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Πρόλογος 
Είναι με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης που προλογίζω για 

δεύτερη φορά την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 

2021- 2028, ως Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Δεν μπορώ 

παρά να εκφράσω την ικανοποίηση μου για το ότι έχουμε επιτύχει, να 

αναφερόμαστε στην Κύπρο στο θέμα των εξαρτήσεων (νόμιμων και 

παράνομων) λαμβάνοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς κατευθύνσεις 

και να αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό στο φάσμα της Δημόσιας Υγείας.  

Ήταν πράγματι μεγάλη η πορεία για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, με κόπους, 

θυσίες, επιμονή και υπομονή. Υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος μπροστά μας, 

αφού υπάρχουν συνεχώς νέα αναδυόμενα προβλήματα στον τομέα των 

εξαρτήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.  

Η προσέγγιση της Εθνικής Στρατηγικής είναι ανθρωποκεντρική, ολιστική, 

ισορροπημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ως προς την αντιμετώπιση του 

φαινομένου. Παρόλα αυτά θα ήθελα να τονίσω ότι σε εποχές με πρωτόγνωρες 

δυσκολίες, όπως η περίοδος που διανύουμε, όπου η προσωπική αλλά και 

συλλογική ευθύνη αποτελεί τη μόνη διέξοδο, οι συνέργειες σε τοπικό και διεθνές 

επίπεδο, είναι καθοριστικής σημασίας σε ότι αφορά την υλοποίηση των 

δράσεων της εν λόγω Στρατηγικής.  

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι και αυτή τη φορά η δέσμευση της πολιτείας σε ότι 

αφορά την υλοποίηση των μέτρων στα πλαίσια της νέας Στρατηγικής είναι 

δεδομένη και αντικατοπτρίζεται περίτρανα και από τον πρόλογο του Αξιότιμου 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη.  

Λέγοντας αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά δημόσια τους 

επαγγελματίες στο χώρο των εξαρτήσεων, οι οποίοι εργάζονται με αφοσίωση 

και επαγγελματισμό με στόχο την παροχή βοήθειας στα άτομα που 

εξυπηρετούν. Θα ήθελα ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και όλους του συνεργάτες 

μου στην ΑΑΕΚ, οι οποίοι με ζήλο και ενθουσιασμό προωθούν την εφαρμογή 

της Στρατηγικής στην Κύπρο.   

Όραμα μου, όραμα της ΑΑΕΚ αλλά και όραμα της Στρατηγικής είναι τα παιδιά, 

οι νέοι μας αλλά και όλοι οι πολίτες της Κύπρου να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, μείωσης της βλάβης και κοινωνικής στήριξης 

μέσα σε ένα περιβάλλον προστασίας από κάθε είδους εξαρτήσεις. 

Στόχος μας να βρεθούμε όλοι πιο κοντά σε υγιείς τρόπους ζωής.  

 

Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου  

Πρόεδρος 

Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου  
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1. Εισαγωγή 
 

Αδιαμφισβήτητα η χρήση ουσιών και οι εξαρτήσεις γενικότερα επηρεάζουν 

πολλούς συνανθρώπους μας, επηρεάζουν οικογένειες, επηρεάζουν την 

κοινωνία στο σύνολο της. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο βιοψυχοκοινωνικό 

πρόβλημα, το οποίο δεν είναι ένα στενά και μόνο «ατομικό - ψυχολογικό» ή 

«φαρμακευτικό» πρόβλημα. Η πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική φύση του 

προβλήματος, τα αίτια και οι συνέπειες της εξάρτησης χρήζουν ανάλογης 

πολυθεματικής, ισόρροπης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. 

Η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021- 2028 

αποτελεί συνέχεια της Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης 

από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013- 2020. 

Πρόκειται για το βασικό κείμενο πολιτικής το οποίο κατευθύνει την πολιτεία και 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε μία συντονισμένη και συλλογική 

αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Κύπρο. Η Αρχή Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ),  ο συντονιστικός φορέας της Κύπρου στον 

τομέα των νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής 

ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, με βάση τη νομοθεσία που τη διέπει, είναι 

υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της 

Εθνικής Στρατηγικής. 

Η προσέγγιση της Εθνικής Στρατηγικής είναι ανθρωποκεντρική, ολιστική, 

ισορροπημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ως προς την αντιμετώπιση του 

φαινομένου. Στην Εθνική Στρατηγική η εξάρτηση είναι θέμα που αφορά 

πρωτίστως τη δημόσια υγεία. 

Απώτεροι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής είναι:  

 H προστασία των παιδιών και των νέων από τη χρήση, τις καταχρήσεις 

και κάθε μορφής εξαρτήσεις ώστε να μπορούν να φτάσουν στο μέγιστο 

των δυνατοτήτων τους. 

 H πρόσβαση όλων όσων χρειάζονται βοήθεια, είτε αφορά χρήστες, είτε 

αφορά τα άτομα της οικογένειας τους τα οποία επηρεάζονται άμεσα από 

τις εξαρτήσεις, σε θεραπευτικές και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Στόχος είναι να διασφαλίζεται ένας πλουραλισμός θεραπευτικών 

επιλογών, που να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες και να παρέχεται 

ποιοτικά, στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.  

 H μείωση των θανάτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση 

ουσιών και τις εξαρτήσεις. 

 H μείωση και αν είναι δυνατόν η εξαφάνιση του στίγματος από τα άτομα 

με ιστορικό εξάρτησης και τις οικογένειες τους. 
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 H προστασία της δημόσιας υγείας και της ευημερίας των πολιτών. 

 H διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας όλης της κοινωνίας 

από το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με τις παράνομες ουσίες.  

Όραμα της Στρατηγικής είναι τα παιδιά, οι νέοι μας αλλά και όλοι οι πολίτες 

της Κύπρου να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, μείωσης 
της βλάβης, κοινωνικής στήριξης μέσα σε ένα περιβάλλον προστασίας από 
κάθε είδους εξαρτήσεις. 

Στόχος μας να βρεθούν πιο κοντά σε υγιείς τρόπους ζωής, να τους παρέχονται 

ευκαιρίες ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων τους, να ενισχυθεί η προσωπικότητα 

τους και να τους δοθούν εκείνα τα εφόδια για υιοθέτηση μιας ποιοτικής και 

παραγωγικής ζωής, μακριά από εξαρτήσεις. Παράλληλα, τα άτομα που 

χρειάζονται στήριξη και θεραπεία για θέματα εξαρτήσεων, να αντιμετωπίζονται 

μέσα στη σφαίρα της δημόσιας υγείας και με τρόπο που δεν  τους στιγματίζει.   

Για την επιτυχημένη εφαρμογή της Στρατηγικής και την επίτευξη των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων, απαιτείται η συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων, κρατικών και μη, πολιτικών και πολιτειακών αλλά και του καθενός/ 

καθεμιάς από εμάς ξεχωριστά μέσα από το δικό μας ρόλο ως γονείς, ως 

επαγγελματίες στους τομείς  των εξαρτήσεων, της δικαιοσύνης, της υγείας, της 

εκπαίδευσης, φίλοι, ενεργοί πολίτες. Απαιτείται μία κοινωνική συμμαχία σε όλα 

τα επίπεδα. 
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2. Αρχές και Προϋποθέσεις 
 

Η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021- 2028 

διέπεται από τις πιο κάτω αρχές και προϋποθέσεις: 

 Θέτει στο επίκεντρο των παρεμβάσεων το Άτομο 

 Η ουσιοεξάρτηση και οι εξαρτητικές συμπεριφορές αποτελούν 

θέμα δημόσιας υγείας  

 Δίδεται η ίδια βαρύτητα σε εξαρτήσεις, όπως νόμιμες ουσίες 

(αλκοόλ, κάπνισμα), παράνομες ουσίες καθώς και την 

παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο 

 Προωθεί την αρχή της ισορροπημένης και ολοκληρωμένης 

προσέγγισης, με ταυτόχρονη προώθηση μέτρων τόσο στο 

επίπεδο Μείωσης της Ζήτησης (πρόληψη, θεραπεία, μείωση της 

βλάβης, κοινωνική υποστήριξη), όσο και στο επίπεδο Μείωσης 

της Προσφοράς (καταστολή ή σύστημα ποινικής δικαιοσύνης) 

 Διασφαλίζει ισόνομη, άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων 

(ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνικότητας, ηλικίας, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού) σε όλες τις  

υπηρεσίες 

 Βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα μέτρα και παρεμβάσεις 

και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, µακριά από ηθικολογικές 

προσεγγίσεις ή πολιτικές σκοπιμότητες 

 Φέρνει στο προσκήνιο της πολιτικής για αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 Αναλαμβάνει πολιτικές, πρακτικές, μέτρα και δράσεις που έχουν 

σαφή προστιθέμενη αξία 

 Καθορίζει σαφείς και μετρήσιμους στόχους 

 Αναθέτει ξεκάθαρα την ευθύνη για την προώθηση των δράσεων 

σε συγκεκριμένους φορείς/υπηρεσίες 

 Δηλώνει εξ υπαρχής τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τα οποία 

είναι ρεαλιστικά και μπορούν να σταθμισθούν 

 Διασφαλίζει την ποιότητα των παρεμβάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια 

εφαρμογής της  

 Οι παρεμβάσεις όπου είναι δυνατόν, είναι οικονομικά αποδοτικές 

λαμβάνοντας υπόψη τους οργανωτικούς ή/και δημοσιονομικούς 

περιορισμούς της χώρας 

 Η Στρατηγική και τα Σχέδια Δράσης αποτελούν προϊόντα 

διαβούλευσης και κοινής προσπάθειας των κοινωνικών φορέων, 

των επαγγελματιών, των ατόμων που βιώνουν το πρόβλημα, του 

κρατικού και του εθελοντικού τομέα, και μια απτή δέσμευση για 

από κοινού ανάληψη της ευθύνης για διαχείριση του 

προβλήματος. 
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3. Συνάφεια της Εθνικής Στρατηγικής με το Διεθνές Πλαίσιο 

Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων 
 

Η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021- 2028 

βασίζεται και σέβεται πλήρως τις Διεθνείς Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών 

του 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs), του 1971 (Convention on 

Psychotropic Substances) και του 1988 (United Nations Convention against 

Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) καθώς και τα 

κείμενα πολιτικής και τις Υπουργικές Διακηρύξεις της Γενικής Συνέλευσης της 

Ειδικής Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS).  

