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Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Ανώτατος Συντονιστικός φορέας στον τομέα των νόμιμων
και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής
ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια

15 Νοεμβρίου 2017 – Τροποποίηση νομοθεσίας ίδρυσης του
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (2000)



Αρμοδιότητες ΑΑΕΚ 

Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από 
Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 
2013-2020

Προώθηση Νομοθετικών και άλλων μέτρων 

Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των 
μέτρων και παρεμβάσεων

Προώθηση έγκαιρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης 
πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφώτισης



Αρμοδιότητες ΑΑΕΚ 

Αδειοδοτεί μέτρα, προγράμματα και παρεμβάσεις 
πρόληψης, θεραπείας, μείωσης της βλάβης και κοινωνικής 
επανένταξης

Επιχορηγεί αδειοδοτημένα προγράμματα ΜΚΟ

Παρακολουθεί για εντοπισμό τυχόν άμεσης ή έμμεσης 
προβολής ή διαφήμισης της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών

Αναπτύσσει συνεργασία με αντίστοιχα διεθνή και εθνικά 
Σώματα/ Οργανισμούς 



Αρμοδιότητες ΑΑΕΚ 

Σχεδιάζει, αναθέτει ή προσκαλεί σε διαγωνισμό για 
ανάθεση υλοποίησης παρεμβάσεων ή προγραμμάτων και 
υλοποιεί παρεμβάσεις ή προγράμματα

Συλλέγει, επεξεργάζεται μελετά και αξιολογεί πληροφορίες, 
στοιχεία και δεδομένα

Δημιουργεί, οργανώνει και λειτουργεί ηλεκτρονικό δίκτυο 
πληροφοριών

Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) 



Κανένα πρόσωπο ή φορέας του κρατικού, ιδιωτικού ή 
εθελοντικού τομέα δεν εφαρμόζει οποιοδήποτε μέτρο ή 
παρέμβαση, χωρίς την εξασφάλιση σχετικής άδειας από 

την Αρχή



Αντιμετώπιση του Φαινομένου 

Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από
Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-
2020

Ολιστική προσέγγιση: 

• Πρόληψη

• Θεραπεία και Κοινωνική Επανένταξη

• Μείωση της Βλάβης

• Μείωση της Προσφοράς

• Διεθνής Συνεργασία



ΠΡΟΛΗΨΗ

Πρόληψη ΔΕΝ είναι η γενική ενημέρωση του κοινού για τα 
θέματα των ουσιών, αλλά 

η ενίσχυση των νέων:

• ως προς την αναπροσαρμογή της συμπεριφοράς τους

• την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους

• τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους

• του τρόπου που αλληλοεπιδρούν με τους άλλους και με το   

περιβάλλον γύρω τους 



ΠΡΟΛΗΨΗ 



ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο

μαθητές/στρατιώτες σε πειραματική χρήση νόμιμων/παράνομων 
ουσιών

παιδιά φυλακισμένων

παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών

παιδιά με γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες  
εξάρτησης

παιδιά που έχουν δεχθεί/δέχονται οποιασδήποτε μορφής       
κακοποίηση

παιδιά υπό την επιμέλεια του κράτους

παιδιά μεταναστών

παιδιά/έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά



ΠΡΟΛΗΨΗ 

Παγκύπρια Προγράμματα στήριξης ευάλωτων ομάδων σε συνεργασία 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Συνεργασία με Συνομοσπονδία Γονέων

Συνεργασία με εκπαιδευτικές Οργανώσεις (ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ)

Πρόγραμμα Δεξιοτήτων για γονείς

Μνημόνιο Συνεργασίας με Υπουργείο Άμυνας

Μνημόνιο Συνεργασίας με ΚΟΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας με ΘΟΚ

Προγράμματα Έγκαιρης Παρέμβασης (νεαροί συλληφθέντες, 
παραπομπή μαθητών, παραπομπή στρατιωτών, προπαρασκευαστική 
μαθητεία)

