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

 

 

 

 
 

Ακόμη μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης του ο κ. Goosdeel είχε την ευκαιρία 
να συζητήσει με τον Πρόεδρο της ΑΑΕΚ και τους άλλους αξιωματούχους την 
Στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κέντρου μέχρι το 2025, καθώς και στη 
σημασία της έγκυρης αξιολόγησης και σχεδιασμού των εθνικών 
στρατηγικών για τα ναρκωτικά.   
 
Παράλληλα ο κ. Goosdeel είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει επιτόπια 
επίσκεψη στο Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης και Μείωση της Βλάβης 
«ΣΤΟΧΟΣ», όπου ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το 
Κέντρο, συμπεριλαμβανομένης της  τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης της 
ΑΑΕΚ (1402), η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2018 και η 
οποία εξυπηρετείται από το «ΣΤΟΧΟ» 

 

 
 

 
 
Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του στην Κύπρο ο Διευθυντής του EMCDDA  
εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά που νιώθει όποτε βρίσκεται στην Κύπρο αλλά 
και την ικανοποίηση του για το έργο που επιτελείται από την Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Δεν παρέλειψε επίσης να 
διαβεβαιώσει για ακόμα μια φορά την στήριξη του προς το έργο και την 
πολιτική της ΑΑΕΚ η οποία βρίσκεται σε συνάρτηση με τις Ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές και συνεπακόλουθα με την στρατηγική του 
EMCDDA και βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές.    
Από την άλλη ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ αναφέρθηκε στο δύσκολο έργο που 
απαιτείται να υλοποιηθεί σε ότι αφορά τον τομέα της μείωσης της βλάβης 
έτσι ώστε η Κύπρος να βρίσκεται στην ίδια τροχιά με τα άλλα Ευρωπαϊκά 
κράτη μέλη αλλά και στην σημαντική στήριξη που έχει η ΑΑΕΚ από το 
EMCDDA ως προς την υλοποίηση των στόχων και δράσεων της Εθνικής 
Στρατηγικής.  

Στις 10 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη του 

Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών 

και της Τοξικομανίας (EMCDDA), κ. Alexi Goosdeel στην Κύπρο.  

Στα πλαίσια της επίσκεψης του ο κ. Goosdeel ,συνοδευόμενος  από τον 

Πρόεδρο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) Δρ. 

Χρύσανθο Γεωργίου, τον κ. Στέλιο Σεργίδη, Μέλος της ΑΑΕΚ και 

εκπρόσωπο της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του EMCDDA και την κα  

Ιωάννα Γιασεμή, Αν. Εκτελεστική Γραμματέα της ΑΑΕΚ, συναντήθηκε με 

τον Υπουργό Υγείας κ. Κωσταντίνο Ιωάννου και άλλους αξιωματούχους 

του κράτους που εμπλέκονται στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής 

για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

επιβλαβή χρήση του Αλκοόλ, οι οποίες συμπεριλάμβαναν συνάντηση  με 

εκπροσώπους των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, το 

Διοικητή της ΥΚΑΝ κ. Γλυκέριο Λεοντίου, εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΑΑΕΚ.  

 
 

Στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών τέθηκαν προς συζήτηση σημαντικά 

θέματα που άπτονται τόσο της σωστής και ολοκληρωμένης καταγραφής 

του φαινομένου των εξαρτησιογόνων ουσιών, όσο και της 

αποτελεσματικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης αντιμετώπισης του. 

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι αδυναμίες και παραλήψεις στην 

παρατήρηση του φαινομένου στην Κύπρο για την εφαρμογή 

αποτελεσματικών μέτρων μείωσης της βλάβης και πρόληψης της 

μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών σε συνάρτηση με τις βέλτιστες πρακτικές 

αναφορικά με τις παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης.  

ΣΕΛ. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έναρξη λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής 1402 

Η ΑΑΕΚ ενημερώνει για την έναρξη της λειτουργίας της τηλεφωνικής 

Γραμμής 1402, η οποία έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών 

ενημέρωσης και πληροφόρησης, στήριξης και κινητοποίησης, 

διαχείρισης κρίσης, διασύνδεσης και παραπομπής σε ένα αρκετά ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών για το θέμα της χρήσης και της εξάρτησης. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ανακοίνωση τύπου 

στο σύνδεσμο εδώ. 