Συμβάλει επίσης στην υλοποίηση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα του στόχου 3 για διασφάλιση μίας υγειούς 

ζωής και προαγωγή της ευημερίας όλων, σε όλες τις ηλικίες, αν και το θέμα 

περιλαμβάνεται οριζόντια και σε άλλους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως 

της μείωσης της φτώχειας, της μείωσης των ανισοτήτων, της ειρήνης, της 

δικαιοσύνης και των ισχυρών θεσμών κ.ο.κ.  

Παράλληλα, η Εθνική Στρατηγική Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων αποτελεί 

συνέχεια και εξέλιξη της Στρατηγικής της ΕΕ για τα Ναρκωτικά 2013-2020 που 

διαμορφώθηκε υπό το συντονισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου 

της ΕΕ (β’ εξάμηνο 2012) και δη της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου, και των θεμελιωδών αρχών της ΕΕ που αφορούν κυρίως  στο 

σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στην 

ισότητα, στην αλληλεγγύη, στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Η Στρατηγική της ΕΕ αποτελείται από δύο Πυλώνες Πολιτικής: τη Μείωση της 

Ζήτησης και τη Μείωση της Προσφοράς καθώς και τρία εγκάρσια θέματα: (α) 

το συντονισμό, (β) τη διεθνή συνεργασία και (γ) την πληροφόρηση, έρευνα, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση. Επιπρόσθετα θέτει τις εξής προτεραιότητες:  

- Να συμβάλει σε μετρήσιμη μείωση της ζήτησης ουσιών, της 

ουσιοεξάρτησης και των επιπτώσεων στην υγεία και των κοινωνικών 

κινδύνων, 

- Να συμβάλει στην καταπολέμηση της παράνομης αγοράς ουσιών και 

στη μετρήσιμη μείωση της διαθεσιμότητας των παράνομων ουσιών, 

- Να ενθαρρύνει το συντονισμό μέσα από ένα ενεργό διάλογο και ανάλυση 

των τελευταίων εξελίξεων και προκλήσεων στον τομέα των ουσιών σε 

επίπεδο ΕΕ και διεθνές επίπεδο, 

- Να βελτιώσει περαιτέρω το διάλογο στα θέματα ουσιών και τη 

συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και άλλων διεθνών 

οργανισμών, 

- Να συμβάλει στην καλύτερη διοχέτευση των αποτελεσμάτων της 

παρακολούθησης, της έρευνας και της αξιολόγησης και στην καλύτερη 

κατανόηση όλων των πτυχών του φαινομένου των παράνομων ουσιών 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/hlr/19-V1905795_E_ebook.pdf
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καθώς και της επίπτωσης των παρεμβάσεων, με στόχο να παρέχει 

ολιστικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές και δράσεις. 

Βασικός οδηγός στην υιοθέτηση δράσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της 

επιβλαβούς κατανάλωσης Αλκοόλ, είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη 

μείωση των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με την κακή χρήση του 

αλκοόλ και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 2014 -2017, όπως επίσης οι εκθέσεις 

και οι κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για 

την περιφέρεια της Ευρώπης. 

Όσον αφορά την υιοθέτηση δράσεων για την αντιμετώπιση των επιβλαβών 

συνεπειών από την έκθεση στον καπνό βασικός οδηγός είναι η Συνθήκη 

Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος (Framework Convention on Tobacco 

Control-FCTC), η οποία υιοθετήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και 

κυρώθηκε σε νόμο με τον περί της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του 

Καπνού (Κυρωτικό) Νόμο του 2005 (Ν. 12(III)/2005). Επιπρόσθετα, όσον 

αφορά τη θεραπεία της εξάρτησης από τη νικοτίνη, βασικός οδηγός για την 

υιοθέτηση δράσεων είναι οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Θεραπεία της 

Εξάρτησης από τη Νικοτίνη, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πρόληψη του 

Καπνίσματος (European Network for Smoking and Tobacco Cessation-ENSP). 

Ο καθορισμός  των δράσεων για την αντιμετώπιση της παθολογικής 

ενασχόλησης / διαταραχής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια βασίστηκε σε 

Ευρωπαϊκές και Διεθνείς καλές πρακτικές, όπως είναι τα  International 

Standards on Drug Use Prevention του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(UNODC/WHO) και τα European Drug Prevention Quality Standards του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά 

(EMCDDA) καθώς και διεθνή εγχειρίδια καλών πρακτικών που σχετίζονται με 

τη θεραπεία. 
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4. Έμφαση στη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
 

Η Εθνική Στρατηγική 2021- 2028, αναδεικνύει την διάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην πολιτική  για αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Μέσα από την 

Εθνική Στρατηγική 2021-2028, η Κυπριακή Πολιτεία επιδιώκει τη διασφάλιση 

και τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δη 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και της μη διάκρισης, της 

ουσιαστικής συμμετοχής στη δημόσια ζωή, της λογοδοσίας και της 

αποτελεσματικής θεραπείας. 

Συγκεκριμένα, με βάση τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά (2019), η Εθνική Στρατηγική  

διασφαλίζει τα εξής: 

1. Δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας 

Στο Σύνταγμα του 1946 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρεται 

ρητά ότι η πρόσβαση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας είναι ένα από τα 

θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου χωρίς διάκριση λόγω φυλής, 

θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης. Τα 

άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις εξαρτησιογόνες ουσίες ή/και άλλες 

εξαρτητικές συμπεριφορές έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν το υψηλότερο 

επίπεδο υπηρεσιών υγείας, τόσο σωματικής όσο και ψυχικής. Αυτό το δικαίωμα 

περιλαμβάνει την πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές 

παρεμβάσεις σε εθελοντική βάση και παράλληλα την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες μείωσης της βλάβης, αγαθά, υποδομές, άλλες υπηρεσίες και 

έγκυρη πληροφόρηση. Περαιτέρω, η πρόσβαση σε ελεγχόμενα φάρμακα 

χωρίς διάκριση είναι σημαντικό στοιχείο του δικαιώματος στην υγεία, 

συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας με υποκατάστατα οποιοειδή, της 

διαχείρισης του πόνου, της αναισθησίας κτλ. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 

διασφαλίζεται μέσα από τις δράσεις των Πυλώνων Θεραπείας και Μείωσης της 

Βλάβης. 

2. Δικαίωμα στα οφέλη της επιστημονικής προόδου και των 

εφαρμογών της 

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις εξαρτησιογόνες ουσίες ή/και 

άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται από 

επιστημονικές εφαρμογές είτε αυτό αφορά στη χρήση ουσιών και στην 

εξάρτηση είτε στην ανάπτυξη παρεμβάσεων στο πλαίσιο της ποινικής 

δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ουσιών. Η 

Στρατηγική περιλαμβάνει επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για τη 

θεραπεία, την πρόληψη της υπερβολικής δόσης, την πρόληψη και τον έλεγχο 

των μεταδιδόμενων ασθενειών, όπως ο ιός του HIV, της Ηπατίτιδας κ.α. με 

τρόπο που να είναι διαθέσιμες και οικονομικά προσβάσιμες, χωρίς διακρίσεις. 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html
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3. Δικαίωμα σε ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο  

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις εξαρτησιογόνες ουσίες ή/και 

άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές έχουν το δικαίωμα σε ένα ικανοποιητικό και 

αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα σε επαρκή 

τροφή, ρουχισμό και χώρο διαμονής. Το συγκεκριμένο δικαίωμα διασφαλίζεται 

μέσα από τις δράσεις του Πυλώνα Κοινωνικής Υποστήριξης. 

4. Δικαίωμα στην κοινωνική ευημερία 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στην κοινωνική ευημερία, συμπεριλαμβανομένων 

και των κοινωνικών ασφαλίσεων. Η Στρατηγική μέσω των δράσεων της 

επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι ευάλωτες ομάδες έχουν ίση πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας, σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, σε επιλογές διαμονής και άλλων 

βασικών επιδομάτων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα άτομα που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις εξαρτησιογόνες ουσίες ή/και άλλες 

εξαρτητικές συμπεριφορές έχουν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης για την 

κοινωνική τους υποστήριξη, το οποίο θα διασφαλίζεται και θα εξασφαλίζεται 

στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται διάκριση. 

5. Δικαίωμα στη ζωή 

Ο καθένας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να 

προστατεύεται από το νόμο. Κανείς δεν πρέπει να στερείται το αναφαίρετο της 

ζωής του λόγω χρήσης παράνομων ουσιών ή συμμετοχής στο εμπόριο 

παράνομων ουσιών. Στην Κύπρο δεν επιβάλλεται η θανατική ποινή για τα 

αδικήματα που σχετίζονται με τις παράνομες ουσίες. 

6. Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή 

εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης  

Η Στρατηγική θα διασφαλίσει ότι τα βασανιστήρια ή/και άλλη απάνθρωπη, 

εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση απαγορεύονται απολύτως, σε όλες τις 

περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων κατά τη διάρκεια της σύλληψης, της 

ανάκρισης και της κράτησης προσώπων που φέρονται να έχουν διαπράξει 

αδικήματα που σχετίζονται με τις παράνομες ουσίες. Η παρακράτηση 

φαρμάκων από εκείνους που τα χρειάζονται για ιατρικούς σκοπούς, 

συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας της εξάρτησης και της ανακούφισης από 

τον πόνο, θεωρείται εξίσου μια μορφή βασανιστηρίων. Προς αυτή την 

κατεύθυνση ενισχύεται παράλληλα η πολιτική της Στρατηγικής για τη μείωση 

του στίγματος. 

7. Δικαίωμα σε απαλλαγή από αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις 

Όλοι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια και κανείς δεν πρέπει 

να στερείται της ελευθερίας παρά μόνο για τους λόγους και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που θεσπίζονται από τον νόμο. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν εξίσου 

για κάθε πρόσωπο που είναι γνωστό ή ύποπτο ότι έχει κάνει χρήση 
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παράνομων ουσιών, καθώς και σε οποιονδήποτε είναι ύποπτος για αδίκημα 

που σχετίζεται με τις παράνομες ουσίες. Η Στρατηγική οφείλει να διασφαλίσει 

ότι τα άτομα που εμπλέκονται σε τα αδικήματα που σχετίζονται με τις 

παράνομες ουσίες μεταχειρίζονται με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 

τους. Η εφαρμογή των εναλλακτικών ποινών αντί του εγκλεισμού, θα πρέπει να 

δίνει έμφαση ώστε το άτομο να ολοκληρώνει τη θεραπεία που του ορίζει το 

δικαστήριο, και εάν δεν τα καταφέρνει να του δίνεται ευκαιρία επανένταξης στο 

θεραπευτικό πλαίσιο. 

