
 

 

Η  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ιούνιος 2018 ΤΕΥΧΟΣ: 74 

Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2018 και 
στοιχεία για την Κύπρο 

 

 

 

 
 

 
www.emcdda.europa.eu/edr2018 

 
Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, συνεχίζεται η μείωση των αιτημάτων 
θεραπείας με κύρια ουσία κατάχρησης την ηρωίνη, ενώ αντίθετα, 
παρουσιάζεται σχετική αύξηση των αιτημάτων θεραπείας με κύρια ουσία 
κατάχρησης τα άλλα οπιοειδή, όπως είναι η ουσία “Oxycodone”. 

➢ ΚΑΝΝΑΒΗ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ στην ΕΕ   

Η κάνναβη παραμένει η πιο ευρέως διαδεδομένη παράνομη ουσία στην 
Ευρώπη. Περίπου 17,2 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι (ηλικίας 15–34 ετών) 
έχουν κάνει χρήση κάνναβης το προηγούμενο έτος. Περισσότερα από τα 
τρία τέταρτα (77 %) των αδικημάτων χρήσης ή κατοχής ναρκωτικών ουσιών 
που καταγράφηκαν στην ΕΕ το 2016 για τα οποία η κύρια ουσία χρήσης ήταν 
γνωστή αφορούσαν την κάνναβη. Είναι επίσης το ναρκωτικό με τον 
υψηλότερο αριθμό κατασχέσεων. Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων που 
ξεκίνησαν για πρώτη φορά θεραπεία για την κάνναβη αυξήθηκε από 43 000 

το 2006 σε 75 000 το 2016. Στην Κύπρο, κατά το 2016, από τα άτομα που 

αιτήθηκαν θεραπείας, το 56% των ατόμων ανέφερε την κάνναβη ως κύρια 
ουσία κατάχρησης. Όσον αφορά στη χρήση κάνναβης, στοιχεία της έρευνας 
γενικού πληθυσμού (2016) υποδεικνύουν πως η κάνναβη, εξακολουθεί να 
παραμένει η πιο διαδεδομένη ουσία με την υψηλότερη επικράτηση. Η 
επικρατέστερη ηλικία πρώτης χρήσης κάνναβης είναι τα 20 έτη. 
 

➢ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 
ΗΙV ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 
Η ενέσιμη χρήση ναρκωτικών αποτελεί μια συμπεριφορά υψηλού κινδύνου 
που συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εξάπλωση μεταδοτικών 
ασθενειών, όπως ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) και, σε κάποιες χώρες, ο ιός 
HIV. Το 2016 κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1027 
νεοδιαγνωσθέντα κρούσματα HIV σε άτομα τα οποία προσβλήθηκαν λόγω 
ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες χώρες 
αναφέρουν μείωση του αριθμού των κρουσμάτων HIV που συνδέονται με 

ενέσιμη χρήση μεταξύ 2015 και 2016. Στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι 

περίπου 1 στους 4 χρήστες που βρίσκεται στη θεραπεία έκανε έστω και μια 
φορά ενδοφλέβια χρήση (279), λίγοι είναι αυτοί που εξετάζονται (67) και 
επομένως η διάγνωση μολυσματικών ασθενειών εκτιμάται ότι βρίσκεται σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα. Αξιοσημείωτο είναι το ότι, από τους 67 που 
εξετάστηκαν, περίπου οι μισοί (43%) βρέθηκαν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ. 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ 
στον σύνδεσμο εδώ. 

Η αυξημένη διαθεσιμότητα και καθαρότητα της κοκαΐνης, οι αλλαγές στις 
διεθνείς πολιτικές για την κάνναβη και οι προκλήσεις που ενδεχομένως να 
προκληθούν, οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες και οι ενδείξεις πρόκλησης βλάβης 
που προκαλούν,  η αύξηση θανάτων από υπερβολική δόση και ο ρόλος της 
ναλοξόνης στην πρόληψη είναι μερικά από τα θέματα που καλύπτει η 
Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2018: Τάσεις και Εξελίξεις του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας 
ΕΚΠΝΤ. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν:  

➢ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Το ΕΚΠΝΤ, επισημαίνει ότι η αγορά κοκαΐνης στην Ευρώπη είναι σε άνθηση, 

ενώ αυξάνεται η διαθεσιμότητα της εν λόγω ουσίας σε διάφορες χώρες. Παρότι 

η τιμή της κοκαΐνης παρέμεινε σταθερή, η καθαρότητά της στον δρόμο ανήλθε 

το 2016 στο υψηλότερο επίπεδό της σε διάστημα δεκαετίας, ενώ έχει αυξηθεί 

και ο αριθμός των κατασχέσεων.  