 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Αρχής 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
 
Στα πλαίσια του ρόλου της ως του ανώτατου συντονιστικού φορέα σε 
θέματα εξαρτητικών συμπεριφορών και προώθησης ενός υγιούς 
τρόπου ζωής, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) και ο 
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) θεσμοθέτησαν την μεταξύ 
τους συνεργασίας μέσα από τη διαμόρφωση Μνημονίου Συνεργασίας. 
Σε μια προσπάθεια για ενίσχυση των ευκαιριών υγιούς απασχόλησης 
σε παιδιά, νέους και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ουσιοεξάρτησης, οι δύο οργανισμοί προχώρησαν την Πέμπτη, 20 
Σεπτεμβρίου 2018 στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. 
 
Mέσα από τη συνεργασία αυτή αναμένεται μεταξύ άλλων να δοθεί 
προτεραιότητα σε δράσεις που να ενισχύουν τις ευκαιρίες υγιούς 
απασχόλησης σε παιδιά και νέους που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, 
προώθηση της δωρεάν συμμετοχής σε υφιστάμενες αθλητικές 
δραστηριότητες/προγράμματα του ΑΓΟ ή/και παροχή δωρεάν 
αθλητικού εξοπλισμού για παιδιά και νέους που ανήκουν στις 
ευάλωτες ομάδες, προώθηση της δωρεάν συμμετοχής σε υφιστάμενα 
προγράμματα ενηλίκων του Προγράμματος ΑΓΟ για άτομα που 
συμμετέχουν σε θεραπευτικά προγράμματα, καθώς επίσης και 
επιχορήγηση μισθοδοσίας γυμναστή και προμήθεια αθλητικού 
εξοπλισμού σε συγκεκριμένα στρατόπεδα. Για πρόσβαση στην 
ανακοίνωση τύπου της ΑΑΕΚ, ακολουθήστε το σύνδεσμο. 
 

 

ΣΕΛ.2 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     

 

 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  

Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     
 

Συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών για τα Ναρκωτικά 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Οκτωβρίου στη Βιέννη, συνάντηση των 
Εθνικών Συντονιστών για τα Ναρκωτικά μέσα στα πλαίσια της Αυστριακής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία συμμετείχε ο 
Πρόεδρος της ΑΑΕΚ Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου. Θέμα της συνάντησης: 
Challenges and possibilities for prevention of drug use in the internet 
including Darknet" 
 

 
 

 
Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυνομικής Ακαδημίας  
 
Μέσα στα  πλαίσια του ρόλου του ως του ανώτατου συντονιστικού φορέα 
σε θέματα εξαρτητικών συμπεριφορών και προώθησης καλών πρακτικών, 
η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) προχώρησε σε 
θεσμοθέτηση της συνεργασίας της με την  Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, 
ενισχύοντας το εκπαιδευτικό της έργο. Συγκεκριμένα,  η ΑΑΕΚ μέσα στα 
πλαίσια της εκπαίδευσης που προσφέρεται από την Ακαδημία, και σε 
συνεργασία με άλλους στενούς της συνεργάτες, όπως ο Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου, συνέβαλε στην εκπαίδευση ομάδων δοκίμων της 
Αστυνομικής Ακαδημίας κατά τον μήνα Οκτώβριο, σε θέματα εξαρτητικών 
συμπεριφορών. Στόχος της ΑΑΕΚ είναι η όσο καλύτερη δυνατή παροχή 
γνώσεων προς τους δόκιμους της Αστυνομικής Ακαδημίας έτσι ώστε τα 
άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χρήση ουσιών και την 
παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιγνίδια να λαμβάνουν την 
κατάλληλη στήριξη και θεραπεία. 

 
Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση (με 
πιθανότητα ενοικιαγοράς) κτιρίου στη Λευκωσία για τη 
στέγαση  της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
(ΑΑΕΚ)  
 
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ενδιαφέρεται να 

ενοικιάσει κτίριο στη Λευκωσία για σκοπούς στέγασής του, με ενδεχόμενο 

ενοικιαγοράς. Για Δήλωση Ενδιαφέροντος: μέχρι την Τετάρτη, 31 

Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες και 

διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22442974 (κος 

Νεόφυτος Νεοφύτου) σε ώρες εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Α) Πρόσκληση ενδιαφέροντος και β) Πίνακας εμβαδών 

 

https://www.naac.org.cy/uploads/a659d6e30a.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/a659d6e30a.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/26e5b4eb5c.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/2744355972.doc
https://www.naac.org.cy/uploads/b43ac31083.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

είναι διαθέσιμες στο νέο  

του Κρατικού Χημείου.  