8. Δικαίωμα της πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 

δικαστηρίου 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον του νόμου και ενώπιον του 

Δικαστηρίου και να υπερασπίζεται τον εαυτό του στις ποινικές κατηγορίες 

εναντίον του. Αυτά και άλλα στοιχεία του δικαιώματος της δίκαιης Δίκης δεν 

πρέπει να παραβιάζονται ή να περιορίζονται, απλά και μόνο επειδή ένα άτομο 

κατηγορείται για παράνομη χρήση, καλλιέργεια ή διακίνηση ουσιών. 

9. Δικαίωμα στο απόρρητο και στην ιδιωτική ζωή 

Όλοι έχουν το δικαίωμα στο απόρρητο και στην ιδιωτική ζωή, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών ή/και 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης. Η Στρατηγική  διασφαλίζει ότι τα στοιχεία 

των ατόμων σχετικά με την υγεία, τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών τους 

εξετάσεων και το ιστορικό της θεραπείας τους δεν θα κοινοποιείται χωρίς την 

προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση τους. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετείται 

πλήρως η νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

και ενισχύεται η πολιτική πρόληψης και μείωσης του στίγματος. 

10. Δικαίωμα απόλαυσης της πολιτιστικής ζωής 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει την πολιτιστική ζωή. Το δικαίωμα 

αυτό ισχύει εξίσου για όλους χωρίς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών για ψυχαγωγικούς σκοπούς, των 

ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών για πολιτιστικούς, πνευματικούς ή 

θρησκευτικούς σκοπούς και των ανθρώπων που χρειάζονται ελεγχόμενες 

ουσίες για ιατρικούς σκοπούς. Η Στρατηγική προωθεί δράσεις που ενισχύουν 

την εμπλοκή σε πολιτιστικές δραστηριότητες στους Πυλώνες της Πρόληψης, 

της Θεραπείας και της Κοινωνικής Υποστήριξης.  

11. Δικαίωμα στην ελευθερία της άποψης, της έκφρασης και της 

ενημέρωσης 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της άποψης και της έκφρασης, 

το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης 

πληροφοριών και ιδεών κάθε είδους, μέσω οποιουδήποτε μέσου επιλογής. 

Περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα να έχουν άποψη, να εκφράζουν ιδέες και να 

αναζητούν, να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με τις 
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νόμιμες και παράνομες ουσίες καθώς και για την πολιτική για αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων. Στη διαμόρφωση της Στρατηγικής λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η 

άποψη των άμεσα επηρεαζόμενων ατόμων όπως είναι τα άτομα που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις εξαρτησιογόνες ουσίες ή/και άλλες 

εξαρτητικές συμπεριφορές. Μέσω των δράσεων διασφαλίζεται η παροχή 

έγκαιρης και αντικειμενικής ενημέρωσης των ατόμων αυτών σχετικά με 

νομοθεσίες, πολιτικές, κανονισμούς, υπηρεσίες και προγράμματα καθώς και 

ευκαιρίες εκπαίδευσης για σκοπούς προστασίας τους. 

10. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης 

Όλοι έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής 

συνάθροισης, το οποίο συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα να προγραμματίσουν, να 

οργανώσουν και να διαφημίσουν ειρηνικές πορείες, διαμαρτυρίες και άλλους 

τύπους συγκεντρώσεων για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να 

υποστηρίξουν, υπέρ ή κατά, τροποποιήσεις στις νομοθεσίες και στις πολιτικές 

που αφορούν στις εξαρτήσεις. Επίσης, περιλαμβάνει το δικαίωμα να 

συγκροτήσουν ή και να συμμετέχουν σε οργανώσεις που υποστηρίζουν θέματα 

που αφορούν στις εξαρτήσεις ή που είναι αφιερωμένες στη στήριξη των ατόμων 

ή ομάδων που επηρεάζονται από τις εξαρτήσεις και τις συνέπειες.  

Επιπρόσθετα, στις Διεθνείς Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά (2019) γίνεται ειδική μνεία σε 

τρεις υπο-ομάδες και πώς δύναται να επηρεαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 

τους από την πολιτική για τις εξαρτήσεις: 

 (α) Παιδιά 

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα: 

- Της προστασίας από τις εξαρτησιογόνες ουσίες και από την 

εκμετάλλευση τους στο εμπόριο ουσιών 

- Να εισακούγονται σε θέματα που τα αφορούν, σε συνάρτηση με την 

ηλικία και την ωριμότητα τους και οι πολιτικές που ακολουθούνται πρέπει 

να δίνουν πρωταρχική σημασία στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. 

- Να λαμβάνουν έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση για τις ουσίες και 

τις επιπτώσεις τους, καθώς και να προστατεύονται από επικίνδυνη 

παραπληροφόρηση.  

- Στην υγεία, να εισακούγονται σε θέματα που αφορούν στη φροντίδα και 

στην υγεία τους και οι αποφάσεις που αφορούν στις κλινικές τους 

ανάγκες να είναι προς το συμφέρον τους. 

- Στη φροντίδα και την προστασία, απαραίτητα για την ευημερία τους, 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι γονείς 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης. 

 (β) Γυναίκες 

Οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης, έχουν το δικαίωμα: 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html
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- Να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες  

τους στη βάση της μη διάκρισης, σε όλους τους τομείς και στη βάση της 

ισότητας με τους άντρες.  

- Να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας, χωρίς διακρίσεις. 

- Σε ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου  του 

δικαιώματος σε τροφή, ρουχισμό και χώρο διαμονής. 

(γ) Άτομα που στερούνται της ελευθερίας τους 

Τα άτομα που στερούνται της ελευθερίας τους, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων που βρίσκονται υπό καθεστώς εγκλεισμού λόγω της εμπλοκής τους σε 

αδικήματα που σχετίζονται με τις παράνομες ουσίες, έχουν το δικαίωμα: 

- Ανθρώπινης μεταχείρισης και σεβασμού της αξιοπρέπειας τους.  

- Πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, αντίστοιχες με αυτές που είναι 

διαθέσιμες για τον γενικό πληθυσμό. 
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5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης της Εθνικής Στρατηγικής 

για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες 

και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013- 2020  
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύονται σε συντομία τα αποτελέσματα της 

εξωτερικής αξιολόγησης, με έμφαση στις εισηγήσεις των αξιολογητών για τη 

νέα Στρατηγική. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κατατεθούν στην ΑΑΕΚ 

τον Σεπτέμβριο του 2020. 
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6. Ανάλυση της κατάστασης του φαινομένου και των νέων 

προκλήσεων  
 

Τα στοιχεία που αφορούν στην κατάσταση του φαινομένου θα 

επικαιροποιηθούν πριν την κατάθεση της Εθνικής Στρατηγικής στο Υπουργικό 

Συμβούλιο. 

Στοιχεία από την έρευνα γενικού πληθυσμού: 
Κατά το 2019 διεξήχθη η 5η  έρευνα γενικού πληθυσμού στην Κύπρο με τη 

συμμετοχή 3511 ατόμων (προηγούμενες σειρές το 2006, το 2009, το 2012 και 

το 2016).  

Ο γενικός στόχος της έρευνας ήταν η εκτίμηση της χρήσης νόμιμων και 

παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών καθώς και εξαρτητικών συμπεριφορών 

στο γενικό πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών. Η έρευνα διερευνά επιπλέον, τις 

στάσεις και τις αντιλήψεις του πληθυσμού σε θέματα που σχετίζονται με τη 

χρήση ουσιών. 

Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας: 
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Στοιχεία από την έρευνα στον μαθητικό πληθυσμό: 
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Στοιχεία από τον Δείκτη Αίτησης Θεραπείας: 
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Στοιχεία από τον Δείκτη Μολυσματικών Ασθενειών: 
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Στοιχεία από τον Δείκτη Θανάτων οφειλόμενων σε υπερβολική δόση: 
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Τάσεις: 
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7. Υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής 
 

Η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής θα προκύψει μέσα από την εφαρμογή 

δύο σχεδίων δράσης: 2021- 2024 και 2025- 2028, τα οποία θα αποτελούν 

δυναμικά έγγραφα και θα αναθέτουν σε φορείς την ευθύνη για εφαρμογή των 

συγκεκριμένων δράσεων του κάθε πυλώνα, υπό την καθοδήγηση και 

συντονισμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Τα δύο Σχέδια 

είναι τετραετή, έτσι ώστε να παρέχουν την κατάλληλη ευελιξία που είναι 

απαραίτητη για σκοπούς αναπροσαρμογής των πολιτικών και μέτρων. Το 

Σχέδιο Δράσης της β’ τετραετίας θα βασιστεί στα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης του πρώτου σχεδίου δράσης. Με το πέρας της χρονικής περιόδου 

2021-2027, η Εθνική Στρατηγική θα αξιολογηθεί και τα αποτελέσματα της θα 

αξιοποιηθούν για τη συγγραφή της επόμενης Στρατηγικής. 

Ο σχεδιασμός του Σχεδίου Δράσης 2021- 2024 βασίστηκε στις διεθνείς και 

ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, στην Κυπριακή πραγματικότητα η οποία 

αποτυπώνεται στα στοιχεία από την επιστημονική παρακολούθηση του 

φαινομένου του Τμήματος Παρακολούθησης της ΑΑΕΚ, στα αποτελέσματα της 

εξωτερικής αξιολόγησης της Εθνικής Στρατηγικής 2013-2020 και στη δημόσια 

διαβούλευση που προέβηκε η ΑΑΕΚ κατά τη διάρκεια του 2020 με Υπουργεία, 

Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανωμένα Σύνολα και την 

Κοινωνία των Πολιτών, ομάδες άμεσα επηρεαζόμενων ατόμων, όπως άτομα 

που κάνουν χρήση ουσιών, γονείς, μαθητές κ.ο.κ. 

Για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των συναφών Σχεδίων Δράσης 

απαιτείται η εδραίωση συνεργιών, αλλά και μιας ευρύτερης κοινωνικής 

συµµαχίας. Μέσα από την προαγωγή μιας συντονισμένης σε τοπικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συνεργασίας, μπορούν να επιτευχθούν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. 

