «Ιθάκη» 

 
Εξωτερικό Πρόγραμμα Ψυχολογικής 
Απεξάρτησης «Ιθάκη» 

8.550 

9  Τόλμη Πάφου  
Θεραπευτικό Πρόγραμμα "Η ΤΟΛΜΗ" 

23.410 

10  
Σταθμός Πρόληψης και 
Συμβουλευτικής «Αχιλλέας» 
 

 
Πρόγραμμα Ψυχολογικής 
Απεξάρτησης «Αχιλλέας» 

20.680 

11 ΡΕΤΟ ΚΥΠΡΟΣ  3.000 

 

 

5.3.3 Πυλώνας Μείωσης της Βλάβης 

  

5.3.3.1 Στόχοι και προτεραιότητες του πυλώνα Μείωσης της Βλάβης 

 

Στον πυλώνα Μείωσης της Βλάβης προτεραιότητα αποτελεί η προστασία 

ευάλωτων ομάδων από την έκθεση σε αρνητικές συνέπειες της χρήσης αλκοόλ 

και παράνομων ουσιών εξάρτησης, με επιμέρους στόχους τη: 

Μείωση των κοινωνικών συνεπειών και των συνεπειών στην υγεία που 

συνδέονται με τη χρήση ουσιών  

Ο πιο πάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις όπως:  

• Στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες 

εξάρτησης που εντοπίζονται στα γενικά νοσηλευτήρια, 

συμπεριλαμβανομένων των ΤΑΕΠ και στο νοσοκομείο Αθαλάσσας για 

διασύνδεση τους με θεραπευτικά προγράμματα 
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• Καθιέρωση μηχανισμού άμεσης βοήθειας και στήριξης ατόμων με 

πρόβλημα ουσιοεξάρτησης για κάλυψη βασικών αναγκών (διαμονή, 

σίτιση, φροντίδα) σε παγκύπρια βάση 

• Συμπερίληψη της μεθαδόνης στις θεραπευτικές και φαρμακευτικές 

επιλογές της θεραπείας υποκατάστασης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις  

• 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  

• Εκπαίδευση και χορήγηση ναλοξόνης ως μέτρο πρόληψης των θανάτων 

σχετιζόμενων με τη χρήση οπιούχων  

• Παροχή θεραπείας σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης  

ουσιών και έχουν διαγνωσθεί θετικοί σε μολυσματικές ασθένειες στα 

δημόσια νοσηλευτήρια και  

• Έναρξη δράσης για χορήγηση συριγγών και ενημέρωσης για την 

ασφαλή χρήση μέσω αυτόματων μηχανών (vending machines). 

 
Μείωση περιστατικών οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και παράνομων 

ουσιών  

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί με την: 

• Εφαρμογή της πρόνοιας μέσω της οποίας ρυθμίζεται η οδήγηση υπό την 

επήρεια ναρκωτικών του «Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου» 

Ν.13(Ι)/2016) 

• Καθιέρωση ενημερωτικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού 

για την οδική ασφάλεια και το αλκοόλ και την  

• Καθιέρωση συστηματικών και συχνών ελέγχων αλκοτέστ και 

νάρκοτεστ. 
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Προώθηση μέτρων για στήριξη εφαρμογής περιορισμών όσων αφορά την 

έκθεση των νέων στη διαφήμιση του αλκοόλ και χρήση παράνομων ουσιών  

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την: 

• Ρύθμιση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη διαφήμιση και εφαρμογή 

κώδικα αυτορύθμισης βιομηχανίας  

• Eναρμόνιση με την αναθεωρημένη Οδηγία ΕΕ για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων. 

 

5.3.3.2 Σημαντικές εξελίξεις6 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 είναι η εύκολη πρόσβαση των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών σε 

κουτιά 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 στις 5 επαρχίες: 

• Επαρχία Λευκωσίας: Παλιό Νοσοκομείο Λευκωσίας (πίσω από Εξωτερικά 

Ιατρεία) 

• Επαρχία Λεμεσού: Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού (πλησίον της βάσης 

ασθενοφόρων) 

                                                 
6 Βλέπετε παράρτημα ΙΙ 
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• Επαρχία Λάρνακας:  Παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας (πλησίον 

Υγειονομικού) 

• Επαρχία Αμμοχώστου: Κέντρο Υγείας Αμμοχώστου (στην είσοδο) 

• Επαρχία Πάφου: Εξωτερικός χώρος στο Γενικό 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 

προμηθεύονται δωρεάν από διάφορα σημεία (περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να  βρείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο). Σημειώνεται ότι ο κάθε 

ενδιαφερόμενος θα έχει το δικό του κέρμα, το οποίο μετά την τοποθέτηση στη 

μηχανή και την προμήθεια του υλικού, θα του επιστρέφεται μέσω της μηχανής 

για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει την επόμενη φορά. Συνεπώς, οι 

ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται συνεχώς τους χώρους 

διάθεσης των κερμάτων. Επίσης, κάθε μηχανή διαθέτει ενσωματωμένο (στο 

πλάι) κάδο απόρριψης χρησιμοποιημένων συριγγών. 

 

Παροχή εκπαίδευσης για πραγματοποίηση ειδικών διαγνωστικών τεστ 
ανίχνευσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης  ουσιών 

 

Παράλληλα, η ΑΑΕΚ προώθησε στο Υπουργείο Υγείας 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 και θα συνδέεται στη συνέχεια με τις κατάλληλες 

https://www.naac.org.cy/el/meiosi-vlavis
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υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο θα γίνεται συμβουλευτική 

και κινητοποίηση του συγκεκριμένου πληθυσμού στο πλαίσιο του 

θεραπευτικού προγράμματος με στόχο την πρόληψη της μετάδοσης 

μολυσματικών ασθενειών.  

Η οριστικοποίηση του θέματος αναμένεται εντός του 2018, με την εκπόνηση 

πρωτοκόλλου εφαρμογής της δράσης και την 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 συνέχισε την προώθηση της πρότασης στο Υπουργείο Υγείας για τη 

διάθεση της Ναλοξόνης (φαρμακευτική ουσία, αντίδοτο των οπιούχων) για 

κατ’ οίκον χρήση σε άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο υπερβολικής χρήσης 

ή/και σε φίλους και συγγενείς τους, σε συνδυασμό με μία βραχύχρονη 

εκπαιδευτική παρέμβαση, παρέμβαση η οποία αποτελεί καλή πρακτική σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

Το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στην χορήγηση της Ναλοξόνης στα 

ασθενοφόρα (αμπούλα) και έχει εγκρίνει την εισαγωγή στο κρατικό 

συνταγολόγιο της ουσίας ναλοξόνη σε ενδορινική μορφή (intranasal), ούτως 

ώστε να προωθηθεί η εφαρμογή της δράσης. 

Η εφαρμογή της δράσης αναμένεται εντός του 2018. 

 

Κατ’ εξαίρεσην έγκριση αιτήματων θεραπείας στα δημόσια 
νοσηλευτήρια από τον Υπουργό Υγείας 

Η ΑΑΕΚ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας προώθησε και το έτος 2017 

σειρά αιτημάτων για την παροχή θεραπείας στα δημόσια νοσηλευτήρια σε 

άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών και για οποιοδήποτε 
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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.   

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

Ν.13(Ι)/2016) 

 

Με στόχο την μείωση των περιστατικών οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και 

παράνομων ουσιών, κατά το έτος 2017 τροποποιήθηκε  ο περί Οδικής 

Ασφάλειας Νόμου (Ν. 174/1986) από το Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, το 

Υπουργείο Υγείας (Γενικό Χημείο του Κράτους) και την ΑΑΕΚ, η οποία 

συμμετείχε στη διαβούλευση για την τροποποίηση του Νόμου. 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.  
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Καθιέρωση ενημερωτικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού 

για την οδική ασφάλεια και το αλκοόλ 

 

Το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα το Γενικό Χημείο του Κράτους 

(Εργαστήριο Δικανικής Χημείας και Τοξικολογίας) ετοίμασε και έκδωσε 

ενημερωτικό υλικό με τίτλο “Οδηγώ με ασφάλεια χωρίς αλκοόλ και άλλες 

ουσίες”, μέσα στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του κοινού για την οδική 

ασφάλεια και το αλκοόλ. Περαιτέρω, προβαίνει σε τοξικολογικές αναλύσεις και 

ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις για την Αστυνομία Κύπρου  για τα δείγματα που 

συλλέγονται στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων  για προσδιορισμό επιπέδων 

αλκοόλης στο αίμα από τροχαία δυστυχήματα. Η Αστυνομία παρέχει επίσης 

ενημερωτικές διαλέξεις και διαφωτιστικό υλικό προς το κοινό για την 

καταστολή του φαινομένου της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, αλλά 

και ναρκωτικών (παράνομων ουσιών εξάρτησης). 

 

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», αξιολογούνται τακτικά και 

λαμβάνονται από την Αστυνομία τα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα. Κατά το 

έτος 2017, διενεργήθηκαν εννέα εκστρατείες για οδήγηση υπό την επήρεια 

αλκοόλης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας 

(TISPOL). 
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5.3.4 Πυλώνας Έρευνας, Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης 

 

5.3.4.1 Στόχοι και προτεραιότητες  του πυλώνα Έρευνας, Εκπαίδευσης 
και Αξιολόγησης  

 

Ο Πυλώνας της Έρευνας, Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης έχει ως 

προτεραιότητες α) την κατανόηση του φαινομένου και λήψη 

κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων μέσω της πραγματοποίησης 

ερευνών και  

β) τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της 

εκπαίδευσης των επαγγελματιών και της αξιολόγησης προγραμμάτων.  

 

Για την κατανόηση του φαινομένου και λήψη κατάλληλων μέτρων και 

παρεμβάσεων ο στόχος για πραγματοποίηση ερευνών περιλαμβάνει τις 

εξής δράσεις που έχουν καθοριστεί μέσα από το Σχέδιο Δράσης 2017-

2020: 

 

• Πραγματοποίηση βιο-συμπεριφορικής έρευνας ανάμεσα σε άτομα που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης  ουσιών και κάνουν ενέσιμη χρήση 

• Πραγματοποίηση παγκύπριας έρευνας για την εκτίμηση των ατομικών 

και κοινωνικών αναγκών των ατόμων που βρίσκονται στη θεραπεία 

• Διερεύνηση στάσεων & αντιλήψεων και επίπεδα κατανάλωσης ανάμεσα 

σε έγκυες γυναίκες  

• Διερεύνηση στάσεων & αντιλήψεων και πρακτικών επαγγελματιών 

υγείας σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα σε έγκυες και 

θηλάζουσες γυναίκες  

• Πραγματοποίηση έρευνας στο στρατό  

• Πραγματοποίηση έρευνας στα Αστικά Λύματα  

• Πραγματοποίηση έρευνας μαθητικού πληθυσμού (ESPAD)  

• Πραγματοποίηση Παγκύπριας Έρευνας Γενικού Πληθυσμού 
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• Πραγματοποίηση έρευνας ανάμεσα σε συγκεκριμένες ειδικές ομάδες και 

σε πληθυσμό νυχτερινής διασκέδασης  

• Πραγματοποίηση έρευνας με θέμα "Οδική Ασφάλεια και Χρήση Ουσιών 

Εξάρτησης κατά την Οδήγηση" και  

• Πραγματοποίηση διαχρονικής έρευνας ανάμεσα σε συγκεκριμένη ομάδα 

για την χρήση ναρκωτικών. 

 

Για σκοπούς της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

μέσω της εκπαίδευσης των επαγγελματιών και της αξιολόγησης 

προγραμμάτων, η ΑΑΕΚ έχει καθορίσει τους πιο κάτω στόχους στο νέο 

Σχέδιο Δράσης 2017-2020: 

Ενίσχυση γνώσεων επαγγελματιών υγείας και επαγγελματιών που παρέχουν 

υπηρεσίες σε γυναίκες και παιδιά. 

 

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την: 

 

• Ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης για επαγγελματίες 

υγείας, και επαγγελματιών που ασχολούνται με γυναίκες και παιδιά στα 

θέματα του αλκοόλ  

• Ενσωμάτωση θεμάτων αλκοόλ & αρνητικών συνεπειών στην υγεία στα 

ακαδημαϊκά προγράμματα επαγγελματιών υγείας και άλλων 

επαγγελματιών που ασχολούνται με γυναίκες και παιδιά  

• Εκπαίδευση επαγγελματιών στους τομείς μείωσης της ζήτησης και 

μείωσης της προσφοράς για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες  

• Εκπαίδευση επαγγελματιών στους τομείς της πρόληψης σε ότι αφορά 

την πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών 

• Ενσωμάτωση θεμάτων που αφορούν εξαρτητικές συμπεριφορές στα 

ακαδημαϊκά προγράμματα επαγγελματιών υγείας 

• Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης σε λειτουργούς των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας 
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• Παροχή εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς σχολείων του ιδιωτικού 

τομέα για προληπτικές παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον  

• Παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό στο Τμήμα Φυλακών και σε 

κρατουμένους 

 

Αξιολόγηση Προγραμμάτων 

 

Ο πιο πάνω στόχος αναμένεται να επιτευχθεί με την θεσμοθέτηση της 

εξωτερικής αξιολόγησης των δομών. 

 

 5.3.4.2 Σημαντικές εξελίξεις7 πυλώνα Τομέα της Έρευνας, 
Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης 

 

Έρευνα με θέμα την «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV 

και HCV και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα σε Χρήστες 
Εξαρτησιογόνων Ουσιών». 

 

Το 2017 συνεχίστηκε η συλλογή δεδομένων της έρευνας με θέμα την 

«Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV και HCV και συμπεριφορών 

υψηλού κινδύνου ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών». Η έρευνα 

διεξήχθηκε στα πλαίσια μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών και συγκεκριμένα της μείωσης του κινδύνου 

μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε χρήστες.  

 

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 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. 

                                                 
7 Βλέπετε παράρτημα ΙΙ 
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Πρόκειται για μια βιο-συμπεριφορική μελέτη, η οποία συνδυάζει τη συλλογή 

βιολογικών δειγμάτων (αίμα) και δεικτών συμπεριφοράς (ερωτηματολόγιο) 

από τα ίδια άτομα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2018. Τα προκαταρτικά 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.  

 

 

Έρευνα Ανάλυσης Λυμάτων 

 

Η έρευνα ανάλυσης λυμάτων διεξάγεται κάθε χρόνο στην Ευρώπη με στόχο τη 

διερεύνηση των επιπέδων των συγκεντρώσεων ναρκωτικών ουσιών σε αστικά 

λύματα. Ανάμεσα στις 18 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 θα επεκταθεί σε 

όλες τις επαρχίες  (αντί δύο – Λευκωσίας και Λεμεσού, που γινόταν μέχρι 

τώρα), ενώ παράλληλα θα συμπεριληφθεί και η ανάλυση για τα επίπεδα 

συγκεντρώσεων της κάνναβης, η οποία δεν συμπεριλαμβανόταν στις 

προηγούμενες αναλύσεις.   

Με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας (2017) φαίνεται να υπάρχει 

μια αύξηση στις συγκεντρώσεις μεθαμφεταμίνης στην περιοχή της Λεμεσού. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή έρευνα αλλά και 

πληροφορίες για την Κύπρο, ακολουθήστε τους συνδέσμους. 

 

 

 

 

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
https://ucy.ac.cy/pr/documents/%CE%91rticles_speeches/2018/KARAOLIACHAPESIH_02.04.18.pdf
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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. Η επόμενη σειρά της έρευνας αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2018.  

 

Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα  

Μέσα στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΑΑΕΚ και του 

Οργανισμού CARDET, η ΑΑΕΚ φιλοξένησε φοιτητή από το Yale University 

(School of Public Health) από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο 2017. Ο 

φοιτητής στα πλαίσια της μεταπτυχιακής του εργασίας ασχολήθηκε με το 

σχεδιασμό ενός cohort study με στόχο τη διερεύνηση της θνησιμότητας των 

χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο. 

Επίσης, η ΑΑΕΚ, μέσα στα πλαίσια μνημονίων συνεργασίας με τα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο, παρείχε σε φοιτητές διαφόρων 

Πανεπιστημίων υφιστάμενα ερευνητικά δεδομένα της ΑΑΕΚ για ερευνητικούς 

σκοπούς και με στόχο την υποβολή νέων ερευνητικών προτάσεων σε 

αντικείμενα με αμοιβαίο ενδιαφέρον.   

Μέσα στα ίδια πλαίσια, η ΑΑΕΚ απασχόλησε φοιτητές πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων στην Κύπρο σε σχετικές με τις δραστηριότητες της γνωστικά 
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αντικείμενα (κυρίως σε θέματα έρευνας), μέσω της προσφοράς θέσεων 

πρακτικής μαθητείας.  