Σε επίπεδο πόλεων, η έρευνα ανάλυσης λυμάτων έδειξε ότι από το 2015 έως 

το 2017, σημειώθηκε αύξηση στα κατάλοιπα κοκαΐνης σε 26 από τις 31 πόλεις 

για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  

Η σημερινή έκθεση αποκαλύπτει ότι αυξήθηκε ο αριθμός των χρηστών 

κοκαΐνης που ξεκίνησαν ειδική θεραπεία για πρώτη φορά. Επιπλέον, η κοκαΐνη 

ήταν η δεύτερη πιο διαδεδομένη ουσία που καταγράφηκε στα συνδεόμενα με 

χρήση επείγοντα περιστατικά. Στην Κύπρο, η κοκαΐνη 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. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες 

με χαμηλή επικράτηση χρήσης της κοκαΐνης στο γενικό πληθυσμό. 

 

➢ ΗΡΩΙΝΗ & ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΥΨΗΛΗΣ 

ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ   

Μια νέα εξέλιξη όσον αφορά την ηρωίνη σχετίζεται με τον εντοπισμό και την 

εξάρθρωση εργαστηρίων τα οποία μετατρέπουν τη μορφίνη σε ηρωίνη σε 

αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Το ΕΚΠΝΤ επισημαίνει ότι όσον αφορά στην 

ηρωίνη, παρά την σχετικά υψηλή καθαρότητα της που διακινείται στις πιάτσες, 

τα συνολικά επίπεδα χρήσης παραμένουν αμετάβλητα, ενώ χαμηλός φαίνεται 

να είναι ο αριθμός των νέων χρηστών. Παρόλα αυτά, συνεχώς εντοπίζονται 

ολοένα και περισσότερα νέα συνθετικά οπιοειδή υψηλής δραστικότητας 

(κυρίως παράγωγα φαιντανύλης), τα οποία μιμούνται την επίδραση των 

οπιούχων που παράγονται με φυσικό τρόπο (π.χ. ηρωίνη και μορφίνη). 

Μερικές φορές είναι διαθέσιμα σε νέες μορφές (π.χ. ρινικά σπρέι) ή πωλούνται 

ως παράνομες ουσίες ή αναμειγνύονται με άλλα ναρκωτικά, όπως ηρωίνη ή 

κοκαΐνη. Στην Κύπρο, κατά το 2016, η ηρωίνη με ποσοστό 20% παραμένει η 

δεύτερη ουσία κατάχρησης μετά την κάνναβη (56%), λόγω της οποίας τα άτομα 

αιτούνται θεραπείας.  

 

ΣΕΛ. 1 

https://www.naac.org.cy/uploads/evropaikiekthesi2018/e25b6dNXO1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας στα γραφεία της ΑΑΕΚ 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2018, η πρώτη εθιμοτυπική 
συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Υγείας, κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου και 
του Προέδρου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), 
Δρα Χρύσανθου Γεωργίου και μελών του Συμβουλίου, στα Γραφεία της 
ΑΑΕΚ, με σκοπό την ενημέρωση του Υπουργού για το ρόλο και τις 
αρμοδιότητες της Αρχής, αλλά και για συζήτηση θεμάτων που εμπίπτουν 
στη μεταξύ τους συνεργασία. Για την Ανακοίνωση Τύπου ακολουθήστε 
το σύνδεσμo. 