Το προσχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων και 

το Σχέδιο Δράσης 2021-2024, συμπεριλαμβανομένης μίας ενδεικτικής 

κοστολόγησης των δράσεων, κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο. 
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8. Συντονισμός 
 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) αποτελεί τον 

ανώτατο συντονιστικό φορέα της Κύπρου στον τομέα των νόμιμων και 

παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά 

παιχνίδια και από τον Νοέμβριο του 2017 τη μετεξέλιξη του Αντιναρκωτικού 

Συμβουλίου Κύπρου (2000).  

Κάποιες από τις κύριες αρμοδιότητες της ΑΑΕΚ, με βάση τη νομοθεσία που τη 

διέπει, είναι ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής 

Στρατηγικής και ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των σχετικών 

μέτρων και παρεμβάσεων. Η ΑΑΕΚ στοχεύει σε συστηματική παρακολούθηση 

της υλοποίησης των δράσεων που θα συμπεριληφθούν στα Σχέδια Δράσης 

μέσω της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Η προώθηση και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής προϋποθέτει την 

ενίσχυση του ρόλου των Λειτουργών - Συνδέσμων στα Υπουργεία, έτσι που να 

μπορούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά τόσο σε ό,τι αφορά στις 

ενδοϋπουργικές διαδικασίες αλλά και στις δεσμεύσεις των Υπουργείων έναντι 

της Στρατηγικής.  

Σημαντική παράμετρος επίσης θεωρείται η αξιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής 

για τα Ναρκωτικά η οποία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, ο οποίος προεδρεύει, και απαρτίζεται από τους Υπουργούς 

Υγείας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Παιδείας  Πολιτισμού 

Αθλητισμού και Νεολαίας, Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Άμυνας και Οικονομικών.   
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9. Πυλώνες εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής 

Το Σχέδιο Δράσης 2021- 2024 περιλαμβάνει τους εξής Πυλώνες εφαρμογής:  

 Πρόληψη 

 Θεραπεία 

 Κοινωνική Υποστήριξη 

 Μείωση της Βλάβης 

 Μείωση της Προσφοράς 

 Έρευνα- Αξιολόγηση- Εκπαίδευση  

 Διεθνής Συνεργασία  

Σε όλους του πυλώνες εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης συμπεριλαμβάνονται 

δράσεις που ανταποκρίνονται στις παράνομες ουσίες, τις νόμιμες ουσίες (όπως 

ο καπνός, το αλκοόλ, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα) και την παθολογική 

ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. 

Επιγραμματικά, σημειώνονται  κάποιες από τις κύριες προτεραιότητες που 

αφορούν στον καπνό, το αλκοόλ και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά 

παιχνίδια. 

Καπνός 
Το κάπνισμα αποτελεί το υπό αριθμό ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας διεθνώς, 

έχοντας ως αποτέλεσμα εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο σε παγκόσμια 

βάση, οι οποίοι θα μπορούσαν να προληφθούν.  

Το κάπνισμα κατηγοριοποιείται σε δύο είδη: στο ενεργητικό κάπνισμα, και την 

έκθεση στον «περιβαλλοντικό καπνό» environmental tobacco smoke–(ETS) 

που οφείλεται στο κάπνισμα, το λεγόμενο παθητικό κάπνισμα ενώ η έκθεση 

στον καπνό διακρίνεται σε «δευτερογενή» και «τριτογενή» καπνό. Το παθητικό 

κάπνισμα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική αιτία αύξησης της νοσηρότητας 

και της θνησιμότητας και να επιβαρύνει με σημαντικές δαπάνες την κοινωνία 

ως σύνολο. Η εθνική στρατηγική λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 

καπνίσματος και εισηγείται δράσεις για όλες τις πτυχές αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που προκαλεί. 

Προτεραιότητες της νέας στρατηγικής που αφορούν στο κάπνισμα: 

Μέσα από τη νέα Εθνική Στρατηγική, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου προωθεί τις εξής  κύριες προτεραιότητες που αφορούν στο κάπνισμα:  

α) την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για το κάπνισμα  

β) την πρόληψη του καπνίσματος και καπνικών προϊόντων στον γενικό 

πληθυσμό, αλλά πιο συγκεκριμένα τη δημιουργία περιβαλλόντων 

απαλλαγμένων από καπνό (όπως σχολεία, πανεπιστήμια) μέσω π.χ. 

διοργάνωσης εξειδικευμένων εκστρατειών πρόληψης και αύξησης της σχετικής 

φορολογίας 
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γ) τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τη θεραπεία της εξάρτησης από 

τη νικοτίνη, μέσω της στάθμισης των αντίστοιχων κατευθυντήριων γραμμών 

του ENSP 

δ) τον έλεγχο και αδειοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων διακοπής του 

καπνίσματος 

ε) την ενίσχυση της διαθεσιμότητας προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος 

στη χώρα μας, καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων προγραμμάτων 

που προσφέρονται από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 

Αλκοόλ 
Η κατανάλωση αλκοόλ είναι αρκετά διαδεδομένη στην Κύπρο, ωστόσο η 

υπερβολική κατανάλωση του επιφέρει αρνητικές συνέπειες τόσο για το ίδιο το 

άτομο, όσο και για τη δημόσια υγεία. 

Μέσα από τη νέα Εθνική Στρατηγική, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου προωθεί τις εξής κύριες προτεραιότητες που αφορούν στο αλκοόλ:  

α) την αποτροπή της βαριάς επεισοδιακής κατανάλωσης, προσβασιμότητας και 

διαθεσιμότητας αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά  

β) τη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ στους νέους  

γ) την πρόληψη του συνδρόμου εμβρυϊκού αλκοολισμού και του φάσματος 

διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού 

δ) τη μείωση της επιβλαβούς χρήσης και της κατάχρησης αλκοόλ στους 

ενήλικες  

ε) την αποτροπή της κατανάλωσης αλκοόλ από οδηγούς και  

στ) την παροχή επαρκούς φροντίδας για τα παιδιά και τις οικογένειες που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ.  

 

Διαταραχή ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια 
Η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια αναγνωρίστηκε για πρώτη 
φορά το 1980 ως ψυχική ασθένεια και εντάχθηκε στην τρίτη αναθεώρηση του 
διαγνωστικού στατιστικού εγχειριδίου (DSM-ΙΙΙ) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 
Εταιρείας. Μέχρι πρόσφατα, στο DSM IV-TR (2000) κατατασσόταν στις 
διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων μη ταξινομούμενες ενώ η πρόσφατη 
(5η) έκδοση του διαγνωστικού στατιστικού εγχειριδίου για τις ψυχικές 
διαταραχές (DSM-V) αποτυπώνει τις νεότερες εξελίξεις και τις κοινωνικές 
πραγματικότητες. Για πρώτη φορά περιγράφεται ότι μια δραστηριότητα, εν 
προκειμένω η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, μπορεί να είναι εθιστική 
χωρίς να περιλαμβάνει κάποια εξωτερικά χορηγούμενη ουσία. Η παθολογική 
ενασχόληση μετονομάζεται σε διαταραχή ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια και 
μεταφέρεται από τη διαγνωστική κατηγορία «διαταραχές ελέγχου των 
παρορμήσεων» στη νεοδημιουργηθείσα κατηγορία «διαταραχές εθισμού» και 
στην υποκατηγορία «μη σχετιζόμενες με ουσίες διαταραχές».  
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Η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια ακολουθεί το ίδιο μοντέλο εξάρτησης που 
παρατηρείται και στην εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες, καθώς υπάρχει 
αυξημένος όγκος ερευνών στους τομείς της νευροεπιστήμης και της 
ψυχολογίας που καταδεικνύουν ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ της 
εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και των άλλων εξαρτήσεων. 
 
Η αιτιολογία της διαταραχής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι 
ακόμη πλήρως κατανοητή. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερο 
ερευνητικό βάρος στην κατανόησή της. Σήμερα, μπορεί να διατυπωθεί με 
ασφάλεια η άποψη ότι πρόκειται περί ενός πολυπαραγοντικού φαινομένου, το 
οποίο φαίνεται να εξαρτάται από την αλληλεπίδραση μεταξύ ατομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων. 

 
Η έρευνα στο πεδίο της πρόληψης σε σχέση με την προβληματική ενασχόληση 
με τα τυχερά παιχνίδια βασίζεται στην κατανόηση των βασικών αιτιολογικών 
παραγόντων. Τα διαθέσιμα στοιχεία όπως περιγράφονται στις καλές πρακτικές 
αποδεικνύουν ότι ένας μεγάλος αριθμός βιολογικών, ψυχολογικών, εμπειρικών 
και κοινωνικών παραγόντων επιδρούν με σύνθετους τρόπους στην ανάπτυξη 
προβληματικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια. Η πρόληψη 
μπορεί να βασιστεί σε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις εστιάζοντας σε 
παράγοντες κινδύνου (και  σε προστατευτικούς παράγοντες.  
 
Η θεραπεία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών απευθύνεται σε: α) άτομα με 
αυξανόμενο χρόνο ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και σταδιακή απώλεια 
ελέγχου, β) άτομα που χαρακτηρίζονται με απώλεια ελέγχου αναφορικά με την 
ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και γ)  μέλη της οικογένειας του ατόμου με 
προβλήματα ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Η θεραπεία  βασίζεται τόσο 
σε κοινές αρχές και πρακτικές με τη θεραπεία από την εξάρτηση στις νόμιμες ή 
παράνομες ουσίες όσο και σε συγκεκριμένες αρχές στις οποίες πρέπει να 
βασίζονται οι παρεμβάσεις στον τομέα της θεραπείας της διαταραχής 
ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια.  
 
