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Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί Φίλοι,  

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά θα μας 

παρουσιάσει την ενημερωμένη κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ευρώπη και 

θα αναδείξει τα προβλήματα και τους κινδύνους που παρουσιάζονται για τη 

δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα, θα αναδείξει πως η αγορά ναρκωτικών 

μεταλλάχθηκε και προσαρμόσθηκε στις νέες συνθήκες που βιώνουμε λόγω 

της πανδημίας COVID-19.  

Το θέμα της ουσιοεξάρτησης - που δεν έχει πλέον σύνορα - ωθεί 

συνεχώς σε νέες εξελίξεις τόσο στον τομέα της έρευνας όσο και στον τομέα 

της χάραξης πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο, είναι πάντα καθοδηγητής, 

συνοδοιπόρος και συµπαραστάτης του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου, αλλά και των 

υπόλοιπων εστιακών σηµείων στην Ευρώπη. Αποτελεί παράλληλα 

διαχρονικά, χρυσό οδηγό για τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τα ναρκωτικά 

και για φορείς όπως είναι η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, καθώς 

µε τα Ευρωπαϊκά στοιχεία που προσφέρει κατευθύνει σε ανασύνταξη, 

προσαρµογή και εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις πολιτικές για την ουσιοεξάρτηση. 

Σε τοπικό επίπεδο, η Πολιτεία μέσω της Αρχής Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός ασφαλούς πλαισίου 

αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης. Με γνώμονα ότι κάθε ευρώ που 

δαπανείται στην προσπάθεια απεξάρτησης αντιστοιχεί σε πολλαπλάσια ευρώ 

για καταστολή, δίωξη, εγκλεισμό και αποκατάσταση της υγείας, ο ρόλος της 

ΑΑΕΚ είναι καθοριστικός.  



Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Τα δεδοµένα του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης 

για τα Ναρκωτικά Κύπρου αποτελούν ένα ισχυρό υπόβαθρο για τη 

διαµόρφωση µιας πραγµατιστικής και ισορροπηµένης πολιτικής.  

Σήμερα, η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης θα συνοδεύεται 

παράλληλα και με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την Κύπρο. Ταυτόχρονα, θα 

παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της Έρευνας Αστικών 

Λυμάτων. Θα δημοσιευθούν οι συγκεντρώσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών 

που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης υποχρεωτικής καραντίνας, 

με σκοπό τον περιορισμό της πανδημίας Covid-19, σε σύγκριση με τις 

συγκεντρώσεις που καταναλώθηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι, μετά τις 

πρώτες χαλαρώσεις, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.   

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Προέδρου της ΑΑΕΚ, 

δεσμεύτηκα στην ανοικτή πρόσβαση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 

των ερευνών που διεξάγει η ΑΑΕΚ ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν 

περαιτέρω από τους ερευνητές, για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας στην επιστημονική κοινότητα. Αυτό γιατί, η αντιμετώπιση του 

πολυδιάστατου προβλήματος της ουσιοεξάρτησης, θα επιτευχθεί μέσω της 

ενίσχυσης του γνήσιου και ουσιαστικού διαλόγου, δημιουργώντας πολιτικές 

διεπιστημονικής και διαθεσμικής συνεργασίας.  

Πραγματικά αισθάνομαι ότι σήμερα, πραγματοποιείται μια ιδιαίτερη 

προσπάθεια για δημόσια συζήτηση η οποία ενδεχομένως να συμβάλει 

περαιτέρω στην αναγνώριση της αλλαγής και στις νέες απειλές που 

εμφανίζονται στο πεδίο της ουσιοεξάρτησης, όπως η εμφάνιση νέων ουσιών, 

νέων τεχνολογιών ψηφιοποίησης της παράνομης αγοράς, υπό τη σκιά της 

πανδημίας Covid-19 που δυσκολεύει περισσότερο την κατάσταση.  

Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε µε την ίδια 

συνέπεια το φαινόμενο και να αναμορφώνουμε έγκαιρα τις πολιτικές και 

δράσεις µας αναλόγως των μεταλλάξεων του φαινομένου της 

ουσιοεξάρτησης, έτσι που να απαντούν στις πραγµατικές ανάγκες των 

ατόµων που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της ουσιοεξάρτησης.  

 



Σας ευχαριστώ θερμά. 

 