Εκπαιδευτικές ημερίδες στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και στο 
προσωπικό των θεραπευτικών προγραμμάτων του Τμήματος Φυλακών 

 

Κατά το έτος 2017, η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ Ελλάδος, προχώρησε 

σε αξιολόγηση αναγκών του προσωπικού των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του 

Τμήματος Φυλακών (του θεραπευτικού προγράμματος) και με βάση τα 

ευρήματα της εν λόγω αξιολόγησης προχώρησε σε συνεργασία με το Τμήμα 

Φυλακών, το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΘΕΑ Ελλάδος σε προγραμματισμό 

σειράς  εκπαιδευτικών ημερίδων για το έτος 2018. Πέραν από τους 

επαγγελματίες υγείας, εκπαίδευση το έτος 2018 θα τύχουν και οι 

σωφρονιστικοί υπάλληλοι του Τμήματος Φυλακών.   

Εκπαιδευτικές ημερίδες των Λειτουργών Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας 

Μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης των επαγγελματιών, η ΑΑΕΚ έχει 

προχωρήσει στα τέλη 2017 στην πραγματοποίηση της δεύτερης σειράς 

εκπαιδευτικών ημερίδων που απευθύνονταν στους Λειτουργούς των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δύο 

εκπαιδευτικές ημερίδες (Λευκωσία και Λεμεσό) τις οποίες παρακολούθησαν 

συνολικά 45 λειτουργοί από Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο.  

 

Στις ημερίδες, στις οποίες συνέβαλαν σημαντικά επαγγελματίες των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και του Κρατικού Χημείου, πέραν από θέματα που 

εμπίπτουν στις άμεσες αρμοδιότητες της ΑΑΕΚ, παρουσιάστηκαν θέματα που 

συμπεριλάμβαναν τις εξελίξεις για τις Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες, το αλκοόλ, 

την αναγνώριση συμπτωμάτων χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και 

κινητοποίηση ατόμων για θεραπεία. Σημειώνεται ότι οι ημερίδες αυτές 

αποτελούν συνέχεια των ημερίδων που αναπτύχθηκαν από την ΑΑΕΚ το έτος 

2015.  
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Για το έτος 2018 προγραμματίστηκε μια εκπαίδευση στη Λάρνακα, για τους 

ΛΚΥ Λάρνακας και Αμμοχώστου 

  

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

 

Μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησής της κοινωνίας ο 

Πρόεδρος,  Μέλη και Λειτουργοί της ΑΑΕΚ συμμετέχουν σε ενημερωτικές και 

εκπαιδευτικές συναντήσεις, ημερίδες , εκπαιδεύσεις σε όλες τις Επαρχίες.  

 

Συνοπτικά η ΑΑΕΚ κατά το 2017 συμμετείχε στις εκπαιδεύσεις των 

εκπαιδευτών της Εθνικής Φρουράς, σε κοινότητες στα πλαίσια οργανωμένων 

συνόλων νεολαίας, συνομοσπονδίες γονέων διαφόρων βαθμίδων, 

εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών και μαθητών και φεστιβάλ νεολαίας.   

 

Παράλληλα ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ πραγματοποίησε κατά το 2017 πολλαπλές 

συναντήσεις με Δημάρχους στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, 

Πάφου, Αμμοχώστου και κοινοτήτων όπως Λυθροδόντας, Αγία Βαρβάρα, Σιά 

και Μαθιάτη.   

 

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 
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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 2017 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, Πρόεδρο της Βουλής, 

επιτροπή υγείας της Βουλής, επιτρόπους, κομματικούς αρχηγούς, διάφορους 

άλλους πολιτειακούς αξιωματούχους, εμπειρογνώμονες, τεχνοκράτες, και 

πολίτες με ειδικό ενδιαφέρον στο θέμα.  

 

Επίσης πραγματοποιήθηκε η Εθνική Επιτροπή για τα Ναρκωτικά.   

 

Αξιολόγηση θεραπευτικών δομών  

Στο πλαίσιο της παροχής υψηλής ποιότητας θεραπευτικών υπηρεσιών στον 

τόπο μας, το έτος 2017 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του δικτύου υπηρεσιών 

αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Κύπρο, η οποία επιχορηγήθηκε από την 

ΑΑΕΚ και ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη, μετά από προκήρυξη σχετικού 

διαγωνισμού.  

 

Στόχος της αξιολόγησης αποτέλεσε η διερεύνηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στην Κύπρο, η αποτελεσματικότητα της θεραπείας 

και το κόστος λειτουργίας των δομών.  

 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι εμπειρογνώμονες προέβησαν σε επί 

τόπου επισκέψεις και προσωπικές συνεντεύξεις με όλα τα θεραπευτικά 

προγράμματα της Κύπρου. 
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Σε ότι αφορά το προσωπικό και την επάρκεια τους στην εφαρμογή των 

προγραμμάτων, με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης προκύπτουν τα εξής: 

 

• Οι εργαζόμενοι στα θεραπευτικά προγράμματα έχουν επαρκή 

εκπαίδευση στο θέμα των εξαρτήσεων. Το προσωπικό των 

θεραπευτικών δομών εκτιμά ότι βρίσκεται σε δημιουργικό περιβάλλον 

που του επιτρέπει την ανάπτυξη και την προσωπική ικανοποίηση, αν 

και παρουσιάζεται κάποια διαφοροποίηση στο βαθμό ικανοποίησης 

αναλόγως της θέσης του κάθε εργαζόμενου στην ιεραρχία της δομής.  

• Δεν προκύπτει σε γενικές γραμμές κίνδυνος επαγγελματικής 

εξουθένωσης και φαίνεται ότι ο βαθμός ικανοποίησης των 

εργαζομένων από το περιβάλλον εργασίας και τις ευκαιρίες ανάπτυξης 

που έχει στη διάθεσή του να είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

 

Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής φροντίδας, με βάση 

τα ευρήματα της αξιολόγησης προκύπτουν τα εξής: 

 

• Ο βαθμός συμμόρφωσης των θεραπευόμενων με το θεραπευτικό πλάνο 

που τους όρισε το θεραπευτικό Κέντρο έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στο 

θεραπευτικό τους αποτέλεσμα. 

• Τα άτομα που έχουν δεχτεί υπηρεσίες απεξάρτησης στην Κύπρο, σε 

σύγκριση με τα διεθνή στοιχεία, παρουσιάζουν λιγότερα προβλήματα 

που σχετίζονται τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και με  την 

επαγγελματική τους κατάσταση.  

• Η θεραπεία στην Κύπρο φαίνεται να είναι αποτελεσματική, αφού τα 

άτομα που αναζήτησαν θεραπεία, παρουσίασαν φανερή βελτίωση σε 

όλες σχεδόν τις μεταβλητές που εξετάστηκαν, όπως απεικονίζεται πιο 

κάτω. 
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Γράφημα 25: Προβλήματα πριν και μετά τη θεραπεία κατά τις τελευταίες 

 30 μέρες 
  

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2017 

• Αυτό που προκύπτει από τα πιο πάνω ευρήματα είναι ότι η θεραπεία 

βοήθησε στη μείωση της χρήσης παράνομων ουσιών και αλκοόλ, στη 

βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγειάς των ατόμων, στη βελτίωση 

των οικογενειακών σχέσεων, καθώς επίσης στην επίλυση νομικών 

θεμάτων.  

• Σε σχέση με τα προβλήματα χρήσης, νομικά, υγείας κλπ., μειωμένη 

φαίνεται να είναι η αποτελεσματικότητα της θεραπείας  στα εργασιακά 

– οικονομικά και οικογενειακά –κοινωνικά  προβλήματα. Στα σημεία 

αυτά φαίνεται ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και να 

αποτελούν σημαντική πρόκληση για τα θεραπευτικά προγράμματα. Το 

θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης δεν μπορεί όμως να 

αποσυνδεθεί από το ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο της ανεργίας στην 

Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Το κενό σε ότι αφορά την επαγγελματική 

αποκατάσταση και γενικά την κοινωνική επανένταξη των ατόμων 
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αυτών αποτέλεσε τη βάση για διαμόρφωση και επιχορήγηση από την 

ΑΑΕΚ εξειδικευμένου προγράμματος κοινωνικής επανένταξης, που έχει 

προαναφερθεί στις σημαντικές εξελίξεις του πυλώνα της θεραπείας και 

κοινωνικής επανένταξης.     

• Πιο κάτω παρουσιάζεσαι η μεταβολή πριν και μετά τη θεραπεία στις 

υπό μελέτη προβληματικές περιοχές, οι οποίες είναι ενδεικτικές της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Όπως φαίνεται, στις περισσότερες 

μεταβλητές παρατηρείται  μείωση  του ποσοστού εμφάνισης του 

προβλήματος μετά τη θεραπεία.  

Πίνακας 4 : Μεταβολή ποσοστού εμφάνισης προβλήματος – Σύγκριση περιόδου ΠΡΙΝ 

& ΜΕΤΑ τη θεραπεία (με 3 επιπλέον μεταβλητές) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΑΑΕΚ, 2017 

 

Όπως φαίνεται πιο πάνω τα περισσότερα προβλήματα των θεραπευόμενων 

έχουν βελτιωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της θεραπευτικής διαδικασίας. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ 
% 

ΜΕΤΑ 
% 

ΑΛΚΟΟΛ  52,78 16,67 

ΑΛΚΟΟΛ ΜΕΧΡΙ ΜΕΘΗΣ 38,89 16,67 

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

44,44 13,89 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 13,89 5,71 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 41,67 30,56 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 41,18 42,86 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 55,56 50,00 

ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 33,33 20,00 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 71,43 47,22 

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 11,11 5,56 
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Σε ότι αφορά την οικονομική ανάλυση, με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης 

προκύπτουν τα εξής: 

• Παρατηρείται μεγάλη διακύμανση του ύψους προϋπολογισμού κάθε 

δομής.  

• Τρεις είναι οι βασικές δομές εντατικής θεραπείας που χρηματοδοτούνται 

με μεγάλα ποσά.  

• Το 74% περίπου των εργαζομένων,  απασχολείται σε καθεστώς 

πλήρους απασχόλησης και στην  πλειοψηφία του, κυρίως στις κρατικές 

δομές, έχει την ειδικότητα του Νοσηλευτή, ενώ ακολουθεί η ειδικότητα 

του Ψυχολόγου.  

• Τα έσοδα των δομών φαίνεται να προέρχονται κυρίως από τους 

κρατικούς πόρους, τις  επιχορήγησεις της ΑΑΕΚ και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  

Τα αποτελέσματα για την αξιολόγηση κάθε Δομής ξεχωριστά κοινοποιήθηκαν 

στις Θεραπευτικές Δομές σε συναντήσεις με τους υπεύθυνους ερευνητές.  

 

5.3.5 Πυλώνας Μείωσης της Προσφοράς 

 

Η μείωση της προσφοράς, η οποία περιλαμβάνει κυρίως μέτρα καταστολής, 

όπως οι υπόλοιποι πυλώνες της πρόληψης, θεραπείας, μείωσης της βλάβης 

κλπ. αποτελεί ένα ισόρροπο πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής της ΑΑΕΚ. Ένα 

φαινόμενο όπως αυτό των εξαρτήσεων το οποίο είναι πολυπαραγοντικό, 

πρέπει να αντιμετωπίζεται στην ολότητα του και σφαιρικά, δίνοντας εξίσου 

έμφαση στα μέτρα μείωσης της προσφοράς των παραάνομων κυρίως 

εξαρτησιογόνων ουσιών. 
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5.3.5.1 Στόχοι και Προτεραιότητες Πυλώνα Μείωσης της Προσφοράς 

 

Ο Πυλώνας Μείωσης της Προσφοράς έχει ως προτεραιότητα τη μείωση της 

εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση παράνομων ουσιών 

εξάρτησης. Οι κύριοι στόχοι για την τετραετία 2017-2020 αφορούν στα εξής: 

Μείωση της διακίνησης των παράνομων ουσιών 

Ο πιο πάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις όπως:  

 

• Σύλληψη των ατόμων που εμπλέκονται με αδικήματα της παραγωγής, 

εισαγωγής, διακίνησης, κατοχής και προμήθειας παράνομων ουσιών 

εξάρτησης 

• Τροποποίηση του νομοσχεδίου Περί Προστασίας του Απορρήτου της 

Επικοινωνίας (Παρακολούθηση συνδιαλέξεων Νόμου 92 (I/1996) 

• Θέσπιση της νομοθεσίας σε σχέση με τη δράση των υπό κάλυψη 

Αστυνομικών 

•  Αναβάθμιση συνεργασίας με Αξιωματικούς Συνδέσμους 

•  Εκσυγχρονισμό του Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων 

Ουσιών Νόμο του 1977 

• Εφαρμογή των νέων δεικτών μείωσης της προσφοράς και  

• Συνέχιση και αναβάθμιση του επιλεκτικού ελέγχου με στόχο την 

πρόληψη της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσω των 

σημείων διέλευσης από τις περιοχές που δεν ελέγχονται από την 

Κυπριακή Δημοκρατία.  
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Αποτροπή της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσω των νόμιμων 

εισόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Ο πιο πάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις όπως: 

• Εφαρμογή του Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ (α) Αστυνομίας και 

Τμήματος Τελωνείου και (β) Υπουργείου Υγείας (Γενικό Χημείο του 

Κράτους) με Τμήμα Τελωνείων 

• Αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των Υποκλιμακίων των 

Αεροδρομίων Λάρνακας, Πάφου και νέου Λιμανιού Λεμεσού 

•  Αποτελεσματική επιτήρηση των μαρίνων 

•  Αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των Αρχών Επιβολής του νόμου 

και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ιδιωτικών εταιρειών μεταφορών 

και  

• Ενίσχυση του ανιχνευτικού εξοπλισμού του Τμήματος Τελωνείων για 

εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των 

ανιχνευτικών σκύλων 

 

Πρόληψη της διαθεσιμότητας και της διακίνησης Πρόδρομων/ Προ-

πρόδρομων Ουσιών και Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών 

 
Ο πιο πάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από τις ακόλουθες δράσεις :  

• Αναβάθμιση του Τοπικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης 

(ΣΕΠ) για σκοπούς έγκαιρου και αποτελεσματικού μηχανισμού σε 

σχέση με τις νέες ψυχότροπες ουσίες 

• Δημιουργία επιστημονικής ομάδας αξιολόγησης του κινδύνου νέων 

ψυχοδραστικών ουσιών στα πλαίσια του Τοπικού ΣΕΠ  

•  Εντατικοποίηση ελέγχου εισαγωγής και εξαγωγής πρόδρομων και 

προ-πρόδρομων ουσιών και 

• Διεξαγωγή χημικών αναλύσεων των νέων ψυχοδραστικών ουσιών. 
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Πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης 

Ο πιο πάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις όπως:  

• Προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδοτικών πόρων για σκοπούς 

διενέργειας οικονομικού ελέγχου των περιπτώσεων εκείνων που 

ασχολούνται με το εμπόριο ναρκωτικών για να πραγματοποιείται 

αίτηση για δήμευση περιουσίας 

• Ανάλυση ύποπτων συναλλαγών που περιέχονται σε αναφορές που 

υποβάλλονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες υπόχρεες 

οντότητες, σχετικά με υποψίες νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

• Εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και  

• Αξιοποίηση των δημευθέντων εσόδων που προέρχονται από 

παράνομες δραστηριότητες για την αντιμετώπιση του φαινομένου 

 

5.3.5.2 Σημαντικές εξελίξεις8 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, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας, ενώ η ΑΑΕΚ 

έχει το ρόλο της παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων.  

Το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα το Τμήμα Τελωνείου στον 

Πυλώνα Μείωσης της Προσφοράς συντονίζει δράσεις που αφορούν στον 

έλεγχο εισαγωγής και εξαγωγής πρόδρομων και πρό-πρόδρομων ουσιών, στην 

ενίσχυση του ανιχνευτικού εξοπλισμού για εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, 

                                                 
8 Δείτε παράρτημα ΙΙ 
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στην αναβάθμιση του τοπικού ΣΕΠ κ.α. Πολλές από τις δράσεις της 

Στρατηγικής εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των λειτουργών του τμήματος.  

Συνεπώς εφαρμόζονται σε συνεχόμενη βάση και ως εκ τούτου δεν 

αναφέρονται στην παρούσα έκθεση.  Κατά το έτος αναφοράς, η γενερική 

νομοθεσία για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες έχει τροποποιηθεί ώστε να 

συμπεριλαμβάνει τις νέες ουσίες που σύμφωνα με το Σύστημα Έγκαιρης 

Προηδοποίησης του Ε.Κ.Π.Ν.Τ. θα πρέπει να ενταχθούν στις απαγορευμένες 

ουσίες. 