Μέσα από τη νέα Εθνική Στρατηγική, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου προωθεί τις εξής κύριες προτεραιότητες που αφορούν στην 

παθολογική ενασχόληση/ διαταραχή ενασχόλησης με τα τυχερά παιγνίδια: 

α) τη στήριξη ευάλωτων ομάδων με στόχο την πρόληψη της προβληματικής 

ενασχόλησης με τα τυχερά παιγνίδια 

β) τη δημιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος για ανήλικα/νεαρά πρόσωπα 

σε σχέση με την ενασχόληση με τα τυχερά παιγνίδια  

γ) την εφαρμογή μηχανισμών έγκαιρης παρέμβασης για άτομα που 

παρουσιάζουν συμπεριφορές υψηλού κινδύνου σε σχέση με τα τυχερά 

παιγνίδια  

δ) τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της  προβληματικής ενασχόλησης με 

τα τυχερά παιγνίδια σε τρίτους  
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ε) τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ομάδων (ανήλικων, ενήλικων, 

ευάλωτου πληθυσμού) στην εξειδικευμένη θεραπεία που σχετίζεται με την 

προβληματική ενασχόληση ή τη διαταραχή ενασχόλησης με τα τυχερά 

παιχνίδια 

στ) την τεκμηρίωση και παρακολούθηση του φαινομένου της ενασχόλησης με 

τα τυχερά παιχνίδια και 

ζ) την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.   
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11.1. Πρόληψη 
 

Η πρόληψη των εξαρτήσεων έχει ως στόχο την αποτροπή της έναρξης της 

χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή/ και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών, ενώ 

παράλληλα στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα που έχουν ήδη δοκιμάσει ή 

βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο χρήσης ή σε αρχικό στάδιο εξαρτητικών 

συμπεριφορών, έτσι ώστε να μην αναπτυχθούν περαιτέρω προβλήματα από 

τη χρήση/ εξάρτηση. Η πρόληψη των εξαρτήσεων έχει μια ευρύτερη πρόθεση: 

να κρατήσει τα άτομα υγιή και ασφαλισμένα και να τους βοηθήσει να 

ανακαλύψουν τα ταλέντα και τις δυνατότητες τους.  

Η φιλοσοφία της Στρατηγικής στο επίπεδο της Πρόληψης, καθορίζεται μέσα 

από τις βασικές αρχές προαγωγής της σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής 

υγείας του ατόμου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. 

Η ερευνητική αλλά και η διαχρονική εμπειρία των επαγγελματιών της πρόληψης 

αλλά και της προαγωγής της υγείας, καταδεικνύει τα τελευταία χρόνια ότι η 

έμφαση των προληπτικών προγραμμάτων δε θα πρέπει να επικεντρώνεται στις 

ουσίες, στις εξαρτητικές συμπεριφορές ή στο άτομο αλλά να αναγνωρίζονται 

και συνυπολογίζονται κοινωνικοί, πολιτισμικοί και οικονομικοί παράγοντες που 

συνδέονται με τα επίπεδα υγείας του πληθυσμού καθώς και με τις 

συμπεριφορές υγείας του ατόμου. 

Ο Πυλώνας της Πρόληψης στην Εθνική Στρατηγική δίνει έμφαση σε διάφορες 

μορφές εξάρτησης, τόσο  από νόμιμες ουσίες όπως το αλκοόλ, το κάπνισμα και 

η ενασχόληση με τα τυχερά παιγνίδια, όσο και από παράνομες ουσίες όπως 

είναι η κάνναβη, οι αμφεταμίνες, τα οποιοειδή κ.ο.κ. 

Η πρόληψη διακρίνεται σε καθολική, που απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό, 

σε επιλεκτική, που επικεντρώνεται σε ειδική ομάδα/στόχο, και σε ενδεδειγμένη 

που παρεμβαίνει για στήριξη ατόμων για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις χρήσης 

ουσιών ή άλλων σχετικών προβλημάτων συμπεριφοράς, που όμως δεν έχουν 

διαγνωστεί ως εξαρτημένα.  

Οι γενικοί σκοποί στον Πυλώνα της Πρόληψης είναι οι εξής:  

 Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της κοινωνίας για θέματα που αφορούν 

στις εξαρτήσεις και άλλες δράσεις καθολικής πρόληψης 

 

Περιλαμβάνονται όλες οι καθολικές παρεμβάσεις και πολιτικές οι οποίες 

απευθύνονται σε όλα τα μέλη μιας ομάδας στόχου, ανεξάρτητα από τον 

υποκείμενο κίνδυνο χρήσης ή ιστορικού χρήσης ουσιών/ εξαρτητικών 

συμπεριφορών. Η ομάδα στόχος αυτών των δράσεων δεν είναι τα άτομα που 

έχουν αρχίσει τη χρήση ουσιών ή έχουν εκδηλώσει άλλες εξαρτητικές 

συμπεριφορές, αλλά οι δράσεις αφορούν στο ευρύτερο κοινό, όλους τους νέους 
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και τα παιδιά. Τέλος, περιλαμβάνει και όλες τις εκστρατείες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης που στοχεύει να διεξάγει η Αρχή Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου την εν λόγω περίοδο, σε συνεργασία με άλλους φορείς. 

 Στήριξη παιδιών και νέων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και άλλων 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού 

Περιλαμβάνει επιλεκτικές και επικεντρωμένες παρεμβάσεις που απευθύνονται 

σε ευάλωτες ομάδες, όπου συχνά γίνεται χρήση ουσιών ή/ και παρουσιάζονται 

εξαρτητικές συμπεριφορές. Στόχος είναι η βελτίωση των βιοποριστικών και 

διαπροσωπικών ευκαιριών των συγκεκριμένων ατόμων, η βελτίωση των 

κοινωνικών τους συνθηκών και η υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής. Παράλληλα, 

ενισχύεται η πρόσβαση αυτών των ατόμων στις υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Ευάλωτες ομάδες με βάση την Εθνική Στρατηγική θεωρούνται: παιδιά που 

εγκαταλείπουν το σχολείο, μαθητές/στρατιώτες/ φοιτητές σε πειραματική χρήση 

νόμιμων και παράνομων ουσιών ή/και με παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά 

παιχνίδια, παιδιά φυλακισμένων, παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, παιδιά με 

γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης ή άλλες μορφές 

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 

καταναλώνουν αλκοόλ. Αναφορικά με την παθολογική ενασχόληση με τα 

τυχερά παιχνίδια, ευάλωτες ομάδες θεωρούνται οι άνεργοι και τα άτομα τρίτης 

ηλικίας. . 

 Εφαρμογή δράσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων με στόχο τη δημιουργία 

αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση/ εξάρτηση  
Περιλαμβάνει όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και περιβαλλοντικές δράσεις  

(περιβαλλοντική πρόληψη) που πρέπει να προωθηθούν με στόχο τη 

δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση και άλλες 

εξαρτητικές συμπεριφορές και ειδικότερα για: 

- Μείωση και πρόληψη του καπνίσματος  

- Μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ ανάμεσα σε νέους 

- Μείωση της πρόσβασης ανηλίκων σε τυχερά παιχνίδια 

- Πρόληψη της έκθεσης των νέων στη διαφήμιση ουσιών (νόμιμων και 

παράνομων) και τυχερών παιχνιδιών 

- Μείωση των οδικών δυστυχημάτων και θανάτων 

- Μείωση της πρόσβασης των παιδιών και εφήβων σε παράνομες ουσίες. 

Πρόκειται για παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς ή 

της διευκόλυνσης της αλλαγής, μέσα από την αλλαγή του περιβάλλοντος του 

ατόμου. 
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 Πρόληψη ή/ και καθυστέρηση της έναρξης της χρήσης και των 

εξαρτητικών συμπεριφορών σε ειδικά περιβάλλοντα 
Περιλαμβάνει δράσεις για πρόληψη ή/ και καθυστέρηση της έναρξης της 

χρήσης και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών στα εξής, μεταξύ άλλων, 

σημαντικά περιβάλλοντα:  

- Οικογένεια 

Τα προγράμματα πρόληψης που απευθύνονται στην οικογένεια θα 

πρέπει να ενδυναμώνουν τους δεσμούς και τις σχέσεις μεταξύ των 

μελών της οικογένειας και να περιλαμβάνουν τεχνικές βελτίωσης των 

γονεϊκών δεξιοτήτων, εκπαίδευση σε ότι αφορά τις 

ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του παιδιού ανάλογα με το στάδιο 

εξέλιξης, στον καθορισμό ορίων, αλλά και ενός πλαισίου κανόνων μέσα 

στην οικογένεια, καθώς και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με το θέμα 

της εξάρτησης. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, θα πρέπει δηλαδή να 

ενισχυθούν όχι απλά οι γνώσεις τους, γύρω από τις ουσίες και τις 

εξαρτητικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως οι δεξιότητες τους έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στο ρόλο τους με σταθερότητα, κατανόηση, 

εμπνέοντας παράλληλα εμπιστοσύνη στους νέους.  

- Εκπαιδευτικό Περιβάλλον -Σχολείο/ Πανεπιστήμια 

Η πρόληψη απευθύνεται σε όλους ανεξαίρετα τους μαθητές όλων των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο. Ιδανικά 

δράσεις πρόληψης στο εκπαιδευτικό σύστημα, μπορούν να 

σχεδιάζονται με τρόπο που να παρεμβαίνουν σε όσο το δυνατόν 

μικρότερες ηλικίες, όπως η προσχολική, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν 

έγκαιρα τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να οδηγήσουν σε  

εξαρτητικές συμπεριφορές. Τα προγράμματα και οι δράσεις θα πρέπει 

να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας, 

λαμβάνοντας υπόψη τα εξελικτικά της στάδια και να στοχεύουν στη 

βελτίωση της κοινωνικής και συναισθηματικής σφαίρας του ατόμου. Σε 

κάθε σχολική μονάδα, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική αγωγής 

υγείας η οποία να αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, θα προωθηθούν προγράμματα 

πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον και την 

εκπαίδευση.  

Σημαντικό περιβάλλον για υλοποίηση παρεμβάσεων αποτελεί επίσης 

και ο χώρος των Πανεπιστημίων αφού το αίσθημα ανεξαρτησίας που 

συνοδεύει τους φοιτητές και η τάση για κατανάλωση αλκοόλ αλλά και ο 

πειραματισμός με τις ουσίες εξάρτησης, συντείνουν σε ένα σημαντικό 

περιβάλλον για υλοποίηση πρακτικών έγκαιρης παρέμβασης 

(EMCDDA, 2017) .  

 

Εθνική Φρουρά 
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Το περιβάλλον της Εθνικής Φρουράς προσφέρεται για προληπτικές 

παρεμβάσεις σε νέους κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας. 

Μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας έχουν 

προωθηθεί αρκετά μέτρα, τα οποία στόχος είναι να ενισχυθούν με, 

μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της εφαρμογής και επέκταση των 

προγραμμάτων πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας στο 

περιβάλλον της εθνικής φρουράς.  