 

Συνάντηση της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για 
τον Έλεγχο του Καπνίσματος, 31 Μαΐου 2018 στα γραφεία 
της ΑΑΕΚ  

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το νέο Σχέδιο Δράσης 
για την Αντιμετώπιση των Επιβλαβών Συνεπειών του Καπνίσματος μέσα 
στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής της ΑΑΕΚ για νόμιμες και 
παράνομες ουσίες 2013-2020. Επιπρόσθετα, με σκοπό την προβολή της 
αναγκαιότητας εφαρμογής της νομοθεσίας για τον έλεγχο του 
καπνίσματος στην Κύπρο και των θετικών συνεπειών από την εφαρμογή 
της εν λόγω νομοθεσίας για την κοινωνία, οι οποίες δεν προωθούνται σε 
ικανοποιητικό βαθμό, δημιουργήθηκαν 6 ραδιοφωνικά σποτ. Για 
πρόσβαση, ακολουθήστε το σύνδεσμο. Συχνές ερωτήσεις για το 
κάπνισμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ στο σύνδεσμο 
εδώ.  

 

 

Παρουσίαση Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά   και 
στοιχεία για την Κύπρο 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου πραγματοποίησε στις 7 Ιουνίου 
2018 την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2018, του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της 
Τοξικομανίας (EMCDDA) καθώς και παρουσίαση στοιχείων για την Κύπρο. 
Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, απαντήθηκαν ερωτήματα όπως:  
Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στον πιο κάτω σύνδεσμο. 
 

 

Εκδήλωση "Νέα Αρχή, με αληθινούς τρόπους ζωής", 30 
Μαΐου 2018 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018, στο Προεδρικό Μέγαρο εκδήλωση 
στην οποία παρουσιάστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός και η νέα εικόνα της 
Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ)  στην παρουσία του 
Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για το χαιρετισμό του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και άλλες πληροφορίες,  μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής, ακολουθώντας το σύνδεσμο. 

Pompidou Group 2018 Executive Training, Evaluating the 
development, implementation and impact of drug policy 

Η ΑΑΕΚ συμμετείχε στο δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου με 
θέμα την αξιολόγηση της ανάπτυξης, εφαρμογής και της 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τα ναρκωτικά της Ομάδας 
Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 
21-25 Μαΐου 2018 στη Βενετία. Στο εκπαιδευτικό παρουσιάστηκαν θέματα 
που αφορούσαν στην αξιολόγηση του κόστους και στις απρόβλεπτες 
συνέπειες των πολιτικών για τα ναρκωτικά, στην αξιολόγηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνάρτηση με τα θέματα των ναρκωτικών, 
καθώς επίσης και στα επόμενα βήματα που ακολουθούν την αξιολόγηση.  

ΣΕΛ.2 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     

 

 

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης  

Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ     
 

https://www.naac.org.cy/uploads/f9348bbc74.pdf
https://www.naac.org.cy/el/videos
https://www.naac.org.cy/el/faq,
https://www.naac.org.cy/el/news/parousiasi-evropaikis-ekthesis-2018
https://www.naac.org.cy/el/news/ekdilosi-30-maiou-2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

Συνάντηση του Δικτύου 
Συνεργατών Πρόληψης και 
Θεραπείας της ΑΑΕΚ 

Η καθιερωμένη συνάντηση του 
Δικτύου Συνεργατών της Αρχής 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου στους τομείς της 
Πρόληψης και της Θεραπείας, 
προγραμματίζεται για τις 27 
Ιουνίου, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Λισαβόνας ISCTE-IUL 

και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των 

Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας ΕΚΠΝΤ, διοργανώσουν 

το προσεχές καλοκαίρι το έβδομο Ευρωπαϊκό θερινό 

σχολείο για τις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες στην 

Ευρώπη. Σε αυτό θα συμμετάσχουν επιστήμονες, 

εμπειρογνώμονες από το ΕΚΠΝΤ και από 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία 

υποστηρίζεται επίσης, από το Ινστιτούτο NIDA των ΗΠΑ.  

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, 

ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο. 

 

Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια 

Μέρα κατά των Ναρκωτικών (26η 

Ιουνίου 2018) 

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας 

Κατά των Ναρκωτικών, 

διοργανώνονται όπως κάθε χρόνο 

διάφορες εκδηλώσεις από 

εμπλεκόμενους φορείς, τις οποίες η 

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου προωθεί για ενημέρωση. Για 

το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 

μπορείτε να ακολουθήσετε το 

σύνδεσμο εδώ. 