Εκσυχρονισμός του «Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων 

Ουσιών Νόμου» 

Αναφορικά με την ανάγκη συνεχούς εκσυχρονισμού του Περί Ναρκωτικών 

Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου 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 2017, 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 

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.  Συνεπώς, το Γενικό χημείο του Κράτους ενημερώνει 

άμεσα το ΣΕΠ για την εμφάνιση τέτοιων ουσιών στην Κύπρο.    



 

109 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
2017 

 

 

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.   

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 

στο 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. 

Σημειώνεται πως κατά το έτος 2017 το τοπικό ΣΕΠ ειδοποίησε για 53 νέες 

συνθετικές ουσίες. 

 

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. 

Τόσο η Αστυνομία Κύπρου, όσο και το Τμήμα Τελωνείου αναβάθμισαν τη 

συνεργασία μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ιδιωτικών μεταφορέων.  

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Τελωνείου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με 

ιδιωτική εταιρεία μεταφορών αλλά και με τον σύνδεσμο ταχυμεταφορέων 

Κύπρου.  

Παρόλα αυτά, με την αύξηση των διαδικτιακών αγορών παρατηρείται ραγδαία 

αύξηση στον όγκο των δεμάτων που μεταφέρονται με εταιρείες 
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ταχυμεταφορών με συνέπεια το Τμήμα Τελωνείου να αντιμετωπίζει πρακτικές 

δυσκολίες κατά τον τελωνειακό έλεγχο. 

Η ΑΑΕΚ συμπερίλαβε την πρόληψη της διαθεσιμότητας και της διακίνησης των 

πρόδρομων / προ-πρόδρομων ουσιών και Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών στον 

πυλώνα Μείωσης της Προσφοράς του Σχεδίου Δράσης 2017-2020 (στόχος 3, 

δράση 3).  Το 2017 βρισκόταν σε ανάπτυξη ο δευτερεύων δείκτης μέτρησης 

του ελέγχου των πρόδρομων ουσιών. 

 

Μείωση της διακίνησης των παράνομων ουσιών εξάρτησης 

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (ΥΔΔΤ) και συγκεκριμένα η 

ΥΚΑΝ και οι άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Αστυνομίας Κύπρου συνέχισαν 

την συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών, τις παρακολουθήσεις 

υπόπτων προσώπων, το σχεδιασμό και υλοποίηση επιχειρήσεων, την έκδοση 

διαταγμάτων έρευνας και τις συλλήψεις και τις προσαγωγές υπόπτων στο 

δικαστήριο.  Συγκεκριμένα, κατά το έτος αναφοράς, στην ΥΚΑΝ 

καταγράφηκαν 950 υποθέσεις σχετιζόμενες με παραγωγή, εισαγωγή, 

διακίνηση, κατοχή και προμήθεια παράνομων ουσιών εξάρτησης, στις οποίες 

εμπλέκονται 1078 άτομα.   Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια η ΥΚΑΝ σε 

συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων κατάσχεσαν 30 κιλά και 683 γρ. 

κάνναβης και 2 κιλά και 220,46 γρ. κοκαΐνης σε εννέα υποθέσεις.   

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. Κατά το έτος 

2016  κατασχέθηκαν 170 κιλά κάνναβης, σε σχέση με 225 κιλά το 2015 και  

202 κιλά το προηγούμενο έτος. Επίσης, κατά το 2016 συνεχίστηκε η αύξηση 

στις κατασχεθείσες ποσότητες κοκαΐνης (182 κιλά), σε σχέση με 107 κιλά το 

2015 και 31 κιλά το 2014. Τέλος, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι κατασχέσεις 

ηρωίνης τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, κατά το 

έτος 2016 καταγράφηκαν 896 υποθέσεις σχετιζόμενες με τα ναρκωτικά, σε 

σχέση με 948 το 2015 και 1082 το 2014. Η πλειοψηφία των αδικημάτων 

εξακολουθεί να αφορά κατοχή και χρήση φυτικής κάνναβης και να εμπλέκει 

την πλειοψηφία των ατόμων. Το γεγονός αυτό φαίνεται να  συνδέεται με το 

ότι η κάνναβη είναι η πιο διαδεδομένη ουσία χρήσης στην Κύπρο. 

 

Επιπρόσθετα, κατά το έτος αναφοράς το ΥΔΔΤ και συγκεκριμένα η Αστυνομία 

Κύπρου προώθησε και έκανε δυνατή την θέσπιση του νόμου περί Ρυθμίσεως 

Ορισμένων Ανακριτικών Εξουσιών (υπό κάλυψη Αστυνομικοί). 

 

Με απώτερο στόχο την μείωση της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης, 

κατά το έτος αναφοράς  η Αστυνομία Κύπρου αναβάθμισε την συνεργασία της 

με Αξιωματικούς Συνδέσμους.  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 SBA και των Ηνωμένων Εθνών.   

 

Εκπαιδεύσεις στα επαρχιακά κλιμάκια της ΥΚΑΝ 

 

Αναφορικά με την εφαρμογή νέων δεικτών μείωσης της προσφοράς του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, η 

Αστυνομία Κύπρου (ΥΚΑΝ) διοργάνωσε εκπαιδεύσεις στα επαρχιακά κλιμάκια 

της ΥΚΑΝ με θέμα τη νέα μεθοδολογία καταγραφής των νέων δεικτών.   
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Μνημόνιο συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με το Τμήμα 

Τελωνείων 

 

Με απώτερο στόχο την αποτροπή της διακίνησης παράνομων ουσιών 

εξάρτησης μέσω νόμιμων εισόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Αστυνομία 

Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, εφάρμοσαν μνημόνιο 

συνεργασίας στα πλαίσια του οποίου κατά το έτος αναφοράς διενεργήθηκαν 

έλεγχοι επιβατών, συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες, έρευνες αποσκευών, 

οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις.   

 

Με τον ίδιο στόχο, η Αστυνομία Κύπρου ανέπτυξε συνεργασία με τις 

ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών. 

 

5.3.6 Πυλώνας Διεθνών Σχέσεων 

5.3.6.1 Στόχοι και Προτεραιότητες Πυλώνα  Διεθνών Σχέσεων 

 

Στον Πυλώνα των Διεθνών σχέσεων η ενίσχυση της διεθνούς 

συνεργασίας για αντιμετώπιση του φαινομένου έχει τεθεί ως 

προτεραιότητα στο νέο Σχέδιο Δράσης. Οι κύριοι στόχοι για την τετραετία 

2017-2020 αφορούν στα εξής: 

Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ 

Ο πιο πάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις όπως:  

• Τη συμμετοχή σε  Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές της ΕΕ 

• Τη συμμετοχή της ΥΚΑΝ σε επιχειρησιακά προγράμματα της Europol και  

• Τη συμμετοχή της Κύπρου σε επιχειρησιακά προγράμματα της ΕΕ για τις 

παράνομες ουσίες εξάρτησης  
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Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης 

Ο πιο πάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή στις συναντήσεις 

της Ομάδας Πομπιντού (Pompidou Group) 

 

Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε επίπεδο ΟΗΕ 

Ο πιο πάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις όπως: 

• Τη συμμετοχή σε συναντήσεις στα πλαίσια της Επιτροπής CND, του 

WHO, του UNODC, του INCB και του Paris Pact Initiative και  

• Τη συμμετοχή στη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου UNGASS 2019. 

 

5.3.6.2 Σημαντικές εξελίξεις στον πυλώνα Διεθνών Σχέσεων  

 

Στον Πυλώνα Διεθνών Σχέσεων η ΑΑΕΚ έχει αναλάβει τον συντονισμό σε ότι 

αφορά τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες, ομάδες εργασίας και επιτροπές 

σχετικές τόσο με τις παράνομες ουσίες, όσο και το αλκοόλ. Το Υπουργείο 

Εξωτερικών στηρίζει διαχρονικά την ΑΑΕΚ αναφορικά με την προετοιμασία 

για τις εκπροσωπήσεις της ΑΑΕΚ στο εξωτερικό, μέσω των Μόνιμων 

Αντιπροσωπειών του στη Βιέννη και στις Βρυξέλλες. Επίσης, σε περιπτώσεις 

κωλύματος της ΑΑΕΚ για συμμετοχή σε κάποια συνέδρια, λειτουργοί των 

Μόνιμων Αντιπροσωπειών παρευρίσκονται στις συναντήσεις και ενημερώνουν 

σχετικά στη συνέχεια την ΑΑΕΚ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξης συμμετέχει συστηματικά στις συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και του Συμβουλίου της Ευρώπης μέσω των εκπροσώπων της από την 

Αστυνομία Κύπρου, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών –Τμήμα Τελωνείων 

εκπροσωπεί συστηματικά την Κύπρο σε ομάδες εργασίας της Ομάδας 

Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης και στηρίζει το έργο της ΑΑΕΚ 

διαχρονικά με τη συμβολή του. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η σχέση της ΑΑΕΚ 
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με τους ανάλογους φορείς του εξωτερικού και ιδιαίτερα την Εθνική 

Συντονίστρια για τα Ναρκωτικά Ελλάδος, τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ.  

Οριζόντια Ομάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά (Horizontal Working 
Party on Drugs) 

Μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε., όπως κάθε χρόνο, κατά το έτος 

2017 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 ναρκωτικών. Τα κυριότερα θέματα 

που συζητήθηκαν κατά το έτος 2017 ήταν τα εξής:  

-Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Στρατηγικής της ΕΕ για τα 

Ναρκωτικά 2013- 2020 και το Σχέδιο Δράσης 2013-2016 

-Η εκπόνηση του νέου Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά της ΕΕ 2017- 

2020 

-Η ανάλυση κινδύνου νέων ψυχοδραστικών ουσιών και η υποβολή τους 

στο σύστημα ελέγχου 

-Η προετοιμασία για τη Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών των 

Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, τον Μάρτιο του 

2017 

-Τα εναλλακτικά μέτρα αντί της ποινής φυλάκισης σε χρήστες ουσιών 

-Η εφαρμογή των δεικτών μείωσης της προσφοράς 

-Ο διάλογος για την έρευνα 

-Οι συναντήσεις της Ομάδας του Δουβλίνου 
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-Η προετοιμασία για τη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Ναρκωτικά που θα πραγματοποιηθεί το 2019  

-Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική για τα θέματα 

ουσιών εξάρτησης. 

Παράλληλα, προωθήθηκε ο διάλογος της ΕΕ με την Κεντρική Ασία, τις 

χώρες της Λατινικής Αμερικής-Καραϊβικής, τις χώρες Ανατολικής 

Συνεργασίας, τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ.  

Επιπρόσθετα, οι συναντήσεις των Εθνικών Συντονιστών της ΕΕ για τα 

Ναρκωτικά πραγματοποιήθηκαν στη Μάλτα (24 Απριλίου), με θέμα: 

«Θεραπεία αντί φυλάκισης» και στην Εσθονία (13-14 Σεπτεμβρίου) με 

θέμα: «Προκλήσεις στην αντιμετώπιση της επιδημίας χρήσης 

φεντανύλης». 

 

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 από τη 

Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Προστασία των 

Καταναλωτών μέσα από την Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το 

Αλκοόλ (CNAPA), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από  όλα τα κράτη 

μέλη, καθώς και τη Νορβηγία και την Ελβετία. Στόχος της Επιτροπής είναι η 

ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και καλών πρακτικών για την μείωση των 

αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με την κατανάλωση του αλκοόλ. Η 

Κύπρος εκπροσωπείται στην εν λόγω επιτροπή από την ΑΑΕΚ από το 2011. Η 

Επιτροπή, με έδρα της το Λουξεμβούργο, συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο.  

Η ΑΑΕΚ μέσα στο πλαίσιο συμμετοχής της στην εν λόγω Επιτροπή παρουσίασε 

τις εξελίξεις της πολιτικής για το αλκοόλ στην Κύπρο, τις δράσεις που 

υλοποιήθηκαν μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 2013-2016 και τους 
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νέους στόχους και δράσεις που πρόκειται να προωθηθούν μέσα στο πλαίσιο 

του νέου Σχεδίου Δράσης 2017-2020. Οι δράσεις που συμπεριλήφθηκαν στο 

νέο σχέδιο δράσης απορρέουν από το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης που 

σχεδιάστηκε με την ενεργή συμβολή όλων των κρατών μελών της Επιτροπής 

Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ συμπεριλαμβανομένου και της 

Κύπρου.  Συνέβαλε ενεργά επίσης στις διαβουλεύσεις για τους νέους στόχους 

της επιτροπής αλλά και συζητήσεις για τις εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το μέλλον της Επιτροπής Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το 

Αλκοόλ και προώθησης των θεμάτων σε σχέση με την αντιμετώπιση της 

επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια.  

Η ΑΑΕΚ παρουσίασε επίσης το έργο της σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για 

την Αντιμετώπιση της Επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ, σε  συνάντηση που 

συντόνιζε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ) τον Νοέμβριο του 2017 στη 

Λισαβόνα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας της 

Π.Ο.Υ. με την Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ για το 

τριετές πρόγραμμα για την Παρακολούθηση των Εθνικών Πολιτικών σχετικά 

με την κατανάλωση αλκοόλ και μείωση της βλάβης (Monitoring Of national 

Policies related to Alcohol Consumption and harm reduction /MOPAC) 

Η Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ κατά το 2017 

επικεντρώθηκε στα πιο κάτω θέματα: 

- την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/83/EEC σχετικά με την εναρμόνιση των 

διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης για το αλκοόλ και τα 

αλκοολούχα ποτά: Την σχετική αναφορά τoυ Συμβουλίου που συζητήθηκε 

στη Σλοβάκικη προεδρία και την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας2008/118/EC σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (DG TAXUD) 

-  την Έκθεση για τις σημάνσεις στα αλκοολούχα ποτά  
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- την πιθανή συνέχιση της Κοινής Δράσης για την Μείωση των αρνητικών 

Συνεπειών του Αλκοόλ μέσα από το Πρόγραμμα Υγείας της ΕΕ.  

Η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη μιας νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

το Αλκοόλ έχει αποτελέσει κεντρικό θέμα συζήτησης ανάμεσα στα ΚΜ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ 

(Committee of National Alcohol Policy and Action/ CNAPA) από το 2015 

μέχρι σήμερα. Η Επιτροπή εισηγήθηκε συγκεκριμένους τομείς εργασιών 

της  ΕΕ για στήριξη των κρατών μελών στον τομέα των αρνητικών 

συνεπειών που σχετίζονται με το αλκοόλ για την περίοδο 2017-2020, 

όπως η επίτευξη του στόχου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για την 

μείωση της επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ κατά 10% μέχρι το 2025, την 

πρόληψη των χρόνιων ασθενειών, την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής, 

την αντιμετώπιση της έκθεσης των νέων στη διαφήμιση αλκοόλ κ.ά. 

 

Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση για τη Μείωση των Αρνητικών Συνεπειών που 
σχετίζονται με το Αλκοόλ 2014-2016 

 

Η ευρωπαϊκή κοινή δράση για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών που 

σχετίζονται με αλκοόλ (Reducing Alcohol Related Harm/RARHA, 2014-2016) 

είναι μια κοινή πρωτοβουλία των κρατών μελών της ΕΕ,  της Ισλανδίας, της 

Νορβηγίας και της Ελβετίας. Η Κοινή Δράση δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια 

του 20ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υγείας 2008-2013, στοχεύοντας κυρίως 

στην κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών για την υγεία των κρατών μελών, σε 

ένα θέμα που έχει σαφή προστιθεμένη αξία για την Ευρώπη. To RARHA 

εστιάζει στις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 

Αλκοόλ, η οποία έχει ως κύριο στόχο την μείωση της επιβλαβούς 

κατανάλωσης αλκοόλ ανάμεσα στους εφήβους, στους νέους και στους 

ενήλικες.  
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Τα αποτελέσματα της Κοινής Δράσης παρουσιάστηκαν στο τελικό Συνέδριο 

που πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Οκτωβρίου 2017 στη Λισαβόνα. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος RARHA.  

 

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 πολυτομεακής, καινοτόμου και αποτελεσματικής πολιτικής για 

θέματα ναρκωτικών.  

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.  

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις των Μονίμων Αντιπροσώπων 

(Permanent Correspondents) της ΟΠ, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο και μια 

συνάντηση του Μεσογειακού  Δικτύου το Νοέμβριο όπου η ΑΑΕΚ 

εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα κυριότερα θέματα που 

απασχόλησαν την Ομάδα συμπεριλάμβαναν μεταξύ άλλων τα εξής: 

• Τα αποτελέσματα εργασιών των θεσμοθετημένων υπο-ομάδων της ΟΠ, 

όπως είναι η Ομάδα Αεροδρομίων, το Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου των 

Πρόδρομων Ουσιών, το Δίκτυο MedNET και το Δίκτυο EXASS Net. 