Τοπική αυτοδιοίκηση/ κοινωνία 

Στο περιβάλλον της κοινότητας έχει εδραιωθεί ήδη μία συνεργασία με 

συγκεκριμένους Δήμους και Κοινότητες για την παροχή πολυ-επίπεδης 

στήριξης σε ευάλωτες ομάδες. Στόχος είναι να επεκταθεί και να 

βελτιωθεί η προληπτική στρατηγική στο πεδίο αυτό, καθώς επίσης και 

να επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, καλύπτοντας κι άλλες 

ομάδες στόχου και επίπεδα του πληθυσμού, προκειμένου να 

αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι ανάγκες αλλά και τα διάφορα 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα που τυχόν υποβόσκουν.  

- -Εργασία  

Η εργασία αποτελεί ένα περιβάλλον που προσφέρεται για προληπτικές 

παρεμβάσεις. Κυρίως, θα πρέπει τα άτομα που εντοπίζονται στο 

εργασιακό περιβάλλον με θέματα εξαρτήσεων να παραπέμπονται στις 

κατάλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο 

πρόληψης θα πρέπει η Πολιτεία να προστατεύσει το κοινό από τυχόν 

ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης ουσιών από 

άτομα σε επαγγέλματα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, όπως π.χ. οι 

οδηγοί των μέσων μαζικής μεταφοράς. 

- Χώροι Νυχτερινής διασκέδασης 

Συνήθως σε ότι αφορά το περιβάλλον ασφαλούς νυχτερινής 

διασκέδασης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το θέμα της κατανάλωσης 

αλκοόλ. Πολύ λίγες προληπτικές παρεμβάσεις που αφορούν τη χρήση 

ουσιών σε τέτοια περιβάλλοντα έχουν αξιολογηθεί (EMCDDA, 2017). Η 

χρήση ουσιών και η κατανάλωση αλκοόλ σε χώρους νυχτερινής 

διασκέδασης, όπως μπαρ, νυχτερινά κέντρα και άλλους χώρους 

αναψυχής, συνδέεται με προβλήματα υγείας και κοινωνικά προβλήματα, 

όπως βλάβη της υγείας, επιθετική συμπεριφορά και βία, οδήγηση υπό 

την επήρεια αλκοόλ και παράνομων ουσιών και άλλα ατυχήματα. 

Υπάρχουν επίσης μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία αλλά και η 

πιθανότητα εθισμού.  

  Εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης  

Περιλαμβάνει ενδεδειγμένες παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα που 

έχουν ήδη αρχίσει τη χρήση ή βρίσκονται σε πειραματικό/ αρχικό στάδιο, 

βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και τους 

παράγοντες κινδύνου που τα καθιστούν πιο ευάλωτα σε ότι αφορά τη χρήση/ 

εξάρτηση και παραπέμποντας τα στη θεραπεία. Περιλαμβάνει δράσεις με τις 

οποίες εντοπίζονται και παραπέμπονται για θεραπεία μαθητές, στρατιώτες, 
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νεαροί συλληφθέντες, ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά και άτομα που 

συχνάζουν σε υποστατικά και παρουσιάζουν προβληματική ενασχόληση με τα 

τυχερά παιχνίδια και το Καζίνο. Περιλαμβάνει επίσης σύντομες παρεμβάσεις σε 

έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες και την ανάπτυξη συστήματος παραπομπής 

παιδιών με φάσμα διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού (FAS/FASD) στις 

κατάλληλες υπηρεσίες. 
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11.2. Θεραπεία 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), o όρος της θεραπείας 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη διαδικασία που ξεκινά όταν ένα άτομο 

έρχεται σε επαφή με τον επαγγελματία υγείας ή με κάποια άλλη υπηρεσία της 

κοινότητας, την οποία ενδέχεται να συνεχίσει μέσα από διαδοχικές 

εξειδικευμένες παρεμβάσεις έως ότου επιτευχθεί το ανώτατο δυνατό επίπεδο 

υγείας και ευημερίας του.  

O Οδηγός Θεραπείας της ΑΑΕΚ ορίζει τη «θεραπεία» ως οποιοδήποτε 

πρόγραμμα ή παρέμβαση απευθύνεται άμεσα σε άτομα που έχουν 

προβλήματα με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, παράνομων και νόμιμων 

(αλκοόλ, καπνός, φάρμακα) ή προβλήματα από την ενασχόληση με τα τυχερά 

παιχνίδια και η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ψυχολογικής, σωματικής και 

κοινωνικής τους κατάστασης.  

Οι γενικοί σκοποί του Πυλώνα Θεραπείας είναι οι εξής: 

 Αύξηση της προσβασιμότητας στη θεραπεία 
Περιλαμβάνει δράσεις, μεταξύ άλλων, για διασφάλιση παρεμβάσεων που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανήλικων, των γυναικών, στη διάσταση του 

φύλου γενικότερα, των μεταναστών, των ατόμων με διπλή διάγνωση και στη 

βελτίωση των θεραπευτικών προγραμμάτων σε διάφορα επίπεδα. 

 Ενίσχυση του πλουραλισμού, της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων και δομών 

και συγκράτηση στη θεραπεία 
Προωθείται, μεταξύ άλλων, η πιστοποίηση του προσωπικού των δομών, η 

διασφάλιση της εφαρμογής των Προτύπων Ποιότητας Θεραπείας, η δημιουργία 

κατευθυντήριων γραμμών για τη διακοπή του καπνίσματος, η ανάπτυξη οδηγού 

και παροχή επαρκούς στήριξης για τα παιδιά και τις οικογένειες που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της χρήσης παράνομων ουσιών και αλκοόλ, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με διαταραχή εμβρυϊκού αλκοολισμού. 

 Διασφάλιση της προσβασιμότητας στη θεραπεία στο πλαίσιο του 

συστήματος ποινικής δικαιοσύνης 
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας για 

παραπομπή στη θεραπεία αντί φυλάκισης των κατηγορουμένων χρηστών ή 

εξαρτημένων ατόμων, την εφαρμογή του θεσμού των εξειδικευμένων 

δικαστηρίων για εξαρτήσεις και την παροχή ολοκληρωμένου θεραπευτικού 

πλαισίου εντός των Φυλακών.    

https://www.naac.org.cy/uploads/treatment/6fe371cd2X.pdf
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11.3. Κοινωνική Υποστήριξη 
Οι διάφορες μορφές της κοινωνικής υποστήριξης, και κυρίως η 

συναισθηματική, σχετίζονται θετικά µε τη σωματική και ψυχική υγεία. Στόχος 

είναι η υποστήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες, νόμιμες και παράνομες, αλλά και των ατόμων με 

προβλήματα εξαρτητικών συμπεριφορών, που στερούνται λόγω συνθηκών, 

ευκαιρίες επανένταξης.  

Οι παρεμβάσεις κοινωνικής υποστήριξης απευθύνονται τόσο σε υφιστάμενους 

όσο και σε πρώην προβληματικούς χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και άτομα 

με εξαρτητικές συμπεριφορές, δηλαδή από άτομα που έχουν απεξαρτηθεί, τα 

οποία είναι λειτουργικά μέσα στην κοινωνία, άτομα που παρακολουθούν 

μακρόχρονα προγράμματα με υποκατάστατα έως τα πλέον άπορα άτομα που 

ζουν στον δρόμο.  

Ο γενικός σκοπός του Πυλώνα Κοινωνικής Υποστήριξης είναι η διασφάλιση της 

επάρκειας και η αύξηση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες κοινωνικής 

υποστήριξης, ενώ ο επιμέρους στόχος είναι η πολύπλευρη στήριξη των ατόμων 

με ιστορικό εξάρτησης για ένταξη τους στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση του 

μορφωτικού τους επιπέδου, η εξεύρεση στέγασης, η μείωση του στίγματος κ.α. 

Αποτελεί προτεραιότητα η εφαρμογή μηχανισμού για τη διασύνδεση των 

ατόμων που αποφυλακίζονται και αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ουσιοεξάρτησης καθώς και η ανάπτυξη προγράμματος με στόχο τη δημιουργία 
ξενώνα φιλοξενίας (half-way houses) για αποφυλακισθέντες με ιστορικό 
εξάρτησης. Μέσα στις προσπάθειες της ΑΑΕΚ για υποστήριξη των ατόμων με 
ιστορικό εξάρτησης θα είναι και η στήριξη συγγενών και φίλων που 
επηρεάζονται αρνητικά από εξαρτημένα συγγενικά άτομα. 
 
Μία σημαντική πτυχή όλων των πυλώνων δράσης είναι ότι όλες οι πολιτικές και 

παρεμβάσεις που προωθούνται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγούν 

στο στιγματισμό των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης και 

εξάρτησης νόμιμων και παράνομων ουσιών. Στόχος είναι η στήριξη και η 

βοήθεια τους μέσα στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας, δίνοντας παράλληλα το 

μήνυμα ότι τόσο τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης και 

εξάρτησης όσο και τα άτομα με ιστορικό εξάρτησης έχουν δικαίωμα σε μια 

φυσιολογική ζωή.   
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11.4. Μείωση της Βλάβης 
Η Μείωση της Βλάβης επικεντρώνεται στη µείωση των κινδύνων που 

σχετίζονται µε την κατάχρηση ουσιών, τόσο για το ίδιο το άτοµο, όσο και για 

την κοινωνία ολόκληρη και τη δημόσια υγεία. Περιλαμβάνει μέτρα για την 

αντιμετώπιση της βλάβης και των αρνητικών συνεπειών που προκαλεί η 

κατάχρηση ουσιών, χωρίς να απαιτείται από τα άτομα να διακόψουν τη χρήση 

τη δεδομένη στιγμή.  

Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια έχουν προωθηθεί αρκετά βασικά μέτρα 

μείωσης της βλάβης, όπως η επέκταση των προγραμμάτων με φαρμακευτικά 

υποβοηθούμενη θεραπεία της εξάρτησης με τη χρήση υποκαταστάτων 

οπιοειδών σε όλες τις επαρχίες, η εγκατάσταση των αυτόματων μηχανών 

διάθεσης συριγγών, η χορήγηση ναλοξόνης για την πρόληψη των θανάτων που 

συνδέονται με την υπερβολική δόση οπιοειδών, η χορήγηση ειδικών 

διαγνωστικών τεστ για μολυσματικές ασθένειες από τις θεραπευτικές δομές κ.α. 