Προληπτικό πρόγραμμα 

"ΑΝΤΕΞΑΡΤΗΣΗ" στους Δήμους της 

Επαρχίας Λάρνακας 

Με στόχο την προώθηση του 

προληπτικού προγράμματος 

"ΑΝΤΕΞΑΡΤΗΣΗ" που εφαρμόζεται 

στους Δήμους της Επαρχίας 

Λάρνακας, ετοιμάστηκαν από τον 

φορέα υλοποίησης τρία βίντεοκλιπ 

με τη συμβολή γνωστών Κύπριων 

καλλιτεχνών. Τα βίντεοκλιπ είναι 

διαθέσιμα στο κανάλι της Αρχής 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
στον πιο κάτω σύνδεσμο 

 

Οριζόντια Ομάδα για τα  Ναρκωτικά (HDG)  

Στις 30 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελευταία 

συνάντηση της  HDG επί Βουλγαρικής Προεδρίας. Στη 

συγκεκριμένη συνεδρία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα 

της επόμενης, Αυστριακής Προεδρίας, η οποία θα 

καλύψει την περίοδο Ιουλίου- Δεκεμβρίου 2018. Οι 

προτεραιότητες της Προεδρίας στα πλαίσια της 

Ομάδας είναι: (α) Η προετοιμασία για μία επιτυχημένη 

Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου το 2019 (UNGASS), τόσο 

όσον αφορά τη διαδικασία, όσο και το αποτέλεσμα, (β) 

Ο ρόλος του διαδικτύου και του darknet στην 

παραγωγή, προώθηση και διανομή ουσιών καθώς και 

οι προκλήσεις για πρόληψη του φαινομένου, (γ) Η 

διεθνής υποβολή των νέων ψυχοδραστικών ουσιών σε 

έλεγχο, (δ) Η εναλλακτική ανάπτυξη για τους αγρότες 

που καλλιεργούν φυτά, από τα οποία παράγονται οι 

παράνομες ουσίες, (ε) Η υλοποίηση του Σχεδίου 

Δράσης της ΕΕ για τα Ναρκωτικά 2017- 2020 και (στ) Ο 

διάλογος της ΕΕ με τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία 

και η Λατινική Αμερική και Καραϊβική. 

(η) Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της HDG και 

άλλων ομάδων εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ.  

 

  

 

ΣΕΛ.3 

 Στήλη Επιστημονικού Ενδιαφέροντος  

 

«Κάνναβη και οδήγηση: ερωτήσεις και 

απαντήσεις για υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής»,EMCDDA, CCSA, 2018. 

Με τη χρήση κάνναβης και την εξελισσόμενη πολιτική 

σε διεθνές επίπεδο, η μειωμένη ικανότητα οδήγησης 

λόγω χρήσης ναρκωτικών, έχει καταστεί όλο και πιο 

σημαντικό ζήτημα πολιτικής. Αυτή η έκδοση  παρέχει 

σε όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη πολιτικών στον 

τομέα της κάνναβης, μια σύντομη επισκόπηση των 

σημερινών γνώσεων και των τελευταίων εξελίξεων 

στον τομέα της οδήγησης. Για την έκδοση 

ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

 

 

 «Ανθρωποκτονίες και χρήση ναρκωτικών 

στην Ευρώπη»: Η πρώτη μελέτη του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των 

Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)  

Η μελέτη αυτή παρέχει μια επισκόπηση των 

διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την 

ανθρωποκτονία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά  

στην Ευρώπη. Με βάση τη μελέτη,  τα βασικά 

εμπόδια που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη στην 

παρακολούθηση της ανθρωποκτονίας που σχετίζεται 

με τα ναρκωτικά είναι: τα ελλιπή δεδομένα, η 

εξασφάλιση της ποιότητας δεδομένων, και θέματα 

συγκρισιμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και 

πρόσβαση στην έρευνα μπορείτε να ακολουθήσετε 

το σύνδεσμο. 

http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/np4/home
https://www.naac.org.cy/uploads/dcfa19ea54.pdf
https://www.naac.org.cy/el/news/antexartisi-dimoi-larnakas
https://www.naac.org.cy/uploads/106fb9b60e.pdf
https://www.naac.org.cy/uploads/emcdda/8456f0bd4c.pdf