• Τη διεθνή συνεργασία για τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών 

• Την εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στην Πολιτική για τα Ναρκωτικά 

http://www.rarha.eu/
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• Το πρόγραμμα για Παροχή Θεραπείας εντός των σωφρονιστικών 

ιδρυμάτων 

• Τους κανονισμούς για τη θεραπεία υποκατάστασης των κρατών μελών. 

• Το διαδικτυακό τζόγο και τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 

• Την  προετοιμασία για την συνάντηση της CND 

• Την προετοιμασία για το Υπουργικό Συνέδριο του 2018 

Περαιτέρω, μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας με το Μεσογειακό Δίκτυο της 

Ομάδας Πομπιντού (MedNET), η ΑΑΕΚ με τη συμβολή  εμπειρογνώμονα από 

το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία 

διοργάνωσε τον Σεπτέμβριο του 2017 δράση φιλοξενώντας τέσσερις 

Αιγύπτιους εμπειρογνώμονες από τον τομέα της πρόληψης και της θεραπείας 

σε τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κύπρο. Στόχος της επίσκεψης της 

Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας ήταν η εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά Κριτήρια 

Ποιότητας Πρόληψης για τα Ναρκωτικά (European Drug Prevention Quality 

Standards).    Η εκπαίδευση έγινε σε συνεργασία με την κα Marica Ferri, 

Προϊστάμενη του τότε Τομέα Στήριξης Πρακτικής του Ευρωπαϊκού 

Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Head of Sector 

Support to Practice of the EMCDDA). 
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Συνεργασία με το Ευρωπαικό 
Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και 
την Τοξικομανία (EMCDDA) 

 

Τα επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και πληροφορίες αποτελούν ζωτική 

πηγή για την Ευρώπη όσον αφορά στην κατανόηση της φύσης των 

προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά 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 ναρκωτικών στην Ε.Ε και 

αξιόπιστη τεκμηρίωση προς υποστήριξη της συζήτησης επί του θέματος αυτού. 

Σήμερα, παρέχει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής τεκμηριωμένα δεδομένα 

για τη σύνταξη νομοθεσίας και την κατάρτιση στρατηγικών για τα ναρκωτικά, 

ενώ επίσης στηρίζει τους επαγγελματίες και τους ερευνητές που εργάζονται 

στον συγκεκριμένο τομέα να στοχεύουν σε βέλτιστες πρακτικές και νέους 

τομείς έρευνας. 

Η Κύπρος δια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΕΚ, κ. Σ. Σεργίδη 

και κα Μ. Αυξεντίου. εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο EMCDDA, 

καθώς και ως εκλελεγμένο μέλος της Επιτροπής Προύπολογισμού του 

Ευρωπαϊκού 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 
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εξειδικευμένες τεχνικές ομάδες  που έχουν ως στόχο την αναθεώρηση των 

εργαλείων συλλογής πληροφοριών, συγγραφής συγκεκριμένων θεματικών 

εκθέσεων ή συμμετοχής σε έρευνες.    
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6. Διαπιστώσεις, Εισηγήσεις, Συστάσεις προς τα 

Υπουργεία για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής 
 

Βασιζόμενοι στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των σχετικών 

Σχεδίων Δράσης, πιο κάτω καταγράφονται οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις 

της ΑΑΕΚ ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες των εμπλεκόμενων Υπουργείων 

για την επίτευξη των προτεραιοτήτων και στόχων που καταγράφονται στην 

Ε.Σ.  

 

Πίνακας 5: Συστάσεις προς τα Υπουργεία για την υλοποίηση της Εθνικής 

Στρατηγικής 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 ΒΑΘΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2017 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 

Αύξηση των   κονδυλίων που 

σχετίζονται με την αντιμετώπιση 

της εξάρτησης.  

Σε εξέλιξη/ 

συνεχής δράση 

Αύξηση των κονδυλιών που 

σχετίζονται με την αντιμετώπιση της 

εξάρτησης, ειδικότερα των Υ.Ψ.Υ. και 

συνεπώς την προστασία της 

δημόσιας υγείας ευρύτερα 

Διασφάλιση της απαραίτητης 

υποδομής και εκπαίδευσης του 

προσωπικού ώστε να γίνει 

δυνατή η χορήγηση της 

μεθαδόνης στις δομές 

Δεν υλοποιήθηκε Συμπερίληψη της μεθαδόνης στις 

φαρμακευτικές επιλογές στη 

θεραπεία υποκατάστασης σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις     
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υποκατάστασης των Υπηρεσιών 

Ψυχικής Υγείας.   

Συμμετοχή του Υπουργείου στην 

Επιτροπή Πρόδρομων Ουσιών 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  με 

εκπρόσωπο των Φαρμακευτικών 

Υπηρεσιών.   

Δεν υλοποιήθηκε Συμμετοχή του Υπουργείου σε 

διεθνείς ομάδες εργασίας και 

συναντήσεις 

 

Ανάπτυξη Οδηγού  για την Χρήση 

του Αλκοόλ και το Κάπνισμα 

στην εγκυμοσύνη.  

 

Υλοποιήθηκε Προώθηση  ενημέρωσης και έντυπου  

υλικού σε γυναίκες σε γόνιμη ηλικία 

και εγκύους και θηλάζουσες μητέρες  

από επαγγελματίες υγείας και 

επαγγελματιών που έρχονται σε 

επαφή με γυναίκες και παιδιά 

Παροχή εκπαίδευσης σύντομων 

παρεμβάσεων για επαγγελματίες 

υγείας για εντοπισμό και 

παραπομπή εγκύων και 

θηλαζουσών γυναικών που 

καταναλώνουν αλκοόλ σε 

υποστηρικτικές υπηρεσίες 

Υλοποιήθηκε Συμβολή σε εκπαιδεύσεις 

επαγγελματιών υγείας και άλλων 

επαγγελματιών που έρχονται σε 

επαφή με γυναίκες και παιδιά για τη 

χρήση αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη 

και παροχή σύντομων παρεμβάσεων 

  Δημιουργία εντατικού ημερήσιου 

θεραπευτικού προγράμματος για 

ανήλικους και νεαρούς χρήστες 

Επέκταση των  προληπτικών  και 

των θεραπευτικών 

προγραμμάτων στις Επαρχίες 

Πάφου και Αμμοχώστου 

 

Υλοποιήθηκε Προώθηση εκπαίδευσης 

επαγγελματιών προγραμμάτων 

μείωσης της βλάβης στην χορήγηση 

ναλοξόνης 

Εγκαθίδρυση μηχανισμού για 

εντοπισμό και αρχική 

παραπομπή παιδιών ψυχικά 

ασθενών γονέων και παιδιών 

ουσιοεξαρτημένων γονέων,  από 

τις υπηρεσίες / δομές του 

Υπουργείου Υγείας στις 

Ελλειπής 

υλοποίηση  

Συνεχής  παρακολούθηση και 

βελτίωση του μηχανισμού εντοπισμού 

και παραπομπής παιδιών ψυχικά 

ασθενών γονέων και παιδιών 

ουσιοεξαρτημένων γονέων,  από τις 

υπηρεσίες / δομές του Υπουργείου 
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αναγκαίες υπηρεσίες όπως οι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας. 

 

Υγείας στις αναγκαίες υπηρεσίες  

Αναθεώρηση του πρωτοκόλλου 

και επίλυση των θεμάτων που 

αφορούν στην παραπομπή 

ασθενών που επισκέπτονται τα 

δημόσια νοσηλευτήρια (ΤΑΕΠ) 

και οι οποίοι κάνουν χρήση 

παράνομων ή νόμιμων ουσιών 

εξάρτησης σε θεραπευτικά 

κέντρα των ΥΨΥ με στόχο την 

αποτελεσματική εφαρμογή του. 

Σε εξέλιξη/ 

συνεχής δράση 

Επικαιροποίηση και εφαρμογή του 

Πρωτοκόλλου Παραπομπής Ασθενών 

που Επισκέπτονται τα Δημόσια 

Νοσηλευτήρια (ΤΑΕΠ) και κάνουν 

Χρήση Ουσιών Εξάρτησης σε 

Θεραπευτικά Κέντρα των ΥΨΥ 

 

Πιλοτική εφαρμογή του 

πρωτοκόλλου  Euro-DEN για 

συμμετοχή της Κύπρου στο 

European Drug Emergency 

Network. 

Σε εξέλιξη/ 

συνεχής δράση 

Πιλοτική συμμετοχή των ΤΑΕΠ των 

Γενικών Νοσοκομείων στο Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Τμημάτων Επειγόντων 

Περιστατικών Euro-DEN (European 

Drug Emergencies Network) 

  Διασφάλιση της πρόσβασης των 

χρηστών ουσιών εξάρτησης σε 

εξετάσεις και θεραπεία 

μολυσματικών ασθενειών  

  Προώθηση της Λειτουργίας του 

«Ξενώνα Ανηλίκων με Πρόβλημα 

Χρήσης/ Κατάχρησης Ουσιών 

Εξάρτησης και Ακατάλληλο 

Οικογενειακό Περιβάλλον». 

  Υπογραφή και εφαρμογή του 

Πρωτοκόλλου για την Παραπομπή 

Ανηλίκων Νεαρών που 

αντιμετωπίζουν Πρόβλημα με τις 

Ουσίες Εξάρτησης από τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας στα 

Θεραπευτικά Κέντρα των Υπηρεσιών 

Ψυχικής Υγείας «ΠΕΡΣΕΑΣ» και 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». 

  Συμβολή στην ανάπτυξη 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα  

άτομα με προβλήματα 

ουσιοεξάρτησης που εντοπίζονται 

από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας 

  Ενίσχυση των θεραπευτικών δομών 

των ΥΨΥ με ψυχιάτρους, ψυχολόγους, 

νοσηλευτές ψυχικής υγείας και 

κοινωνικούς λειτουργούς. 

  Κάπνισμα:  

- Ενίσχυση και επέκταση 

υφιστάμενων προγραμμάτων 

διακοπής του καπνίσματος  

- Πρόσληψη μόνιμου 

επαγγελματία για την 

ανταπόκριση της γραμμής 

1431, και επέκταση ωρών 

λειτουργίας της γραμμής 

- Συμβολή της 

πνευμονολογικής κλινικής 

στην θεραπεία για την 

διακοπή του καπνίσματος 

- Ενίσχυση δυνατότητας 

παροχής φαρμάκων για τους 

ασθενείς στα υφιστάμενα 

προγράμματα διακοπής 

- Συμπερίληψη γενικών ιατρών 

στη θεραπεία 

Αυστηρή εφαρμογή της 

νομοθεσίας για το κάπνισμα 

Ελλειπής 

εφαρμογή  

Εντατικοποίηση των ελέγχων για το 

κάπνισμα 

  Προώθηση προσχεδίου 

τροποποιητικής νομοθεσίας του Περί 
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Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών 

Νόμου Κεφ 144 για έγκριση από 

Βουλή των Αντιπροσώπων 

  Προώθηση και εφαρμογή του 

πρωτοκόλλου για παραπομπή στη 

θεραπεία των ατόμων που 

εντοπίζονται θετικά στο νάρκοτεστ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-

2016 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2017 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 

Ενίσχυση των  αρμόδιων 

Τμημάτων του Υπουργείου, 

ειδικά των λιμανιών και των 

μαρίνων με ανθρώπινο 

προσωπικό και τεχνικά μέσα.    

Σε εξέλιξη/ συνεχής 

δράση 

Ενίσχυση της Αστυνομίας με 

προσωπικό, καθώς επίσης και με 

εξειδικευμένο πρσωπικό σε διάφορες 

ειδικότητες 

 

Ενίσχυση των υποκλιμακίων 

των αεροδρομίων Λάρνακας 

και Πάφου με νέας 

τεχνολογίας εξοπλισμό καθώς 

και με προσωπικό.   

 

Σε εξέλιξη/ συνεχής 

δράση 

Ενίσχυση της Αστυνομίας με τεχνικά 

μέσα και εξοπλισμό νέας γενιάς.  

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. 
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Αναβάθμιση της συνεργασίας με τα 

Ταχυδρομεία καθώς και αναβάθμισης 

του Νόμου Περί ελέγχου 

δεμάτων/επιστολοδεμάτων, των 

ταχυδρομείων.  

Προώθηση τροποποιητικής 

νομοθεσίας του «Περί 

Πώλησης Οινοπνευματωδών 

Ποτών» από το Υπουργείο 

Εσωτερικών που θα επιτρέψει 

την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογής του Νόμου και τη 

μείωση της προσβασιμότητας 

στο αλκοόλ από  τους νέους, 

που βρίσκονται  κάτω του 

επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας    

Δεν υλοποιήθηκε Στήριξη προσχεδίου τροποποιητικής 

νομοθεσίας του Περί Πώλησης 

Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου 

Κεφ144 , το οποίο θα υποβληθεί ως 

πρόταση νόμου από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων 

Αυστηρή εφαρμογή της 

νομοθεσίας για την πώληση ή 

την προμήθεια αλκοόλ σε 

άτομα κάτω των 17 ετών. 

 

Ελλειπής εφαρμογή  Εντατικοποίηση των ελέγχων  

Ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης των 

ΟΠΕ για αποτελεσματική εφαρμογή και 

εντατικοποίηση συστηματικών ελέγχων 

Συνέχιση της εφαρμογής  

συχνών και συστηματικών 

ελέγχων  αλκοτέστ στο οδικό 

δίκτυο.  

 

Σε εξέλιξη/ Συνεχής 

δράση 

Συνέχιση συστηματικών ελέγχων και 

εκστρατειών για την πρόληψη της 

οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης 

και μειωση των οδικών συγκρούσεων 

που σχετίζονται με την οδήγηση και τη 

χρήση αλκοόλ 

Πιστή εφαρμογή  της  

νομοθεσίας για το κάπνισμα 

στους εσωτερικούς χώρους 

και επιβολή κυρώσεων  σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης 

Ελλειπής εφαρμογή Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας με 

την διενέργεια των απαραίτητων 

ελέγχων 

Στενότερη συνεργασία του 

Τμήματος Φυλακών με την 

ΑΑΕΚ με στόχο την 

παρακολούθηση του 

Δεν υλοποιήθηκε Συνεργασία του Τμήματος Φυλακών με 

την ΑΑΕΚ με στόχο την παρακολούθηση 

του φαινομένου της χρήσης ανάμεσα 

στον πληθυσμό των κρατουμένων, όπως 
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φαινομένου της χρήσης 

ανάμεσα στον πληθυσμό των 

κρατουμένων με απώτερο 

στόχο τον σχεδιασμό και 

εφαρμογή κατάλληλων 

παρεμβάσεων εντός των 

φυλακών.   

είναι η υποχρέωση της Κύπρου ως προς 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 

Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 

(EMCDDA).  

  Δημιουργία θεραπευτικής κοινότητας 

ενός του Τμήματος Φυλακών 

  Περαιτέρω ανάπτυξη παρεμβάσεων 

μείωσης της βλάβης εντός του 

Τμήματος Φυλακών (όπως π.χ. κουτιών 

μείωσης της βλάβης) 

  Εφαρμογή του πρωτοκόλλου για 

παραπομπή των ατόμων που βρέθηκαν 

θετικοί στο νάρκοτεστ στη θεραπεία  

  Δημιουργία ειδικού δικαστηρίου το 

οποίο θα χειρίζεται περιπτώσεις 

ατόμων οι οποίοι βρέθηκαν να οδηγούν 

υπό την επήρεια παράνομων ουσιών με 

ταχείς διαδικασίες 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 

2015-2016 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 

Εισήγηση για καθορισμό 

συγκεκριμένου ποσοστού 

των εσόδων από το φόρο 

κατανάλωσης 

αλκοολούχων ποτών που 

θα επιστρέφεται για 

σκοπούς υλοποίησης των 

δράσεων της Εθνικής  

Στρατηγικής σε σχέση με 

το αλκοόλ. 

Δεν υλοποιήθηκε Μελέτη πρότασης ΑΑΕΚ και καθορισμός 

συγκεκριμένου ποσοστού των εσόδων 

από το φόρο κατανάλωσης αλκοολούχων 

ποτών που θα επιστρέφεται για σκοπούς 

υλοποίησης των δράσεων της Εθνικής  

Στρατηγικής σε σχέση με το αλκοόλ. 

 

Παραμονή στα ίδια 

τουλάχιστον επίπεδα των 

κονδυλίων που 

σχετίζονται με την 

εκπαίδευση και την 

προστασία της δημόσιας 

υγείας.  

Συνεχής δράση Αύξηση των κονδυλίων για την  πρόληψη, 

έρευνα και αντιμετώπιση του φαινομένου 

των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, 

συμπεριλαμβανομένου του 

προϋπολογισμού της ΑΑΕΚ. 