Στον Πυλώνα Μείωσης της Βλάβης προωθούνται δράσεις για: 

- Προστασία της υγείας του ίδιου ατόμου και της δημόσιας υγείας 

- Μείωση των θανάτων που συνδέονται με την υπερβολική δόση ουσιών 

- Μείωση της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, όπως ο ιός του HIV 

και της Ηπατίτιδας 

- Μείωση των ατυχημάτων που προκαλούνται από την οδήγηση υπό την 

επήρεια ουσιών, νόμιμων και παράνομων 

- Πρόληψη άλλων προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την ενέσιμη ή 

προβληματική χρήση ουσιών.  

Σε διεθνές επίπεδο, η μείωση της βλάβης περιλαμβάνει μέτρα τα οποία 

στηρίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα, ενώ 

υπογραμμίζεται η σημασία της σχέσης κόστους- αποδοτικότητας των μέτρων 

αυτών. 

Ο γενικός σκοπός στον Πυλώνα Μείωσης της Βλάβης είναι η μείωση των 

αρνητικών συνέπειων της χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης 

και οι επιμέρους στόχοι:  

 Μείωση των κοινωνικών  συνεπειών και των συνεπειών στην υγεία 

που συνδέονται με τη χρήση ουσιών και 

 Μείωση περιστατικών οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και 

παράνομων ουσιών. 

Με τη νέα Στρατηγική θα δοθεί έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση των 

υφιστάμενων μέτρων, αλλά και η ένταξη άλλων καινοτόμων παρεμβάσεων 

όπως είναι η παροχή δράσεων μέσω της κινητής μονάδας σε απομακρυσμένες 

περιοχές ή φεστιβάλ και χώρους αναψυχής, ο έλεγχος της χημικής σύστασης 

των ουσιών με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων για σκοπούς προστασίας της 

υγείας των χρηστών, ο εμπλουτισμός της θεραπείας με τις επιλογές της 

χορήγησης μεθαδόνης και της διαμορφίνης, η διαμόρφωση ενός χώρου 

εποπτευόμενης (ασφαλούς) χρήσης (one stop center) κ.α. 
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11.5. Μείωση της Προσφοράς 
 

O Πυλώνας Μείωσης της Προσφοράς αφορά στην ανάληψη µέτρων και 

δράσεων καταστολής µε σκοπό την µείωση της προσφοράς σε σχέση µε όλο 

το φάσμα διακίνησης, διαθεσιμότητας και αγοράς παράνομων ουσιών και της 

εγκληματικότητας που σχετίζεται µε αυτές.  

Παράλληλα, αφορά και τις νόμιμες ουσίες, κυρίως το αλκοόλ και τον καπνό, 

όπου στόχος δεν είναι η µείωση της προσφοράς τους, αλλά περισσότερο η 

ρύθμιση της κατανάλωσης τους, µε τρόπο που να περιορίζονται οι επιβλαβείς 

τους συνέπειες.  

Ο γενικός σκοπός στον Πυλώνα Μείωσης της προσφοράς είναι η μείωση της 

εγκληματικότητας που σχετίζεται με την παράνομη διακίνηση ουσιών 

εξάρτησης και οι επιμέρους στόχοι είναι οι εξής: 

 Μείωση της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης και 

αποτροπή της παράνομης διακίνησης νόμιμων ουσιών 

 Αποτροπή της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσω των 

νόμιμων εισόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 Πρόληψη της διαθεσιμότητας και της διακίνησης Πρόδρομων/ Προ-

πρόδρομων Ουσιών και Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών 

 Πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης. 
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11.6. Έρευνα- Αξιολόγηση- Εκπαίδευση 
 

Η έρευνα, η αξιολόγηση και η εκπαίδευση αποτελούν βασικά εργαλεία, 

απαραίτητα στη σκιαγράφηση της κατάστασης του φαινομένου των 

εξαρτήσεων αλλά και της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών που 

παρέχονται. Αποτελούν μέσα ανάδειξης της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και 

αλλαγής, προς την κατεύθυνση που ορίζουν οι διαρκώς εναλλασσόμενες 

απαιτήσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.  

Το Τμήμα Παρακολούθησης της ΑΑΕΚ (ΕΚΤΕΠΝ) παρακολουθεί και εφαρμόζει 

τους Επιδημιολογικούς Δείκτες και το πρόγραµµα εργασίας του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA) 

ενώ ταυτόχρονα διενεργεί έρευνες µε σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση σε 

τομείς που χρήζουν επιμέρους  διερεύνησης. 

Περαιτέρω, µε γνώμονα την ταχεία εξέλιξη του φαινομένου της χρήσης ουσιών 

εξάρτησης, νόµιµων και παράνοµων και της παθολογικής ενασχόλησης με τα 

τυχερά παιχνίδια θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα και προσοχή στην εκπαίδευση και 

συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών. Μέσω της εκπαίδευσης των 

επαγγελματιών σε εξειδικευμένα θέματα και τις κατευθυντήριες γραμμές που 

πρέπει να διέπουν τα προγράμματα, βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Η αξιολόγηση αποτελεί όχι µόνο χρήσιμο, αλλά και απαραίτητο εργαλείο για µια 

Στρατηγική, σε κάθε φάση της υλοποίησής της. Αφενός, οι ενδιάµεσες 

αξιολογήσεις επιτρέπουν την απαραίτητη άμεση προσαρμογή των πολιτικών, 

προγραµµάτων και παρεμβάσεων, αλλά και την καλύτερη διάθεση  των πόρων. 

Αφετέρου, η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο σε ό,τι 

αφορά τον εντοπισμό των κενών και αδυναμιών και στη συνέχεια σε ό,τι αφορά 

τη βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων και δράσεων, αλλά και των 

θεσμικών ή/και νομοθετικών κενών που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Η 

αξιολόγηση βέβαια δεν θα αφορά μόνο το σύνολο της Στρατηγικής και των 

δράσεων αλλά και των προγραμμάτων και παρεμβάσεων, τόσο προληπτικών 

όσο και θεραπευτικών και άλλων, που εφαρμόζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

Οι γενικοί σκοποί του Πυλώνα Έρευνας, Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης είναι οι 

εξής: 

 Καταγραφή του φαινομένου μέσω της παρακολούθησης των 

επιδημιολογικών δεικτών και της πραγματοποίησης ερευνών για 

τεκμηριωμένη λήψη πολιτικών αποφάσεων 

 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της 

εκπαίδευσης των επαγγελματιών  

 Αξιολόγηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων 

 Αξιολόγηση των σχεδίων δράσης και της Εθνικής στρατηγικής. 
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11.7. Διεθνής Συνεργασία  
 

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας αποτελεσματικής 

στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα των εξαρτήσεων αφορά σε 

ένα πολυεθνικό και πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να 

αντιμετωπισθεί αποκλειστικά και μόνο σε εθνικό επίπεδο. Δεδομένου του 

παγκόσμιου χαρακτήρα του φαινομένου, απαιτούνται προσεγγίσεις σε επίπεδο 

περιφερειακό, διεθνές και πολυμερές για αποτελεσματική αντιμετώπιση του. 

Ο πυλώνας της Διεθνούς Συνεργασίας ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών 

αναφορικά µε το συντονισμό των πολιτικών για τις εξαρτήσεις και τις 

προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι εξωτερικές σχέσεις στον 

τοµέα αυτό στηρίζονται στις αρχές της κοινής ευθύνης, της ισόρροπης 

προσέγγισης μέτρων µείωσης της ζήτησης και της προσφοράς και το σεβασμό 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

Ο γενικός σκοπός του πυλώνα της Διεθνούς Συνεργασίας εστιάζει στην 

ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για αντιμετώπιση του φαινομένου και της 

ενεργούς συµµετοχής της Κύπρου στον διεθνή διάλογο για τις εξαρτήσεις σε 

όλα τα επίπεδα, καθώς και στην προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και 

δικτύωσης.  

Οι επιμέρους στόχοι του πυλώνα είναι η προώθηση και ανταλλαγή 

πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και σχετικών πρωτοβουλιών σε διάφορα 

επίπεδα: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 

Οργανισμού  Ηνωµένων Εθνών και σε σχέση με άλλους διεθνείς φορείς και 

τρίτες χώρες. 
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12. Νομοθετικό Πλαίσιο 

 

Το Νομοθετικό Πλαίσιο σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο που θέτει τα όρια μέσα στα οποία λειτουργεί η κοινωνία. Η Εθνική 

Στρατηγική, έχοντας ως βασικό καθήκον να δώσει την βασική κατεύθυνση προς 

την οποία οφείλει να κινηθεί η Πολιτεία σε σχέση με την αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων, αξιοποιεί αυτό το εργαλείο. Σε όλους τους Πυλώνες της Εθνικής 

Στρατηγικής εμπλέκονται διάφορες νομοθεσίες που λειτουργούν είτε 

αποτρεπτικά, όπως για παράδειγμα στον Πυλώνα της Πρόληψης 

δημιουργώντας αποτρεπτικό περιβάλλον για την χρήση, είτε διασφαλίζοντας 

την προστασία των ευάλωτων ατόμων οδηγώντας τα στη θεραπεία, όπως για 

παράδειγμα ο Νόμος Περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή 

Ουσιοεξαρτημένων. 

Οι πιο σημαντικές νομοθεσίες που αναμένεται να προωθηθούν, να τύχουν 

τροποποίησης ή/και να ενισχυθεί η εφαρμογή τους μέσα από τη Στρατηγική 

είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 

- Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 

2017  

Ο νόμος που αποσκοπεί σε αυστηρότερο έλεγχο του καπνίσματος και 

συμπεριλαμβάνει την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους 

χώρους, ώστε να μειωθεί αισθητά η κατανάλωση καπνού και να κινητοποιήσει 

αρκετούς καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα. 

- O περί της Ρυθμίσεως και Λειτουργίας Καταστημάτων και Όρων 

Απασχόλησης των υπαλλήλων τους Νόμoς 

Ο Νόμος στα πλαίσια του οποίου εκδίδεται Διάταγμα από τον Υπουργό που 

ρυθμίζει μεταξύ άλλων και την πώληση οινοπνευματωδών ποτών από τα 

περίπτερα.   

- Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος, ΚΕΦ 144 

Ο Νόμος που προνοεί για την έκδοση άδειας λιανικής πώλησης 

οινοπνευματωδών ποτών και τις προϋποθέσεις της. Στον Νόμο απαγορεύεται 

επίσης η πώληση, διάθεση ή χορήγηση οινοπνευματωδών ποτών για 

οποιοδήποτε σκοπό σε ανηλίκους.  

- Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος του 

1977 (Ν. 29/77) 

Ο Νόμος που καθορίζει τις ελεγχόμενες ουσίες και τις ταξινομεί σε κατηγορίες 

σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου βλάβης στη δημόσια υγεία, την πιθανότητα 

κατάχρησης τους κ.λπ. και παραθέτει τις ποινές με βάση την ταξινόμηση αυτή. 

Επίσης, εισάγει όρια στις ποσότητες για προσωπική χρήση. 

- Περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων 

(Ενοποιημένος) Νόμος του 2016 

https://www.naac.org.cy/el/nomothesies-kapnisma#collapseFaqItem_131
https://www.naac.org.cy/el/nomothesies-kapnisma#collapseFaqItem_131
http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2006_1_155.html
http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2006_1_155.html
https://www.naac.org.cy/el/nomothesies-alkool#collapseFaqItem_44
https://www.naac.org.cy/el/nomothesies-paranomes-ousies#collapseFaqItem_34
https://www.naac.org.cy/el/nomothesies-paranomes-ousies#collapseFaqItem_34
https://www.naac.org.cy/el/nomothesies-paranomes-ousies#collapseFaqItem_39
https://www.naac.org.cy/el/nomothesies-paranomes-ousies#collapseFaqItem_39
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Ο Νόμος που αφορά στις περιπτώσεις που χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος 

κατηγορείται ενώπιον Δικαστηρίου για οποιοδήποτε αδίκημα, με εξαίρεση 

αδίκημα που συνιστά κακούργημα και το αδίκημα της κατοχής με σκοπό την 

προμήθεια, όπου το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα θεραπείας με το 

οποίο να εξουσιοδοτεί την παραπομπή του σε Κέντρο Θεραπείας αντί 

φυλάκισης ή άλλης ποινής. 

-  Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016  

Ο τροποποιητικός νόμος του περί Οδικής Ασφαλείας του 2016 προνοεί για την 

εφαρμογή του "Νάρκοτεστ". Το Νάρκοτεστ έχει υιοθετηθεί σαν τέτοιο μέτρο το 

οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην μείωση των δυστυχημάτων και 

ιδιαίτερα των θανατηφόρων δυστυχημάτων. 

- Ο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος 

2012 και ο Βασικός Νόμος του 2009, ΚΕΦ 50 

Στον Νόμο αυτό, "διαφήμιση" περιλαμβάνει οποιαδήποτε λέξη, γράμμα, 

μοντέλο, σήμα, πλακάτ, πίνακα, ειδοποίηση, λογαριασμό, αφίσα, συσκευή ή 

αναπαράσταση, είτε είναι φωτισμένη είτε όχι, στη φύση, και χρησιμοποιείται εν 

όλω ή εν μέρει για σκοπούς διαφήμισης, ανακοίνωσης ή κατεύθυνση (με 

εξαίρεση οποιοδήποτε τέτοιο πράγμα που χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου ως 

μνημόσυνο), και, με την επιφύλαξη της προηγούμενης διάταξης, περιλαμβάνει 

επίσης οποιαδήποτε αποθήκευση ή παρόμοια δομή, σταθερή ή κινητή, 

χρησιμοποιούμενη ή προσαρμοσμένη για χρήση για την προβολή διαφημίσεων 

και αναφορές στην η προβολή των διαφημίσεων πρέπει να ερμηνεύεται 

αναλόγως. 

 

- O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Οργανισμών Nόμος του 1998 

μέχρι 2019 

Στα πλαίσια της Νομοθεσίας αυτής ιδρύεται ανεξάρτητη Αρχή, η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκεί έλεγχο, έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας να 

τηρούν τον παρόντα Νόμο και Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.  

Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, χορηγεί, ανακαλεί, ανανεώνει και 

τροποποιεί άδειες με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

 

- Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος 

Με το Νόμο αυτό ιδρύεται το ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και ορίζεται ως ο 

παροχέας δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη Δημοκρατία. Το Ίδρυμα 

παρέχει τηλεοπτικές υπηρεσίες, ραδιοφωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

διαδικτύου, ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες και 

προγράμματα γενικού ενδιαφέροντος για το κοινό. 

 

- Οι περί Κέντρων Αναψυχής Νόμοι του 1985 εώς του 2016 

https://www.naac.org.cy/el/nomothesies-paranomes-ousies#collapseFaqItem_98
http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/50.html
http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/50.html
http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/300A.html
http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1985_1_29.html
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Πρόκειται για τις νομοθεσίες που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης 

υπηρεσιών για παροχή άδεια λειτουργίας υποστατικών αναψυχής όπως 

εστιατόρια και ταβέρνες, καφετερίες και πιτσαρίες, μπυραρίες ή μπαρ, 

μουσικοχορευτικά υποστατικά, δισκοθήκες, σνακ μπαρ και καμπαρέ. Η είσοδος 

σε κέντρο οποιουδήποτε προσώπου για σκοπούς διασκέδασης απαγορεύεται, 

εκτός και αν διαπιστωθεί με οποιαδήποτε έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία ότι το 

πρόσωπο αυτό ειναι ηλικίας μεγαλύτερης των 17 ετών ή συνοδεύεται από το 

γονέα ή τον κηδεμόνα του, Η είσοδος σε καμπαρέ προσώπου ηλικίας κάτω των 

δεκαεπτά ετών απαγορεύεται, έστω και αν αυτό συνοδεύεται από τον γονέα ή 

τον κηδεμόνα του. 

 

- Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος  91(Ι)/ 2004 

Η νομοθεσία καθορίζει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τελωνείων όπως επίσης 

και τον φόρο κατανάλωσης για τους διάφορους τύπους αλκοολούχων 

προϊόντων και τις διαδικασίες επιβολής, καταβολής, βεβαίωσης και είσπραξης 

του φόρου κατανάλωσης και σχετικές κυρώσεις. 

 

- Ο περί Στοιχημάτων Νόμος 2019 και ο περί της Λειτουργίας και του 

Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2015  

Πρόκειται για τις νομοθεσίες που αφορούν στον έλεγχο της στοιχηματικής 

δραστηριότητας και της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια εντός των 

υποστατικών, στο διαδίκτυο και εντός του χώρου του Καζίνο και στην 

απαγόρευση της συμμετοχής στην ενασχολησης με τυχερατυχερά παιχνίδια και  

τη στοιχηματική δραστηριότητα σε άτομα κάτω του προβλεπόμενου από τις 

νομοθεσίες ορίου ηλικίας. 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, με βάση τις αρμοδιότητες της και 

παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου θα προτείνει τυχόν 

τροποποιήσεις σε νομοθεσίες, εάν χρειαστεί.  

http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2004_1_91.html
https://www.naac.org.cy/uploads/d774b86fe9.pdf
https://www.naac.org.cy/el/nomothesies-tyxera-paixnidia#collapseFaqItem_171
https://www.naac.org.cy/el/nomothesies-tyxera-paixnidia#collapseFaqItem_171
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13. Κοστολόγηση 
 

Η διεξαγωγή έρευνας κοινωνικού κόστους για τη συλλογή στοιχείων με στόχο 

τον υπολογισμό του δαπανώμενου στον τομέα των παράνομων 

εξαρτησιογόνων ουσιών ποσού στη χώρα μας εντάσσεται σε μια από τις 

προσπάθειες της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για 

ολοκληρωμένη παρουσίαση της υφιστάμενης εγχώριας κατάστασης. Η έρευνα 

κοινωνικού κόστους παρέχει στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο για τη διαμόρφωση και εφαρμογή 

στοχευμένων μέτρων και πολιτικών και αποτελεί εργαλείο για την 

προτεραιοποίηση της χάραξης πολιτικών σχετικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες 

στο πρόγραμμα δημόσιας πολιτικής από πλευράς των αρμοδίων.  

Με την έρευνα κοινωνικού κόστους της χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων 

ουσιών η ΑΑΕΚ λαμβάνει τις πιο κάτω πληροφορίες:  

 

 Εντοπισμός τυχόν κενών όσον αφορά την πληροφόρηση γύρω από το 

θέμα του κόστους που επιφέρει στην κοινωνία της Κύπρου η χρήση 

παράνομων ουσιών εξάρτησης  

 Διαφάνεια περαιτέρω ερευνητικών αναγκών γύρω από το θέμα της 

χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών  

 Εντοπισμός τυχόν αναγκών για προσαρμογές και ρυθμίσεις στα εθνικά 

συστήματα αναφοράς για το θέμα της χρήσης παράνομων ουσιών 

εξάρτησης  

 Δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εκάστοτε 

ειλημμένων πολιτικών για τα ναρκωτικά  

 Δυνατότητα αξιολόγησης των εκάστοτε προγραμμάτων και δράσεων 

που αποσκοπούν στη μείωση των προκαλούμενων από τις παράνομες 

ουσίες εξάρτησης επιβλαβών συνεπειών  

 Παράδοση στους ιθύνοντες του τόπου αξιόπιστα στοιχεία και 

τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με το κοινωνικό κόστος που 

επιφέρει η χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης  

 Διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών, στρατηγικών και εργαλείων για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου χρήσης παράνομων ουσιών 

εξάρτησης, μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων  

 Σύγκριση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας κοινωνικού 

κόστους όπου διαφαίνεται η εξέλιξη του φαινομένου σε τοπικό επίπεδο  

 Ύπαρξη μιας επικαιροποιημένης μελέτης για το θέμα σε εθνικό επίπεδο  
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 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας ως σημείο αναφοράς για 

σύγκριση με συναφείς μελέτες εντός και εκτός των συνόρων της 

Κύπρου.  

Πιο συγκεκριμένα, η εκτίμηση του κοινωνικού κόστους που επιφέρει η χρήση 

παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, συμβάλει στη διερεύνηση των πιο κάτω 

βασικών πυλώνων: 

 Υπολογισμός του κόστους θεραπείας και πρόληψης 

 Υπολογισμός των δαπανών επιβολής του νόμου 

 Εκτίμηση του κόστους που προκύπτει από την απώλεια εισοδήματος 

 Εκτίμηση του κόστους που προκύπτει από τη μείωση της 

παραγωγικότητας 

 Υπολογισμός του συνολικού κόστους που επιφέρει στην κοινωνία της 

Κύπρου η χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης ως ποσοστού του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής θα δοθεί 

έμφαση στην τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.  

Όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2021- 2024, έχει ζητηθεί από 

τους εμπλεκόμενους φορείς να αποστείλουν κοστολόγηση των δράσεων που 

τους αφορούν, ώστε να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. 
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