
 

 

 

- Είσαι ενήλικας και έκανες χρήση ουσιών τον τελευταίο χρόνο;  

- Γνωρίζεις νέους που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στην έρευνα;  

- Μπορείς να συμμετέχεις και να διαμορφώσεις πολιτικές για σένα, τους 

νέους, το σύνολο της κοινωνίας… 

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο https://drugusersurvey.limequery.com/342792?lang=el και 

προωθήστε το σε φίλους και γνωστούς.  

 

Μάθετε περισσότερα για την έρευνα….  

Στην Κύπρο - όπως και σε 30 ακόμη χώρες, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τη 

Χρήση Ουσιών. Η έρευνα είναι διαδικτυακή και ανώνυμη! Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό EMCDDA και στην Κύπρο από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.  

Στόχος της Έρευνας είναι ο Σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής και κατ’επέκταση  της πολιτικής της 

Κύπρου για τις ψυχοδραστικές ουσίες και η ανάπτυξη ενδεδειγμένων προγραμμάτων 

πρόληψης, θεραπείας και μείωσης της βλάβης από τη χρήση ουσιών.  

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Η έρευνα απευθύνεται στον ενήλικο πληθυσμό, αλλά αποκλειστικά σε όσους/όσες έχουν κάνει 

χρήση οποιασδήποτε ψυχοδραστικής ουσίας κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών. 

https://drugusersurvey.limequery.com/342792?lang=el
https://www.emcdda.europa.eu/emcdda-home-page_en
http://www.naac.org.cy/


 

 

 

  

Ποιες χώρες συμμετέχουν; 

Στην έρευνα συμμετέχουν 31 χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 

Βόρεια Μακεδονία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, 

Κόσοβο, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λίβανος, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, 

Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και 

Φιλανδία. 

 

Γιατί να λάβω μέρος στην έρευνα; 

Η εκτίμηση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας επιτυγχάνεται μέσω της έρευνας. Μόνο 

αν οι νέοι και οι πολίτες αυτής της χώρας μας ενημερώσουν για το ποιες πραγματικά είναι οι 

ανάγκες τους, θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ολοκληρωμένα τις δράσεις μας στο πεδίο 

της ουσιοεξάρτησης. 

 

Θα διασφαλίζει η έρευνα την προστασία των 

προσωπικών μου δεδομένων; 

Η έρευνα είναι διαδικτυακή και ανώνυμη. Δεν θα ζητηθεί σε καμία περίπτωση το όνομα ή άλλα 

στοιχεία που θα σας ταυτοποιήσουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιασθούν 

συγκεντρωτικά για την κάθε χώρα ξεχωριστά και συνολικά όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 

Επίσης, η έρευνα έχει πάρει την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, καθώς 

τηρεί όλους τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας.  

 

Πως μπορώ να πάρω μέρος και εγώ στην έρευνα; Είμαι 

άνω των 18 ετών και έχω κάνει χρήση ουσιών τους 

τελευταίους 12 μήνες.  

Για ελληνικά μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο ή το QRcode: 

https://drugusersurvey.limequery.com/342792?lang=el 

https://drugusersurvey.limequery.com/342792?lang=el


 

 

 

ή για συμπλήρωση στην αγγλική γλώσσα ακολουθήστε το σύνδεσμο ή το QRcode: 

https://drugusersurvey.limequery.com/342792?lang=en 

 

 

 

Δεν έχω κάνει χρήση ουσιών τους τελευταίους 12 

μήνες. Πως μπορώ να βοηθήσω στην έρευνα; 

Κοινοποιείστε την έρευνα, τα βίντεο και την σελίδα της έρευνας (Facebook: 

https://m.facebook.com/EuropeanWebSurveyonDrugsCy/)  μέσω του προφίλ σας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ή με προσωπικό μήνυμα/ email στα δίκτυά σας.  

 

Πού μπορώ να δω περισσότερα για την έρευνα αυτή; 

Για πρόσβαση σε ενημερωτικά βίντεο ακολουθήστε τους πιο κάτω συνδέσμους:  

https://www.youtube.com/watch?v=mT5zITaLMcs 

https://youtu.be/3fpceC5QQvY 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο του Ευρωπαϊκού φορέα που 

συντονίζει την έρευνα:  

https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs_en 

 

Κάνω χρήση ουσιών και το θέμα με απασχολεί. 

Μπορείτε να με βοηθήσετε; 

https://drugusersurvey.limequery.com/342792?lang=en
https://m.facebook.com/EuropeanWebSurveyonDrugsCy/
https://www.youtube.com/watch?v=mT5zITaLMcs
https://youtu.be/3fpceC5QQvY
https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs_en


 

 

Για προβλήματα σχετικά με τη χρήση ουσιών μπορείτε να απευθυνθείτε στην τηλεφωνική 

γραμμή 1402. Παρέχει τη δυνατότητα παραποµπής του ατόµου ή της οικογένειας σε 

δοµές  και  προγράµµατα  στα  οποία  µπορούν  να  απευθυνθούν  για  εξειδικευµένη βοήθεια. 

 

  