Αύξηση του αριθμού των 

τελωνειακών λειτουργών 

που διενεργούν ελέγχους 

καθώς και αγορά 

τελευταίου τύπου 

τεχνικού εξοπλισμού για 

έλεγχο και εντοπισμό 

νέων ψυχοδραστικών 

ουσιών. 

Σε εξέλιξη/ συνεχής 

δράση  

Περαιτέρω αύξηση του αριθμού των 

τελωνειακών λειτουργών 

  

 

  Επίσπευση των διαδικασιών για 

εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος 

PNR, το οποίο θα στελεχώνεται από 
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τελωνειακούς λειτουργούς και 

αστυνομικούς. 

  Aναβάθμιση της συνεργασίας με τα 

Ταχυδρομεία  

  Βελτίωση/ τροποποίηση του Νόμου Περί 

ελέγχου δεμάτων/επιστολοδεμάτων των 

ταχυδρομείων, για σκοπούς 

αποτελεσματικού ελέγχου διακίνησης 

παράνομων ουσιών. 

  Εξεύρεση μηχανισμού μεταφοράς εσόδων 

από την εφαρμογή του «Περί Οδικης 

Ασφάλειας (νάρκοτεστ) στην ΑΑΕΚ για 

σκοπούς θερπαείας  των ατόμων που 

εντοπίζονται θετικά στο νάρκοτεστ, όπως 

προβλέπει και η υφιστάμενη νομοθεσία 

 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-

2019 

Προώθηση της ενεργούς 

εμπλοκής και κατάθεσης των 

απόψεων της ΑΑΕΚ στο στάδιο 

σύνταξης κανονισμών, ειδικά 

αναφορικά με το ειδικό ταμείο, 

όπως αναφέρεται στην 

τροποποιημένη νομοθεσία. 

 

Σε εξέλιξη  Εξεύρεση μηχανισμού 

μεταφοράς εσόδων από την 

εφαρμογή του «Περί Οδικης 

Ασφάλειας (νάρκοτεστ) στην 

ΑΑΕΚ για σκοπούς θερπαείας  

των ατόμων που εντοπίζονται 

θετικά στο νάρκοτεστ, όπως 

προβλέπει και η υφιστάμενη 

νομοθεσία 
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  Εξέυρεση μηχανισμού παροχής 

δωρεάν κάρτας λεωφορείων 

για άτομα που βρίσκονται 

ενταγμένα σε θεραπευτικό 

πρόγραμμα. 

 
 
 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 

Εντατικοποίηση της εφαρμογής 

του πρωτοκόλλου παραπομπής 

στρατιωτών στις δομές 

τοξικοεξάρτησης μέσα από την 

τακτική ενημέρωση των 

στελεχών της ΕΦ για το 

πρωτόκολλο και τη συνεργασία 

με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας 

Σε εξέλιξη  Εντατικοποίηση της ενημέρωσης 

των στελεχών της ΕΦ για την  

εφαρμογή του πρωτοκόλλου 

παραπομπής στρατιωτών στις 

δομές τοξικοεξάρτησης και 

ανανέωση του πρωτοκόλλου για 

σκοπούς εκσυγχρονισμού του, σε 

συνεργασία με τις Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας 

Εισαγωγή  δομημένων  

δραστηριοτήτων για 

δημιουργική απασχόληση και 

εκπαίδευση των στρατιωτών 

στον ελεύθερο χρόνο σε θέματα 

που ενδιαφέρουν τους ίδιους, σε 

συνεργασία με Πανεπιστήμια, 

τον ΟΝΕΚ, τον ΘΟΚ, τον ΚΟΑ και 

τις διάφορες ομοσπονδίες του, 

καθώς και το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

Σε εξέλιξη 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 
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Διασφάλιση της  βιωσιμότητας 

των δράσεων στο περιβάλλον 

του στρατού και των 

απαιτούμενων οικονομικών 

πόρων. 

 

Σε εξέλιξη Παροχή του ποσού των €54,220 για 

ανάληψη της εφαρμογής του 

προγράμματος για τοποθέτηση 

Κλινικών Ψυχολόγων στην Εθνική 

Φρουρά, που μέχρι σήμερα 

καλύπτει η ΑΑΕΚ. Η ΑΑΕΚ θα 

διαθέσει το εν λόγω κονδύλι για 

πραγματοποίηση άλλου 

προληπτικού προγράμματος.  

Ενίσχυση της στελέχωσης της 

Διεύθυνσης Υγειονομικού, ειδικά 

με Κοινωνικούς Λειτουργούς και 

Χημικό  

Εξέταση του ενδεχόμενου 

αξιοποίησης των ΣΥΟΠ με 

αντίστοιχα πτυχία στο έργο της 

Διεύθυνσης Υγειονομικού. 

Ενίσχυση του μνημονίου 

συνεργασίας του ΑΣΚ  με το 

Υπουργείο Άμυνας με στόχο τη 

σφαιρική αντιμετώπιση των 

εξαρτησιογόνων ουσιών στην 

ΕΦ. 

Σε εξέλιξη Ενίσχυση του μνημονίου 

συνεργασίας της ΑΑΕΚ  με το 

Υπουργείο Άμυνας με στόχο τη 

σφαιρική αντιμετώπιση των 

εξαρτησιογόνων ουσιών στην 

Εθνική Φρουρά. 

 Σε εξέλιξη  Πιστή εφαρμογή της  νομοθεσίας 

για το κάπνισμα στους 

εσωτερικούς χώρους και επιβολή 

κυρώσεων  σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης 

  Ενίσχυση των συστηματικών 

ουροληπτικ ελέγχων  έτσι ώστε να 

ισχύει η προληπτική αξία τους και 

ενίσχυση της ομάδας που 

πραγματοποιεί τους ελέγχους. 

  Ενίσχυση της ΕΟΑΝ με ανθρώπινο 

δυναμικό τουλάχιστον στα 
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προηγούμενα επίπεδα για 

ενίσχυση της καταστολής. 

  Επέκταση των ομάδων των 

επιμορφωτικών σεμιναρίων στα 

Φυλάκια της ΕΦ.  

  Ενίσχυση των φυλακίων της ΕΦ 

παγκύπρια με αθλητικό εξοπλισμό.  

  Προώθηση και αξιοποίηση 

πολιτιστικών δρώμενων όπως 

θεατρικές παραστάσεις.  

  Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής που ετοιμάζει η ΑΑΕΚ 

και το ΥΠΑΜ. 

  Ενίσχυση της πραγματοποίησης 

τυχαίων ελέγχων για εξεύρεση 

αλκοολούχων ποτών εντός των 

στρατοπέδων. 

  Πραγματοποίηση δράσεων για 

μείωση του εκφοβισμού στην ΕΦ 

και αποδοχή της 

διαφορετικότητας. 

  Πραγματοποίηση μαθημάτων 

εκμάθησης Ελληνικών στους 

οπλίτες όπου η Ελληνική γλώσσα 

δεν είναι η μητρική τους γλώσσα 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-

2016 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-

2019 

Ενίσχυση του ρόλου  της 

Συντονιστικής Επιτροπής 

Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας 

Δεν υλοποιήθηκε Ενίσχυση της Συντονιστικής 

Επιτροπής Αγωγής Υγείας και 

Πολιτότητας (ΣΕΑΥΠ) 

Συνέχιση του αποτελεσματικού 

συντονισμού των δράσεων, 

μέσω του έργου της 

Συντονιστικής Επιτροπής 

Αγωγής Υγείας και 

Πολιτότητας, ως του αρμόδιου 

οργάνου του Υπουργείου στα 

θέματα αγωγής υγείας 

συμπεριλαμβανομένων των 

εξαρτήσεων. 

Σε εξέλιξη Ενίσχυση της ΣΕΑΥΠ με 

ανθρώπινο δυναμικό 

Αποτελεσματική εφαρμογή του 

πρωτόκολλου παραπομπής 

μαθητών που κάνουν χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών στις 

εξειδικευμένες θεραπευτικές 

δομές για έφηβους διά της 

ενίσχυσης των Επαρχιών 

Πάφου και Αμμοχώστου για 

παροχή κατάλληλων 

θεραπευτικών προγραμμάτων. 

Σε εξέλιξη Εντατικοποίηση της ενημέρωσης 

και εκπαίδευσης των 

Διευθυντών και των Συμβούλων 

για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του  πρωτόκολλου 

παραπομπής μαθητών που 

κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών στις εξειδικευμένες 

θεραπευτικές δομές για 

έφηβους 

Διαμόρφωση προγράμματος 

έγκαιρης παρέμβασης «Fred 

Goes to School» για νεαρούς 

καπνιστές και  προώθηση της 

παροχής σχετικής εκπαίδευσης 

στους καθηγητές 

Σε εξέλιξη Επικαιροποίηση και 

ενεργοποίηση του 

προγράμματος «FreD goes to 

school» και  επανεκπαίδευση 

Συμβούλων για εφαρμογή του 

προγράμματος  που αφορά  
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συμβουλευτικής και 

επαγγελματικής αγωγής. 

νεαρούς καπνιστές 

Αυστηρή εφαρμογή της 

νομοθεσίας για το κάπνισμα 

στα σχολεία, όπως προνοείται 

στις σχετικές συστάσεις του 

Συμβουλίου της ΕΕ και της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Υγείας, καθώς και επιβολή  

κυρώσεων  σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης.   

Σε εξέλιξη Πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας 

για το κάπνισμα με άμεση 

αποστολή σχετικής εγκυκλίου 

για εφαρμογή της νομοθεσίας 

σε όλα τα σχολεία και εγκυκλίου 

για το σύστημα λογοδότησης. 

Ενίσχυση του μαθήματος  της 

Αγωγής Υγείας και αποστολή 

στην ΑΑΕΚ  του υλικού για τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες, όπως 

αποφασίστηκε και στην Εθνική 

επιτροπή για τα Ναρκωτικά. 

Δεν υλοποιήθηκε Ενίσχυση του μαθήματος  της 

Αγωγής Υγείας και αποστολή 

στην ΑΑΕΚ  του υλικού για τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες, όπως 

αποφασίστηκε και στην Εθνική 

επιτροπή για τα Ναρκωτικά. 

Στήριξη των ευάλωτων  

ομάδων  μέσω όλων των 

υπηρεσιών του ΥΠΠ αλλά και 

προώθηση της καταγραφής της 

πληροφόρησης.   

Σε εξέλιξη  Στήριξη  των  ευάλωτων ομάδων   

μέσω όλων των εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών του ΥΠΠ, ενίσχυση 

των υπηρεσιών αυτών  αλλά και 

προώθηση της καταγραφής της 

πληροφόρησης.   

 

Αξιοποίηση της υπηρεσιών του 

ΥΠΠ και των μηχανισμών που 

έχουν εγκαθιδρυθεί μέσα στα 

πλαίσια της Εθνικής 

Στρατηγικής, για σκοπούς 

εντοπισμού παιδιών και 

εφήβων που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες με στόχο την 

καλύτερη εφαρμογή των 

προγραμμάτων που στηρίζει η 

ΑΑΕΚ μέσω της διαδικασίας 

πρόσκλησης υποβολής 

Σε εξέλιξη  Ενημέρωση για τους τρόπους 

εντοπισμού παιδιών/νέων που 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.  

Ενημέρωση για τις υπηρεσίες 

που εμπλέκονται στη διαδικασία 

εντοπισμού και καταγραφής των 

περιστατικών.  

Αποστολή του αριθμού των 

παιδιών/νέων που έχουν 

εντοπιστεί και εξυπηρετηθεί από 

τις διάφορες υπηρεσίες του 
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προτάσεων. Υπουργείου 

συμπεριλαμβανομένου του 

αριθμού των μαθητών που είναι 

χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών.  

Θεσμοθέτηση της αποστολής 

ενημέρωσης για τους αριθμούς 

που καταγράφονται. 

Ενημέρωση για τον τρόπο 

κατανομής του κονδυλίου της 

Αντιναρκωτικής Αγωγής.  

Ενημέρωση για τα προληπτικά 

προγράμματα που 

υλοποιούνται.  

  Άμεση ολοκλήρωση της 

διαδικασίας για την 

επιχορήγηση του προγράμματος 

για την προπαρασκευαστική 

μαθητεία με στόχο την έναρξη 

του τη σχολική χρονιά 

2018/2019 

  Παραχώρηση μεμονωμένου 

αριθμού υποτροφιών ή 

διευκόλυνση ως προς την 

εισδοχή ατόμων με ιστορικό 

εξάρτησης στα προγράμματα 

των ΜΙΕΕΚ 

  Εφαρμογή προληπτικού 

προγράμματος στις Τεχνικές 

Σχολές και τα Εσπερινά 

Γυμνάσια/ Λύκεια.  Εξεύρεση 

του απαραίτητου κονδυλίου από 

το ΥΠΠ.  

  Συμμετοχή της ΑΑΕΚ, της ΥΚΑΝ 

και των ΥΨΥ στις συντονιστικές 
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συναντήσεις των Επιθεωρητών 

και των Διευθυντών Επαρχιακά.  

  Διάχυση της στρατηγικής της 

ΑΑΕΚ για τα τυχερά παιγνίδια 

στους Επιθεωρητές, Διευθυντές 

και Εκπαιδευτικούς.  

  Αυτοματοποίηση της αποστολής 

εγκυκλίου για ενημέρωση των 

τελειόφοιτων μαθητών που θα 

καταταγούν στην ΕΦ για τους 

ουροληπτικούς ελέγχους που 

πραγματοποιούνται ως 

προληπτικό μέτρο. 

  Ενημέρωση της ΑΑΕΚ για 

θεατρικά ή άλλα κείμενα που να 

αφορούν τις εξαρτησιογόνες 

ουσίες για σκοπούς δικής της 

γνωμοδότησης. 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-

2016 

ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-

2019 

Καταγραφή των περιστατικών 

που αφορούν στις ευάλωτες 

ομάδες και εντοπίζονται με 

βάση τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ). 

 

Δεν υλοποιήθηκε Καταγραφή των περιστατικών 

που αφορούν στις ευάλωτες 

ομάδες, καθώς και των ατόμων/ 

οικογενειών με θέματα χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών.   

Καταγραφή στοιχείων 

αναφορικά με παραπομπές σε 

προγράμματα πρόληψης και 

άλλες Υπηρεσίες. 

Προώθηση της παραπομπής 

περιστατικών στα προληπτικά 

και θεραπευτικά προγράμματα 

που εγκρίνει ή/και επιχορηγεί 

η ΑΑΕΚ 

 

Σε εξέλιξη Άμεση υπογραφή και εφαρμογή 

του Πρωτοκόλλου για την 

Παραπομπή Ανηλίκων που 

αντιμετωπίζουν Πρόβλημα με 

τις Ουσίες Εξάρτησης από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας στα Θεραπευτικά 

Κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής 

Υγείας «ΠΕΡΣΕΑΣ» και 

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». 

Εντοπισμός ευάλωτων ομάδων 

με βάση την Ε.Σ.,  παραπομπή 

και συνεργασία με άλλους 

φορείς. 

  Προώθηση της Λειτουργίας του 

«Ξενώνα Ανηλίκων με 

Πρόβλημα Χρήσης / 

Κατάχρησης Ουσιών Εξάρτησης 

και Ακατάλληλο Οικογενειακό 

Περιβάλλον». 
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Διαμόρφωση Πρωτοκόλλου για 

τη διασύνδεση των ατόμων που 

αποφυλακίζονται και 

αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ουσιοεξάρτησης  

Σε εξέλιξη Άμεση κατάθεση στο Υπ. 

Συμβούλιο και εφαρμογή του 

Πρωτοκόλλου για τη 

Διασύνδεση των Ατόμων που 

αποφυλακίζονται και 

αντιμετωπίζουν Προβλήματα 

ουσιοεξάρτησης.  

  Συμβολή στην ανάπτυξη 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για 

τα  άτομα με προβλήματα 

ουσιοεξάρτησης που 

εντοπίζονται από τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας 

  Συνεχής εκπαίδευση των 

λειτουργών Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας και των 

Ιδρυματικών Λειτουργών σε 

θέματα αντιμετώπισης 

εξαρτητικών συμπεριφορών.     