 

 

 

Ανακοινώσεις 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα  

 

 

 

 

 

  
Εβδομάδα ευαισθητοποίησης 

για άτομα τρίτης ηλικίας, της 

Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 

Κύπρου (ΕΕΒΚ), 5-9 Νοεμβρίου 

2018 

 

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου 

(ΕΕΒΚ) σε συνεργασία με πέραν των 

30 φορέων του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων 

το Υπουργείο Υγείας και τον 

Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, 

διοργανώνει Εβδομάδα 

Ευαισθητοποίησης (05 – 09 

Νοεμβρίου 2018) για θέματα που 

άπτονται της Τρίτης Ηλικίας. Η Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

θα συμμετάσχει με παρουσίαση 

σχετικά με τους χρήστες παράνομων 

ουσιών εξάρτησης, ηλικίας 40+. 

 

Επιστημονικό Συνέδριο Αρχής 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου (ΑΑΕΚ)     

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου (ΑΑΕΚ) ενημερώνει για τη 

διοργάνωση του πρώτου 

επιστημονικού συνεδρίου το 

Σεπτέμβριο του 2019 σε θέματα 

εξαρτήσεων,  στο οποίο θα 

συμμετάσχουν καταξιωμένοι 

επιστήμονες από την Κύπρο και το 

διεθνή χώρο. Περισσότερες 

πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε 

μεταγενέστερο στάδιο. 

 

 

 

 

 

4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μείωσης της Βλάβης, 

Βουκουρέστι, Ρουμανία, 21-23 Νοεμβρίου 

2018 

Το συνέδριο θα παρουσιάσει τα τελευταία 

αποτελέσματα στον τομέα της έρευνας σχετικά με τη 

μείωση των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών και τις καινοτόμες καλές 

πρακτικές λειτουργίας. Επιπρόσθετα, θα συζητηθεί η 

πολιτική για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης αύξησης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών για τη μείωση των επιβλαβών 

συνεπειών. Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση 

συμμετοχής, ακολουθήστε τον πιο κάτω  σύνδεσμο. 

 

 

Δύο νέα συνθετικά οπιοειδή  υπόκεινται σε 

έλεγχο στην ΕΕ 

H Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να υποβάλει δύο νέα 

συνθετικά οπιοειδή σε μέτρα ελέγχου, στα 28 κράτη 

μέλη. H απόφαση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση νέων 

ψυχοδραστικών ουσιών που ενδέχεται να θέτουν σε 

κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Οι ουσίες είναι το 

cyclopropylfentanyl και το methoxyacetylfentanyl οι 

οποίες σχετίζονται χημικά με τη φαιντανύλη, το 

ελεγχόμενο φάρμακο που χρησιμοποιείται ευρέως 

στην ιατρική στη διαχείριση του πόνου και την 

αναισθησία. Περισσότερες πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες σε σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την 

Τοξικομανία EMCDDA, στον πιο κάτω σύνδεσμο. 

ΣΕΛ.3 

 Στήλη Επιστημονικού Ενδιαφέροντος  

 

‘ANALYSIS OF DRUG MARKETS - Opiates, 

cocaine, cannabis, synthetic drugs’ UNODC 

World Drug Report 2018 Booklet 

Αυτή η έκδοση αποτελεί το τρίτο κεφάλαιο της 

Παγκόσμιας έκθεσης για τα ναρκωτικά 2018 του 

Γραφείου για τα Ναρκωτικά των Ηνωμένων Εθνών 

(UNODC). Παρουσιάζει μια παγκόσμια ανάλυση των 

αγορών οπιοειδών, κοκαΐνης, κάνναβης και των νέων 

ψυχοδραστικών ουσιών. Η έκδοση είναι διαθέσιμη 

στον πιο κάτω σύνδεσμο. 

 

      
«Εναλλακτικές ποινές αντί της φυλάκισης 

σε άτομα με θέματα χρήσης παράνομων 

ουσιών», UNODC, WHO, 2018.  

Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι να 

παράσχει σχετικές πληροφορίες στους υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής σχετικά με τη λογική και την 

ύπαρξη διαφόρων πρακτικών για την παροχή 

θεραπείας και φροντίδας των ανθρώπων που 

αντιμετωπίζουν θέματα χρήσης παράνομων ουσιών 

εξάρτησης και έρχονται αντιμέτωποι με το σύστημα 

ποινικής δικαιοσύνης. Περισσότερες πληροφορίες 

και για  πρόσβαση στην έκδοση, ακολουθήστε το 

σύνδεσμο.  

     

https://www.harmreductionconference.eu/
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/9622/2018_News%20release_No6_EN_twodrugs_WebFinal.pdf
https://www.unodc.org/pdf/opioids-crisis/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.PDF
https://www.unodc.org/documents/UNODC_WHO_Alternatives_to_Conviction_or_Punishment_2018.pdf