 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 ΒΑΘΜΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 

Προώθηση του  «Περί Πώλησης 

Οινοπνευματωδών Ποτών» 

Νόμου (ΚΕΦ. 144), με απώτερο 

στόχο την μείωση της 

προσβασιμότητας και 

διαθεσιμότητας του αλκοόλ 

ανάμεσα στα παιδιά και τους 

νέους 

Δεν υλοποιήθηκε   Προώθηση του «Περί Πώλησης 

Οινοπνευματωδών Ποτών» 

Νόμου (ΚΕΦ. 144), με απώτερο 

στόχο την μείωση της 

προσβασιμότητας και 

διαθεσιμότητας του αλκοόλ 

ανάμεσα στα παιδιά και τους 

νέους 

  Ενίσχυση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για διενέργεια 

προληπτικών προγραμμάτων και 

δράσεων   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

141 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
2017 

 

 

7.Τομέας Επικοινωνίας 
 

Η ΑΑΕΚ αντιλαμβανόμενη την 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 ο οποίος συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα 

 

7.1 Ιστοσελίδα 

(www.naac.org.cy) 

 

Κύριος σκοπός των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

της Αρχής Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου 

αποτελεί η διεύρυνση της 

προσβασιμότητας στη 

θεραπεία, η ενίσχυση των 

διαδικασιών και 

μηχανισμών των βέλτιστων πρακτικών και η προαγωγή της ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας. Κατά το 2017, η ΑΑΕΚ έχει προχωρήσει στη δημιουργία νέας 

ιστοσελίδας, η οποία είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο.   

Η ιστοσελίδα παρέχει 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 στην 

http://ιστοσελίδα/
http://www.naac.org.cy/
http://www.naac.org.cy/
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κατάσταση του φαινομένου των παράνομων ουσιών εξάρτησης, του αλκοόλ, 

του καπνίσματος και της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια.  

 

7.2 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

Η ΑΑΕΚ, έχοντας πλήρη επίγνωση το ρόλο που 

διαδραματίζουν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει 

αυξήσει την παρουσία της στο facebook (Αρχή Αντιμετώπισης Εξάρτήσεων 

Κύπρου/Cyprus National Addictions Authority), στο twitter (Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου), και στο κανάλι youtube (Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) με στόχο την πιο άμεση επαφή με τους 

νέους αλλά και τους συνεργάτες της . 

         

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη νέα ιστοσελίδα 

της ΑΑΕΚ.  

Αναφορικά με τη σελίδα της ΑΑΕΚ στο facebook, τα άτομα που ακολουθούν 

τη σελίδα ανέρχονται στις 4,081 από τους οποίους το 73% είναι γυναίκες και 

το 26% άνδρες και η πλειοψηφία (48%) είναι μεταξύ 25-44 χρονών. Οι 

χρήστες της σελίδας του ΑΣΚ στο facebook προέρχονται κυρίως από τις πιο 

κάτω χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Γερμανία, 

Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία. 
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7.3  Ενημερωτικά Δελτία  

 

Το μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΑΕΚ 

αποτελεί ένα μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

της Αρχής με τους συνεργάτες της, αλλά και 

το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σε μια 

προσπάθεια ενημέρωσης για τη δράση της και 

των θεμάτων που άπτονται του ρόλου της. 

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.  

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο βρίσκεται στη διάθεση των αναγνωστών του 

για σκοπούς προώθησης ανακοινώσεων σχετικών με θέματα που εμπίπτουν 

στις αρμοδιότητες της Αρχής. Όλα τα δελτία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

της ΑΑΕΚ στον πιο κάτω σύνδεσμο. 

7.4 Εκδηλώσεις 

 

Ημερίδα ΑΑΕΚ - ΥΚΑΝ 

Η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου- Υπηρεσία Καταπολέμησης 

Ναρκωτικών, διοργάνωσαν τον Νοέμβριο του 2017 ημερίδα με τίτλο «Η 

ενσωμάτωση Κοινωνικών Προσεγγίσεων της Υγείας στις στρατηγικές για τα 

Ναρκωτικά», με τη συμβολή εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού 

Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA).  

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ. Επίσης, όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια, η ΑΑΕΚ διοργάνωσε την Εβδομάδα 

Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ, η οποία το έτος 2017 

πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε κοινή 

https://www.naac.org.cy/el/enimerotiko-deltio
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συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών και Υγείας με 

παρουσίαση για τις καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της επιβλαβούς 

κατανάλωσης αλκοόλ σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Παγκόσμια Ημέρα για τα Ναρκωτικά 26η Ιουνίου- Συναυλία  

 

Η ΑΑΕΚ κάθε χρόνο τιμά την Παγκόσμια Ημέρα που έχει ανακηρυχθεί η 26η 

του Ιούνη μέσα με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων τόσο η ίδια, όσο και 

οι συνεργάτες της. Για το 2017 η ΑΑΕΚ πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία 

μουσική συναυλία με το νεανικό συγκρότημα ΟΝΙΡΑΜΑ στις 19 Ιουνίου 2017 

με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο Αμφιθέατρο στο Σκαλί Αγλαντζιάς.  

Μέσα από αυτή την εκδήλωση η ΑΑΕΚ είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το 

ευρύ κοινό και ειδικά τους νέους για το θέμα των ουσιών εξάρτησης.   

 

 

Διασκέψεις τύπου  

 

1.Την Τρίτη  17 Οκτωβρίου 2017, η ΑΑΕΚ παρουσίασε στη Δημοσιογραφική 

Εστία την «Αξιολόγηση του Θεραπευτικού Δικτύου Αντιμετώπισης της 

Ουσιοεξάρτησης της Κύπρου» 

2. Η ΑΑΕΚ, σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2017, 

με παρουσία εμπειρογνώμονα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 

των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (ΕΜCDDA) παρουσίασε την κατάσταση 

του φαινομένου των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο και την Ευρώπη και 

στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Δικτύου Πρόληψης και 

Θεραπείας.  
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 7.5 Συνεργασία με Δημοσιογράφους 

 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις της με φορείς και 

θεσμούς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

προώθηση πολιτικών που άπτονται του πλαισίου δράσης 

της έχει αναβαθμίσει τα τελευταία χρόνια τις σχέσεις τις με τους θεσμούς 

όπως η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, η Επιτροπή Δημοσιογραφικής 

Δεοντολογίας, η Ένωση Συντακτών Κύπρου, το Κυπριακό Πρακτορείο 

Ειδήσεων, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών καθώς τηλεοπτικούς 

σταθμούς, ραδιόφωνα, εφημερίδες, διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και 

Δημοσιογράφους που εργάζονται στα μέσα αυτά.  

Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2017, η ΑΑΕΚ προχώρησε στην υπογραφή 

μνημονίου συνεργασίας με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, με σκοπό την 

ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος 

της κοινωνίας. 

Επιπρόσθετα,  για την προώθηση άμεσης και συνεχούς επαφής με τους 

Δημοσιογράφους, κατά το 2017 η ΑΑΕΚ προχώρησε στην απόκτηση 

τηλεφωνικού αριθμού κινητής τηλεφωνίας (αρ. τηλεφώνου 99992625)  και 

την ανάθεση καθηκόντων δημοσίων σχέσεων σε  συγκεκριμένο Λειτουργό της 

ΑΑΕΚ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικοινωνία αλλά και μια πιο 

ανθρώπινη επαφή με την Αρχή.  
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8. Νομοθετικό πλαίσιο- Εξελίξεις 
 

8.1 Νομοθεσία Νάρκοτεστ 

 

Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος έχει τροποποιηθεί το 2016 ώστε να 

συμεριλαμβάνει πρόνοια για έλεγχο της οδήγησης υπό την επήρεια 

παράνομων ουσιών εξάρτησης. 

 Ο Νόμος προβλέπει την επί τόπου λήψη δείγματος σάλιου για τη διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο οδηγός τελεί υπό 

την επήρεια κάνναβης, κοκαΐνης, οπιοειδών και αμφεταμινών. Σε περίπτωση 

που η προκαταρκτική εξέταση ανιχνεύσει ναρκωτικά στο δείγμα σάλιου 

επιβάλλεται δεύτερη επί τόπου παραχώρηση δείγματος σάλιου με σκοπό την 

εργαστηριακή εξέταση του, για επιβεβαίωση της προκαταρκτικής. 

Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή αποφεύγει να παράσχει δείγμα σάλιου είναι 

ένοχο αδικήματος.   

 

Οι παραβάτες, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης μέχρι 

τρία έτη και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 

πεντακόσια ευρώ ή και στις δυο αυτές ποινές.   

 

Η εν λόγω πρόνοια έχει ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2018 σε 

στοχευμένους οδηγούς.   

 

8.2 Ο περί θεραπείας Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων Χρηστών 
ή Ουσιοεξαρτημένων Ατόμων Νόμος 

 

Ο περί Θεραπείας Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή 

Ουσιοεξαρτημένων Ατόμων Νόμος έχει ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή από 
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το 2016.  Η εν λόγω νομοθεσία προβλέπει την παραπομπή των παραβατών σε 

θεραπεία, ως εναλλακτική προσέγγιση έναντι των καταναγκαστικών 

κυρώσεων. Στα πλαίσια της νομοθεσίας ο κατηγορούμενος δύναται να αιτηθεί 

θεραπείας αντί της υποβολής άλλης ποινής.  Ο Δικαστής, μετά από 

γνωμάτευση από την Συμβουλευτική Επιτροπή που συστάθηκε στα πλαίσια 

του Νόμου, έχει την δυνατότητα, είτε να εκδώσει Διάταγμα θεραπείας σε 

κέντρο απεξάρτησης ή να προβεί στην υποβολή ποινής.  Μετά από ολιγόχρονη 

εφαρμογή του νόμου διαπιστώθηκαν σημεία τα οποία εμπόδιζαν την ομαλή 

εφαρμογή του.  Ως εκ τούτου,  το 2017 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε 

την τροποποίηση της νομοθεσίας.  Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως: 1) στην 

ομάδα στόχου της νομοθεσίας, δηλ. αφορούν μόνο στους κατηγορουμένους 

(και όχι στους καταδικασθέντες),  2) στα αδικήματα για τα οποία το άτομο 

κατηγορείται ενώπιoν του Δικαστηρίου και 3) στην σύσταση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Τέλος, αναφορικά με την δράση που αφορά στην τροποποίηση του Περί 

Θεραπείας Κατηγορουμένων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμο, το 

Υπουργείο Υγείας προέβη στην τροποποίηση του νόμου ώστε να καταστεί 

λειτουργικός και εφαρμόσιμος ως προς την ομάδα στόχου.   

 

8.3 Κατάρτιση Ομοσπονδιακών Νομοθεσιών 

 

Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, 

η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας, το Υπουργείο Υγείας και 

τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προέβη σε ετοιμασία των 

νομοθετημάτων της ενωμένης Κύπρου που σχετίζονται με το θέμα της 

ουσιοεξάρτησης, με βάση τις υφιστάμενες σχετικές νομοθεσίες. Συγκεκριμένα, 

ετοιμάστηκαν τα εξής νομοσχέδια: 
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- Federal Law on the Prevention of Use and Dissemination of Controlled 

Substances and Other Addictive Substances 

- Federal Controlled Substances Law 

- Federal Law on the Treatment of Accused substance users or Substance 

Dependent Individuals 

 

8.4 Τροποποίηση νόμου για την Πώληση Οινοπνευματωδών 

Ποτών Κεφ.144 

 
Μέσα στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής, η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάστηκε και ενσωμάτωσε στο προσχέδιο του 

τροποποιητικού Νόμου ΚΕΦ. 144 περί «Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών » 

τις πιο κάτω αλλαγές ή και προσθήκες, με απώτερο στόχο τη μείωση της 

προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά και τους 

νέους: 

• παροχή εκπαίδευσης  των πωλητών όσον αφορά στην υπεύθυνη 

πώληση και σερβίρισμα αλκοολούχων ποτών, συνδεόμενη με διαδικασία 

αδειοδότησης 

• ερμηνεία της μέθης και ενσωμάτωσης της στην εκπαίδευση της 

υπεύθυνης πώλησης 

• ανάπτυξη ενός έγκυρου και ξεκάθαρου συστήματος ελέγχου 

• επιβολή πιο αποτρεπτικών ποινών (μέχρι και 3000 ευρώ χρηματική 

εξώδικη ποινή σε περίπτωση πώλησης σε άτομα κάτω του ορίου ηλικίας 

που προνοεί ο νόμος) 

• επικοινωνία των αποτελεσμάτων του ελέγχου εφαρμογής του νόμου 

στους πωλητές αλκοολούχων ποτών και ιδιοκτήτες υποστατικών και 
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δημοσίευση παραβιάσεων ετησίως στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας 

Κύπρου 

• κατάλογος πωλητών αλκοολούχων ποτών και ιδιοκτητών των 

υποστατικών που πωλούν οινοπνευματώδη θα δημοσιεύεται κατόπιν 

έκδοσης διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών, με τις ανά έτος 

τροποποιήσεις, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας  

• Αλλαγή του ορίου ηλικίας πρόσβασης και κατανάλωσης του αλκοόλ από 

17 στα 18 χρόνια 

Νοείται ότι  οι προτεινόμενες  τροποποιήσεις ενδέχεται να αλλάξουν ή και να 

ζητηθεί ενσωμάτωση σχετικών κανονισμών, σε επίπεδο Βουλής. 

Κατά το 2017 η ΑΑΕΚ προώθησε το προσχέδιο του τροποποιητικού νόμου για 

την Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών Κεφ. 144 μέσω συντονιστικής 

συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Εσωτερικών και σειρά διαβουλεύσεων σε επίπεδο Βουλής των Αντιπροσώπων, 

με τις Επιτροπές Εσωτερικών Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού. Σημειώνεται 

ότι η ΑΑΕΚ κατέθεσε τις προτεινόμενες αλλαγές με τη συμβολή όλων των 

εμπλεκομένων φορέων το 2013, οι οποίες εισηγήσεις κατόπιν επεξεργασίας σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών το 2015 προωθήθηκε από το 

Υπουργείο ως η κατεξοχήν αρμόδια υπηρεσία για την εν λόγω νομοθεσία στις 

εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς φορείς των οποίων τα 

σχόλια ενσωματώθηκαν ανάλογα στο τελικό προσχέδιο. 

Σε συνέχεια της κοινής συνάντησης με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 

Εσωτερικών και Υγείας που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 μέσα 

στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ,  οι Επιτροπές 

εξέφρασαν έμπρακτα την στήριξη τους προς το έργο της Αρχής Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου για την μείωση των αρνητικών συνέπειων που 

σχετίζονται με το αλκοόλ ανάμεσα στα ανήλικα παιδιά και στους νέους, μέσω 

κατάθεσης πρότασης νόμου του τροποποιητικού σχεδίου που παρουσιάστηκε 
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και κατατέθηκε. Στην παρούσα φάση εκκρεμεί η πρόταση νόμου εκ μέρους 

της Βουλής των Αντιπροσώπων.   

 

8.5 Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) 

Νόμος του 2017, Ν 241(I)/2017  

 

Η κύρια νομοθεσία που αφορά το κάπνισμα στην Κύπρο είναι αυτή που 

καλύπτει ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 

2017, Ν 241(I)/2017 και οι σχετικοί Κανονισμοί.  Οι τομείς που καλύπτει ο 

νόμος αυτός, είναι ο χειρισμός στοίβας, φορτίου ή αποστελλόμενου φορτίου 

καπνικού προϊόντος, η καταχώρηση σε μητρώο των επιχειρήσεων καπνικών 

προϊόντων, η κοινοποίηση των συστατικών και των εκπομπών, η υποχρέωση 

του κατασκευαστή ή εισαγωγέα για αναγραφή προειδοποιήσεων σε πακέτα, η 

απαγόρευση διάθεσης προϊόντων καπνού, η απαγόρευση διαφήμισης, οι 

αιτήσεις στο δικαστήριο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανώσεις, η 

απαγόρευση πώλησης καπνού από αυτόματες μηχανές πώλησης, η 

απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους χώρους, η απαγόρευση 

καπνίσματος σε οχήματα δημόσιας χρήσης ή ιδιωτικής χρήσης στα οποία 

επιβαίνουν ανήλικα άτομα, οι πινακίδες σε χώρους απαγόρευσης του 

καπνίσματος, η απαγόρευση καπνίσματος σε χώρους εργασίας, η παρακώλυση 

λειτουργών (για τον έλεγχο του καπνίσματος) στην άσκηση των καθηκόντων 

τους, οι εξουσίες του εξουσιοδοτημένου λειτουργού, το δικαίωμα ένστασης, η 

δειγματοληψία προϊόντων καπνού, οι εργαστηριακές εξετάσεις, η διάπραξη 

αδικήματος από νομικό πρόσωπο, η επιβολή εξώδικου προστίμου, το  

διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών 

Υπηρεσιών, η γενική ποινή και οι εξουσίες του Δικαστηρίου.  Για να δείτε το 

νόμο  « Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 

2017» ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

 

https://www.naac.org.cy/uploads/docs/57e4b1a2be.pdf
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Οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων οι οποίοι διενεργούν 

ελέγχους σε υποστατικά και των οποίων ο ρόλος επεκτείνεται και στον τομέα 

της απαγόρευσης του καπνίσματος, εμπίπτουν στο πλαίσιο των προνοιών του 

περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου του 2017 και 

σχετικών Κανονισμών, καθώς επίσης και των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 

Αδικημάτων Νόμων του 1997 έως 2017. 

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για το Κάπνισμα της Αρχής Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου, έχει διαπιστώσει ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι 

αρκούντως ξεκάθαρο όσον αφορά ορισμένες ερμηνείες που περιλαμβάνονται 

σε αυτό όπως π.χ. η ερμηνεία του «ανοικτού εξωτερικού χώρου» και η 

εξαίρεση για συνολικό μόνιμο άνοιγμα πέραν του 30% στους χώρους 

αναψυχής, και η  ασάφεια σε ότι αφορά το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους 

όπως πάρκα και παιδότοπους. Η Εθνική Επιτροπή έχει διαπιστώσει επίσης ότι η 

πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων διαφόρων εμπλεκομένων φορέων δυσκολεύει 

την εφαρμογή της νομοθεσίας, για την επιτυχή εφαρμογή της οποίας 

απαιτείται η συνεργασία όλων.   Ο μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων είναι υπό διαμόρφωση.   
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9. Αξιοποίηση Οικονομικών Πόρων-Εξωτερικοί Έλεγχοι 
 

9.1 Οικονομικός Προϋπολογισμός 

 
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2017 ήταν 1,555,000 
ευρώ και η υλοποίηση έφτασε τα 1,432,373 ευρώ , όπως απεικονίζεται στον 

πιο κάτω πίνακα 
 
 
Πίνακας 6: Προϋπολογισμός της ΑΑΕΚ για το έτος 2017 

 

 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 € 
1,555,000 

Λειτουργικά έξοδα  849,629 

Αποδοχές προσωπικού*  669,193 

Άλλες δαπανες  700,361 

Επιχορηγήσεις**   588,000 

Μη προβλεπόμενες δαπάνες  5,000 

Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους  10 

    

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  1,432,373 

Λειτουργικά έξοδα  721,164 

Αποδοχές προσωπικού*  546,702 

Άλλες δαπάνες  711,209 

Επιχορηγήσεις **  551,128 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  92.11% 

    

ΥΨΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ  1,327,000 

 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ  54,632 

*    Περιλαμβάνονται στα Λειτουργικά Έξοδα   

**   Περιλαμβάνονται στις Άλλες Δαπάνες 
 

   

 
Πηγή: ΑΑΕΚ, 2018 

9.2 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 στον 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. 
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Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διεξάγει ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων 

της ΑAEK για τα έτη 2008 μέχρι 2014 και  τα αποτελέσματα του οικονομικού 

ελέγχου για τα έτη 2015-2016 θα δημοσιευθούν στην επόμενη ετήσια έκθεση 

της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος 2017. 

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 Παρατηρητήριο (grant 

agreement),η οποία διέπει  τη λειτουργία του τμήματος παρακολούθησης 

/ΕΚΤΕΠΝ. Ο εξωτερικός έλεγχος συντάσσει  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 και 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. Για το έτος 2017, 

δείτε σχετική έκθεση στο παράρτημα ΙΙΙ. 

 

H Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου προχώρησε στην υιοθέτηση και 

υλοποίηση των συστάσεων της ελεγκτικής υπηρεσίας σύμφωνα και με την 

έκθεση συμμόρφωσης ως υποβλήθηκε στο Υπουργείο Υγείας τον Απρίλιο του 

έτους 2015. 

 

Πίνακας 7: Συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς την ΑΑΕΚ και σχετικές 

ενέργειες προς συμμόρφωση με αυτές  

 

Σύσταση ελεγκτικής υπηρεσίας Ενέργειες ΑΑΕΚ 

Τροποποίηση νομοθεσίας για σκοπούς 

παροχής της δυνατότητας αποδοχής 

εσόδων 

Η ΑΑΕΚ προχώρησε στην τροποποίηση της 

νομοθεσίας και στις 3 Νοεμβρίου 2017 η Βουλή 

των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα την πρόταση 

νόμου που προνοεί τη μετονομασία του ΑΣΚ σε 

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Στην 

νομοθεσία περιλαμβάνεται και το άρθρο 11 όπου 



 

155 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
2017 

 

 

Σύσταση ελεγκτικής υπηρεσίας Ενέργειες ΑΑΕΚ 

γίνεται αναφορά στα έσοδα της Αρχής.  

Δαπάνη ποσών για σκοπούς 

διενέργειας ελέγχου των λογαριασμών 

της Αρχής, από εξωτερικό ελεγκτή 

Η διενέργεια ελέγχων από εξωτερικό ελεγκτή 

αποτελεί υποχρέωση της ΑΑΕΚ, με βάση τη 

συμφωνία που διέπει τη λειτουργία του τμήματος 

παρακολούθησης /ΕΚΤΕΠΝ (grant agreement) 

Συμπλήρωση κενών που αφορούν στην 

παρακολούθηση τροποποίησης 

εθνικής στρατηγικής 

Κατά το έτος 2017 ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

εξωτερικής αξιολόγησης του δικτύου υπηρεσιών 

αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Κύπρο, η 

οποία επιχορηγήθηκε από την ΑΑΕΚ. Στόχος της 

αξιολόγησης αποτέλεσε η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στην Κύπρο, η 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας και το κόστος 

λειτουργίας των δομών. 

Επιπλέον η ΑΑΕΚ προβαίνει σε ελέγχους σε τακτά 

χρονικά διαστήματα σε όλες τις δομές και 

προγράμματα που λειτουργούν στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Για τη λήψη επιχορήγησης και για σκοπούς 

παρακολούθησης, κάθε πρόγραμμα υποχρεούται 

να υπογράψει συμφωνία δημόσιας 

χρηματοδότησης βάσει της οποίας καλείται να 

ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις, στους όρους και 

στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή ως 

επίσης και να υλοποιεί τις δράσεις σύμφωνα με τις 

φάσεις του προγράμματος ως έχει υποβληθεί. 

 

 

Συμπλήρωση κενών που αφορούν στην 

έγκριση και επιχορήγηση 

προγραμμάτων 

Σε ότι αφορά την επιχορήγηση προγραμμάτων, τα 

προγράμματα οφείλουν να συνάδουν με τις 

κατευθυντήριες γραμμές πρόληψης και θεραπείας 

που έχουν ετοιμαστεί από την ΑΑΕΚ, οι οποίες 

καθορίζουν τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας των 

προγραμμάτων. Επίσης, τα σχετικά έντυπα 

αξιολόγησης των προγραμμάτων,  

συμπεριλαμβάνουν τόσο ποιοτικά, όσο και 

οικονομικά κριτήρια. Τα προγράμματα είναι 

υποχρεωμένα να υποβάλουν στην ΑΑΕΚ για 

σκοπούς ελέγχου και διαφάνειας ελεγμένες 
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Σύσταση ελεγκτικής υπηρεσίας Ενέργειες ΑΑΕΚ 

οικονομικές καταστάσεις  

Οι διαδικασίες αξιολόγησης των υποβαλλόμενων 

για επιχορήγηση προγραμμάτων έχουν 

τροποποιηθεί και διευκρινιστεί, με ξεκάθαρα 

κριτήρια και βήματα αξιολόγησης, τα οποία, 

μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν: 

-Ανεξάρτητη αξιολόγηση του ποιοτικού 

μέρους του κάθε προγράμματος από 3 

λειτουργούς, με βάση τα κριτήρια που 

αναφέρονται στην αίτηση επιχορήγησης  

-Βαθμολόγηση του ποιοτικού μέρους κάθε 

προγράμματος, όπως προέκυψε από τις 3 

ανεξάρτητες αξιολογήσεις (μέσος όρος και 

των τριών βαθμολογιών). 

-Τελική βαθμολόγηση του κάθε 

προγράμματος, συνδυάζοντας την 

αξιολόγηση του ποιοτικού και του 

οικονομικού μέρους. 

-Μελέτη των αξιολογήσεων/ αιτήσεων από 

την Επιτροπή Πρόληψης/ Θεραπείας, η 

οποία απαρτίζεται από  μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΕΚ.  

- Κατάθεση των εισηγήσεων για 

επιχορήγηση από τις Επιτροπές στην 

ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΑΑΕΚ για σκοπούς έγκρισης. 

-Για τη λήψη επιχορήγησης και για 

σκοπούς παρακολούθησης, κάθε 

πρόγραμμα υποχρεούται να υπογράψει 

συμφωνία δημόσιας χρηματοδότησης 

βάσει της οποίας καλείται να ανταποκριθεί 

στις δεσμεύσεις, στους όρους και στις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, ως 

επίσης και να υλοποιεί τις δράσεις 

σύμφωνα με τις φάσεις του προγράμματος 

ως έχει υποβληθεί.  

Aπουσία κανονισμών λειτουργίας Η ΑΑΕΚ προχώρησε στην σύνταξη κανονισμών 

λειτουργίας του Οργανισμού με την σύμφωνη 
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Σύσταση ελεγκτικής υπηρεσίας Ενέργειες ΑΑΕΚ 

γνώμη των εργαζομένων και των συντεχνιών τους. 

Οι κανονισμοί λειτουργίας έχουν τύχει έγκρισης 

από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 Αυγούστου 

2018 για σκοπούς άμεσης και πιστής εφαρμογής 

τους.  

Επίσης, η ΑΑΕΚ προχώρησε στην υπογραφή 

συλλογικής σύμβασης, εισαγωγής 

οργανογράμματος στον Οργανισμό, νέου 

συστήματος αξιολόγησης προσωπικού και στη 

σύνταξη σχεδίων υπηρεσίας του προσωπικού των 

οποίων εκκρεμεί η σχετική έγκριση από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων. 

Ελλείψεις σε θέματα λογιστηρίου-

δημοσιονομικές και λογιστικές οδηγίες 

-οδηγός επιδόματος μητρότητας και 

βοηθήματος τοκετού 

 Όλα τα σχετικά θέματα (πληρωμές, φορολογία, 

μισθοδοσία, κλπ) διεκπεραιώνονται μέσα από 

εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα  από τον 

λογιστικό λειτουργό της ΑΑΕΚ. Η ΑΑΕΚ προχώρησε 

στην υιοθέτηση και πιστή εφαρμογή όλων των 

δημοσιονομικών και λογιστικών οδηγιών  του 

γενικού λογιστηρίου της Δημοκρατίας  ως επίσης 

και του οδηγού επιδόματος μητρότητας και 

βοηθήματος τοκετού . 
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10. Στόχοι και προτεραιότητες της Αρχής για το 2018-
2019 
 

Οι προτεραιότητες της ΑΑΕΚ, οι οποίες έχουν καθορισθεί  για την επόμενη 

διετία περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 

 

1. Λειτουργία  Τηλεφωνικής Γραμμής της ΑΑΕΚ (1402) που θα 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.  Η γραμμή θα απευθύνεται τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο 

και τα άτομα που αντιμετωπίζουν θέματα σχετιζόμενα με τη χρήση. 

2. Προώθηση θεμάτων σχετιζόμενων με την πρόληψη της μετάδοσης 

μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε άτομα που αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα χρήσης ουσιών, όπως η λειτουργία των αυτόματων μηχανών 

χορήγησης συριγγών, η εφαρμογή ειδικών διαγνωστικών τεστ ανίχνευσης 

μολυσματικών ασθενειών και η ολοκλήρωση της έρευνας με θέμα την 

«Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV και HCV και 

συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων 

Ουσιών». 

3. Πρόληψη υπερβολικών δόσεων και θανάτων μέσω της εκπαίδευσης 

επαγγελματιών προγραμμάτων μείωσης της βλάβης στην χορήγηση 

ναλοξόνης 

4. Πρόληψη και αντιμετώπιση εμβρυϊκού αλκοολικού συνδρόμου μέσω της 

ενίσχυση γνώσης κοινού και ειδικότερα γυναικών και νέων γονιών, 

ενίσχυση γνώσης επαγγελματιών υγείας και στήριξη των παιδιών και των 

οικογενειών τους. 
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5. Ανατροπή της τάσης κατανάλωσης αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά μέσω της 

μείωσης προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας με την αλλαγή της 

νομοθεσίας, την εντατικοποίηση μέτρων ελέγχου, την προώθηση και 

παροχή  εκπαίδευσης στην υπεύθυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ σε 

χώρους αναψυχής και φεστιβάλ για νέους   και τον καθορισμό ποσοστού 

φορολογίας οινοπνευματωδών ποτών που θα αξιοποιείται για την 

προώθηση των μέτρων αντιμετώπισης της προσβασιμότητας στο αλκοόλ 

ανάμεσα στους ανήλικους. 

6. Ενημέρωση επαγγελματιών όπως δικαστών κτλ για τον «Περί Θεραπείας 

Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων 

Ατόμων Νόμο» 

7. Αναθεώρηση πρωτοκόλλου παραπομπής ασθενών των Γενικών 

Νοσηλευτηρίων και ΤΑΕΠ σε θεραπευτικά προγράμματα και συμπερίληψη 

των ΤΑΕΠ στο ευρωπαϊκό δίκτυο τμημάτων επειγόντων περιστατικών 

(EuroDEN).  

8. Δημιουργία μηχανισμού για άμεση στήριξη των ατόμων με προβλήματα 

ουσιοεξάρτησης για κάλυψη βασικών αναγκών σε παγκύπρια βάση  

9. Δημιουργία πρωτοκόλλου παραπομπής Γραφείου Νεανικής 

παραβατικότητας ΥΚΑΝ και των ΥΨΥ.  

Στόχος του εν λόγω πρωτοκόλλου είναι τα περιστατικά ανηλίκων με 

κίνητρο την χρήση παράνομων ουσιών να παραπέμπονται στους 

Λειτουργούς Κοινωνικής Παρέμβασης της ΥΚΑΝ για αξιολόγηση και 

αν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια να παραπέμπονται στα κέντρα 

θεραπείας των ΥΨΥ.   

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θεραπείας θα γίνεται 

εισήγηση από το Γραφείο Νεανικής Παραβατικότητας προς τον Γενικό 

Εισαγγελέα για μη λήψη ποινικών μέτρων.   

10. Εφαρμογή 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.  
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11. Αναθεώρηση Σχέδιου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας Ατόμων με 

Ιστορικό Εξάρτησης  

12. Διεξαγωγή της έρευνας για τις ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται στο 

στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης 

13. Συντονισμός και παρακολούθηση πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον 

Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) 

14. Χάραξη και υλοποίηση Στρατηγικής για την Παθολογική Ενασχόληση με 

τα τυχερά παιχνίδια 

15.  Έγκριση και ενίσχυση προγραμμάτων για τα άτομα που παρουσιάζουν 

προβλήματα από την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια 

16. Αναθεώρηση οδηγού θεραπείας  

17. Προώθηση του θέματος του ξενώνα διαμονής ανηλίκων χρηστών  

18. Συμπερίληψη μεθαδόνης στις θεραπευτικές και φαρμακευτικές επιλογές 

σε σχέση με την θεραπεία υποκατάστασης 

19.  Αντιμετώπιση της ομάδας των μεταναστών στον τομέα της πρόληψης, 

της θεραπείας και της μείωσης της βλάβης 

20. Ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας μέσω 

νέων δράσεων με απώτερο στόχο την ποιοτική ενίσχυση του  

21. Επικαιροποίηση και συστηματικότερη εφαρμογή του πρωτοκόλλου 

παραπομπής μαθητών σε θεραπευτικές δομές  

22. Αναθεώρηση του οδηγού πρόληψης με την ενσωμάτωση των 

Ευρωπαϊκών Κριτηρίων ποιότητας για τα προληπτικά προγράμματα 

(EDPQS) με στόχο την διασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεμβάσεων 

πρόληψης από μέρους τους για σκοπούς αδειοδότησης της λειτουργίας 

τους 

23. Αναθεώρηση εθνικής νομοθεσίας για να συνάδει με τη νέα ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για τις Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες (ΝΨΟ) 

24. Επικαιροποίηση και εφαρμογή του προγράμματος FreD goes to school 

στο σχολικό περιβάλλον για τους νεαρούς καπνιστές 

25. Ενίσχυση και επέκταση της εφαρμογής προληπτικών προγραμμάτων σε 

τοπικό επίπεδο με τη συμβολή της τοπικής Αυτοδιοίκησης  
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26. Αναβάθμιση του τρόπου παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

προληπτικών προγραμμάτων ή και προληπτικών μεμονωμένων δράσεων  

27. Παροχή πολυεπίπεδης στήριξης με στόχο την πρόληψη εξαρτητικών 

συμπεριφορών σε ομάδες όπως οι μετανάστες αλλά και μαθητές με 

παραβατική συμπεριφορά εκτός τυπικού σχολικού συστήματος 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ /ΕΚΤΕΠΝ 

 

1. Διεξαγωγή τρίτης σειράς της έρευνας στο στρατό: «Στρατιωτική Θητεία: 

Χώρος για πρόληψη ουσιών εξάρτησης» 

2. Διεξαγωγή πέμπτης σειράς της έρευνας στο γενικό πληθυσμό «Παγκύπρια 

επισκόπηση Γενικού Πληθυσμού για τη χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών» 

3. Διεξαγωγή έρευνας ανάλυσης αστικών λυμάτων και επέκταση της σε όλες 

τις επαρχίες της Κύπρου.  

4. Διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας ανάμεσα στους χρήστες μέσης και τρίτης 

ηλικίας 

5. Διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Έρευνας για τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών (European Web Survey) 

6. Διεξαγωγή έρευνας ανάμεσα στον μαθητικό πληθυσμό που να καλύπτει και 

τους μαθητές Γυμνασίου 

7. Διεξαγωγή έρευνας για σκοπούς εκτίμησης του συνολικού ποσοστού 

θνησιμότητας ανάμεσα σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών  

8. Διεξαγωγή έρευνας για σκοπούς αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 

εφαρμογής του πρωτοκόλλου παραπομπής νεαρών συλληφθέντων από την 

ΥΚΑΝ στις θεραπευτικές δομές  

9. Διεξαγωγή έρευνας κοινωνικού κόστους 

10. Δημιουργία δεικτών παρακολούθησης του καπνίσματος στην Κύπρο  

11. Διεξαγωγή έρευνας σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης  
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12. Διεξαγωγή έρευνας σε συγκεκριμένους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου 

ως προς τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών  

13. Βελτίωση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων και δεικτών επικράτησης της 

χρήσης  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ 
 

ΑΑΕΚ – Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

Δ.Σ. – Διοικητικό Συμβούλιο 

Ε.Ε. – Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΚΠΝΤ – Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας 

ΕΚΤΕΠΝ – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά   

Σ.Χ. – Σχέδιο Δράσης  

ΚΜ – Κράτη Μέλη ΕΕ 

ΝΨΟ – Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες  

Υ.Κ.Α.Ν. – Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών  

Υ.Ψ.Υ – 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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Συνεδρία Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά 2017 – 

Προτεινόμενες Ενέργειες 

Α/Α Ενέργεια Αρμόδια Αρχή/ 
Φορέας 

Προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα 

1. Συνέχιση του αποτελεσματικού 
συντονισμού των δράσεων, μέσω της 
στήριξης και αριθμητικής αναβάθμισης 
της Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγής 
Υγείας και Πολιτότητας 

Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Ιούνιος 2018 

2. Προώθηση του προγράμματος 
στήριξης μαθητών που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες, μέσω εναλλακτικών 
απογευματινών δραστηριοτήτων 

Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Ιούνιος 2018 

3. Προώθηση του τροποποιητικού 
προσχεδίου για τον Περί Πώλησης 
Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου (ΚΕΦ 
144) στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
έγκριση 

Υπουργείο Εσωτερικών Ιούνιος 2018 

4. Προώθηση εφαρμογής προγράμματος 
πρώιμης παρέμβασης για τη στήριξη 
μαθητών και των οικογενειών τους που 
φοιτούν στο Σύστημα 
Προπαρασκευαστικής Μαθητείας  

ΑΑΕΚ 
Υπουργείο Παιδείας 

και Πολισμού  

Ιούνιος 2018 

5. Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων 
για την πρόληψη ή/και την 
καθυστέρηση των εξαρτητικών 
συμπεριφορών: Ανάπτυξη και 
εφαρμογή επιστημονικά 
τεκμηριωμένου Παγκύπριου 
προγράμματος δεξιοτήτων για γονείς  

 
ΑΑΕΚ 

 

Ιούνιος 2018 

6. Ένταξη των ΤΑΕΠ στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Euro-DEN (European Drug 
Emergencies Network) μέσα στα 
πλαίσια επέκτασης του υφιστάμενου 
πρωτοκόλλου ΑΣΚ - ΤΑΕΠ  

ΑΑΕΚ 
Υπουργείο Υγείας 

Ιούνιος 2018 
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Α/Α Ενέργεια Αρμόδια Αρχή/ 
Φορέας 

Προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα 

7. Φυλακές: 
- εκπαίδευση δεσμοφυλάκων στις νέες 
συνθετικές ουσίες 
- εφαρμογή του εργαλείου του  
EMCDDA  
- διεξαγωγή έρευνας με στόχο την 
εκτίμηση του ποσοστού των χρηστών 
εξαρτησιογόνων ουσιών ανάμεσα στον 
πληθυσμό των κρατουμένων    

ΑΑΕΚ 
Υπουργείο Υγείας 

Ιούνιος 2018 

8. Καθιέρωση μηχανισμού άμεσης 
βοήθειας και στήριξης 
ουσιοεξαρτημένων για κάλυψη 
βασικών τους αναγκών (κάλυψη 
κόστους από το υφιστάμενο κονδύλι 
του ΑΣΚ) 

ΑΑΕΚ 
 

Ιούνιος 2018 

9. Προώθηση πιλοτικού προγράμματος 
εκπαίδευσης χορήγησης Ναλοξόνης 
για χρήστες που παρακολουθούν 
προγράμματα μείωσης της βλάβης 

ΑΑΕΚ 
Υπουργείο Υγείας 

Ιούνιος 2018 

10. Προώθηση παγκύπριου προγράμματος 
με τους Δήμους  

ΑΑΕΚ 
Υπουργείο Εσωτερικών 

Ιούνιος 2018 

11. Συμπερίληψη μεθαδόνης στις 
θεραπευτικές και φαρμακευτικές 
επιλογές σε σχέση με τη θεραπεία 
υποκατάστασης σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις  

Υπουργείο Υγείας Ιούνιος 2018 

12. Στήριξη του Προγράμματος Σπουδών 
Αγωγής Υγείας 

Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Ιούνιος 2018 

13. Ανάπτυξη υλικού στοχευμένου ως προς 
τις ουσίες από το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού 

Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Ιούνιος 2018 

14. Κατάλληλο εποπτικό προσωπικό ως 
προς την εφαρμογή του Προγράμματος 
Σπουδών Αγωγής Υγείας  (ποιοι 
επιμορφώνουν, ποιοι σχεδιάζουν 
επιμορφώσεις αγωγής υγείας, 
εποπτεία μαθημάτων)  

Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Ιούνιος 2018 
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Α/Α Ενέργεια Αρμόδια Αρχή/ 
Φορέας 

Προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα 

15. Επίσπευση των διαδικασιών για 
έγκριση της τροποποίησης του 
Νομοσχεδίου Περί Προστασίας του 
Απορρήτου της Επικοινωνίας 
(παρακολούθηση Συνδιαλέξεων Νόμου 
92(Ι)/1996 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης  

Ιούνιος 2018 

16. Δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών 
καταγραφής πληροφοριών για 
εφαρμογή των δεικτών μείωσης της 
Προσφοράς 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης 

Ιούνιος 2018 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 

Σημαντικές εξελίξεις κατά το έτος 2017 
 
 

Προώθηση Δράσεων Εθνικής Στρατηγικής 

 

Πυλώνας Πρόληψης Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας 

Προληπτικό Πρόγραμμα για τους μαθητές της 

προπαρασκευαστικής μαθητείας 

Πρωτόκολλο Παραπομπής μαθητών σε θεραπευτικά κέντρα   

Εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά ελάχιστα κριτήρια ποιότητας για την 

πρόληψη (EDPQS) 

Παρουσίαση των καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση της 

επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ σε διεθνές και ευρωπαϊκό 

επίπεδο 

Συμμετοχή στη Συντονιστική Πλατφόρμα για Θέματα Ασφάλειας 

Τουρισμού 

Εγκρίσεις και επιχορηγήσεις προληπτικών προγραμμάτων 

  

Πυλώνας Θεραπείας και 

Κοινωνικής Επανένταξης    

Χειρισμός ανήλικων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις ουσίες 

εξάρτησης  

Αναθεώρηση του πρωτοκόλλου παραπομπής ασθενών που 

επισκέπτονται τα δημόσια νοσηλευτήρια (ΤΑΕΠ) και κάνουν χρήση 

παράνομων ουσιών ή/και νόμιμων ουσιών σε θεραπευτικά κέντρα 

των ΥΨΥ 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών Euro-DEN 

(European Drug Emergencies Network). Εuroden 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για παραπομπή νεαρών συλληφθέντων 

από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) σε 

θεραπευτικά κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ) 

Τηλεφωνική γραμμή της ΑΑΕΚ 

Παροχή Οικονομικής Βοήθειας για σκοπούς κοινωνικής 

επανένταξης 
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Βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών στα προγράμματα 

θεραπείας 

Παροχή υποτροφιών από τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης 

(ΚΙΕ), Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε άτομα που 

βρίσκονται σε περίοδο ευαλωτότητας στη ζωή τους 

Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος κοινωνικής επανένταξης 

ατόμων που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν 

προβλήματα με την ουσιοεξάρτηση 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη διασύνδεση των ατόμων που 

αποφυλακίζονται και αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπιζαν 

προβλήματα ουσιοεξάρτησης 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου και Υπουργείου Υγείας για σκοπούς 

Δημιουργίας Προγράμματος Προαγωγής και Αποκατάστασης της 

Στοματικής Υγείας Ουσιοεξαρτημένων Ατόμων 

Έγκριση και επιχορήγηση Θεραπευτικών Κέντρων 

 Διαμόρφωση του Κλειστού Κέντρου Ασφαλούς Νοσηλείας στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στο οποίο αντιμετωπίζονται 

ανήλικοι χρήστες οι οποίοι παρουσιάζουν βίαιη ή επικίνδυνη 

συμπεριφορά. 

 Οικονομική ενίσχυση του «Αχιλλέα» στην επαρχία της Ελεύθερης 

Αμμοχώστου για εξυπηρέτηση των ανηλίκων που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

  

Πυλώνας Μείωσης της 

Βλάβης 

Χορήγηση συριγγών και ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση μέσω 

των αυτόματων μηχανών (vending machines) 

Παροχή εκπαίδευσης για πραγματοποίηση ειδικών διαγνωστικών 

τεστ ανίχνευσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε άτομα που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης  ουσιών 

Εκπαίδευση και χορήγηση ναλοξόνης ως μέτρο πρόληψης των 

θανάτων 

Κατ’ εξαίρεσην έγκριση αιτήματων θεραπείας στα δημόσια 

νοσηλευτήρια από τον Υπουργό Υγείας 

Καθιέρωση μηχανισμού άμεσης βοήθειας και στήριξης ατόμων με 

πρόβλημα ουσιοεξάρτησης για κάλυψη βασικών αναγκών σε 

παγκύπρια βάση 

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

Ν.13(Ι)/2016) 

Καθιέρωση ενημερωτικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης του 

κοινού για την οδική ασφάλεια και το αλκοόλ 

Καθιέρωση συστηματικών και συχνών ελέγχων αλκοτέστ  

  

Πυλώνας  Έρευνας, 

Εκπαίδευσης και 

Αξιολόγησης 

Διεξαγωγή έρευνας με θέμα την «Επικράτηση μολυσματικών 

ασθενειών HIV, HBV και HCV και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου 

ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών». 

Διεξαγωγή έρευνας Ανάλυσης Λυμάτων 

Διεξαγωγή έρευνας στο στρατό: «Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για 

πρόληψη ουσιών εξάρτησης» 

Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

Διεξαγωγή εκπαιδευτικών ημερίδων στους σωφρονιστικούς 

υπαλλήλους και στο προσωπικό των θεραπευτικών προγραμμάτων 

του Τμήματος Φυλακών 

Διεξαγωγή εκπαιδευτικών ημερίδων προς τους Λειτουργούς των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

Παροχή ενημέρωσης/ συμμετοχή σε συζητήσεις σε κοινότητες και 

Δήμους σε όλη την Κύπρο 

Εκπαίδευση στα εργαλεία συλλογής στοιχείων για τους δείκτες 

μείωσης της προσφοράς 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Υπουργούς και 

άλλους αξιωματούχους του κράτους  

Αξιολόγηση θεραπευτικών δομών 

  

Πυλώνας Μείωσης της 

Προσφοράς  

Εκσυχρονισμός του «Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 

Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου» 

Αναβάθμιση του τοπικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης 

(ΣΕΠ) 

Έλεγχοι για τις πρόδρομες και προ-πρόδρομες ουσίες 

Μείωση της διακίνησης των παράνομων ουσιών εξάρτησης 

Εκπαιδεύσεις στα επαρχιακά κλιμάκια της ΥΚΑΝ 

Μνημόνιο συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με το Τμήμα 

Τελωνείων 
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Επικοινωνία 

 Προώθηση Λειτουργίας  Τηλεφωνικής γραμμής της ΑΑΕΚ 

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας   

Ενημέρωση της  Ιστοσελίδας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Αναβάθμιση των σχέσεων με τους δημοσιογράφους  

Αναθεώρηση των Ενημερωτικών Δελτίων 

Νέες Αρμοδιότητες 

 Διαμόρφωση και Προώθηση Εθνικής Στρατηγικής και δράσεων για 

την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια  

Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση του 

Καπνίσματος   

 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

 
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. 
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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 
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Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ και τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

 

΄Εκθεση 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. 
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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 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

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

Αριθμός ατόμων στη 
θεραπεία  450 423 560 778 641 785 884 1057 1132 1092 

 
1308 

 
1304 1286 

Αριθμός χρηστών στη 
θεραπεία με κύρια ουσία 
κατάχρησης τα οπιοειδή  

299 266 300 422 351 429 413 400 329 284 

 
 
 
 

271 

 
 
 
 

205 212 

Αριθμός χρηστών στη 
θεραπεία με κύρια ουσία 
κατάχρησης την 
κάνναβη 93 102 127 232 190 210 339 505 597 630 

 
 
 

634 

 
 

469 501 

Αριθμός χρηστών 
αλκοόλ στη θεραπεία 

 213 347 219 263 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 
 

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

Συνολικός Αριθμός 
θανόντων  

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

 
Άμεσοι θάνατοι 

14 9 7 12 11 12 9 8 5 3 6 9 6 

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

519      

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ & ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
 

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

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

  6.6%   11.6%   9.9%   12%  

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

   7%    10%    7%  

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

   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 

  30% 34% 29% 46% 51% 52% 55% 47% 43% 44% 43% 

Αριθμός ατόμων με HIV 
(βάσει αυτοαναφοράς) 

  0 5 3 3 3 3 5 6 4 3 8 

 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

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

Εκτιμώμενος αριθμός  
προβληματικών 
χρηστών    949 692 607 1599 808 1042 642 936 731 926 

 
1094 1161 

 
 

838 
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ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΟΥΣΙΑ 
 

 
ΚΑΝΝΑΒΗ 

     2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Κατασχέσεις 

     156 kg 97 kg 76 kg 
100 
kg 100 kg 203kg 226 kg 

 
 

170 kg 

Υποθέσεις 
      401  758 863 772 836 726 

703 

ΚΟΚΑΙΝΗ   

Κατασχέσεις 
 

     
2κιλά& 
287γρ. 

1 κιλό 
& 632 
γρ.     4 κιλά  7 κιλά 3 κιλά 32 κιλά 107 κιλά 

 
182 
κιλά 

Υποθέσεις      71  79 61 64 78 60 66 

ΗΡΩΙΝΗ  

Κατασχέσεις 

     
48 γρ. 
& 2 ml 

133 
γρ. & 
3 ml 

602 
γρ. & 1 
ml 

1 κιλό 
& 130 
γρ. & 
3 ml 

 
738γρ.& 
33ml 5γρ. 1γρ. 

 
 

3γρ. 

Υποθέσεις      50  49 32 10 10 7 5 

MDMA (ecstasy) 

Κατασχέσεις 

     
17 
δισκία 

2772 
δισκία 

653 
δισκία 

102 
δισκία 

504 
δισκία 

17247 
δισκία,1 
kg 
&133γρ 

937γρ.&173 
δισκία 

 
1248 
δισκία  

Υποθέσεις      7  13 5 5 6 7 4 

ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ 

Κατασχέσεις 
     

2 
δισκία, 

343 
δισκία 

1 
δισκίο, 51γρ.    

600γρ. 
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43γρ. 11γρ 

Υποθέσεις      2  5 1    2 

ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ 

Κατασχέσεις 

     2,5 γρ.  33 γρ. 

289 
δισκία 
& 46 
γρ. 

861 
δισκία 
& 403 
γρ 577γρ. 

690γρ.& 
36 
δισκία 1kg &682γρ 

 
 

388γρ. 

Υποθέσεις      1  24 36 29 61 39 33 

 

 

 



 
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 

Ιωάννα Γιασεμή 

Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου 

Έλενα Αντρέου 

 

 

Συντελεστές της Ετήσιας Ανασκόπησης της ΑΑΕΚ 2017   

 

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.  





 