Συνεργασία με ΠΣΕΜ και ΠΟΦΕΝ



ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΑΕΚ – ΚΟΑ 

Σκοπός: Η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Οργανισμών προς υλοποίηση προτεραιοτήτων και δράσεων που 
αφορούν στο πλαίσιο της λειτουργίας τους σε μια προσπάθεια 

ενίσχυσης των ευκαιριών υγιούς απασχόλησης σε παιδιά, νέους και 
άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης



ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δωρεάν συμμετοχή σε υφιστάμενες αθλητικές δραστηριότητες/ 
προγράμματα του ΑΓΟ ή/και παροχή δωρεάν αθλητικού εξοπλισμού 
για παιδιά και νέους που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες 

Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού σε παιδιά-αθλητές ευάλωτων 
ομάδων που αιτούνται μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγής 
Υγείας και Πολιτότητας - Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ενίσχυση των ευκαιριών υγιούς απασχόλησης στους μαθητές των 
σχολείων του Ριζοκαρπάσου



ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δωρεάν συμμετοχή σε υφιστάμενα προγράμματα ενηλίκων του 
Προγράμματος ΑΓΟ για άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα 
κοινωνικής επανένταξης, καθώς και ατόμων που είναι στη θεραπευτική 
διαδικασία

Επιχορήγηση μισθοδοσίας γυμναστή για στρατόπεδα «Υψηλού 
Κινδύνου»

Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού μετά από αίτημα της Εθνικής 
Φρουράς σε «Στρατόπεδα Υψηλού» κινδύνου 

Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων/αγώνων υπό την αιγίδα τους με τη 
συμμετοχή ανηλίκων και ενηλίκων με το σύνθημα «Πιο κοντά σε 
αληθινούς τρόπους ζωής, μακριά από εξαρτήσεις»



ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΑΕΚ 2019



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘tkns’ 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Κυπριακός Οργανισμός 
Αθλητισμού

Το πρόγραμμα αφορά σε ευάλωτες ομάδες και περιλαμβάνει 
μονοήμερες εκδρομές, κατασκήνωση, δραστηριότητες κατά το 
Σαββατοκυρίακο, αθλητικές δραστηριότητες, συμβουλευτική 

υποστήριξη και επικοινωνία παιδιών και γονιών και δραστηριότητες 
ψυχαγωγίας 



Προληπτικό πρόγραμμα για τα τυχερά παιγνίδια 
«Παίζω δεν εμπαίζομαι» 

Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας & Παγκύπριος Σύλλογος 
Ψυχολόγων & Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασίδου

Το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα προληπτικής αντιμετώπισης 
της ψηφιακής ή άλλης μορφής εξάρτησης σε τυχερά παιγνίδια 

και αφορά σε έφηβους, οικογένειες και εκπαιδευτικούς 



Φοίνικας: Κοινοτική Υπηρεσία Στήριξης 
Οικογένειας, Παιδιών και Εφήβων 

Πανεπιστήμιο Frederick

Προληπτικό κοινοτικό πρόγραμμα πολυ-επίπεδης στήριξης 
στις κοινότητες Λυθροδόντα, Αγίας Βαρβάρας, Μαθιάτη και 
Σιας. Μέσα από το πρόγραμμα προωθούνται στοχευμένες
δράσεις από επαγγελματίες που απευθύνονται σε παιδιά, 

έφηβους, οικογένειες, εκπαιδευτικούς, γονείς καθώς και στην 
ευρύτερη κοινότητα. 



Πρόγραμμα «Αξίζω μια Ευκαιρία»

Επαρχία Λευκωσίας (Παλλουριώτισσα, Καϊμακλί, Πυρήνας Λευκωσίας, 
Λακατάμια, Τσέρι, Γέρι και Αγλαντζιά)

ΚΕΝΘΕΑ

Εντοπισμός παιδιών/οικογενειών, σύνδεση της οικογένειας με 
υφιστάμενες υπηρεσίες, διεύρυνση υφιστάμενων υπηρεσιών ή 

μίσθωση αντίστοιχων υπηρεσιών και διευκόλυνση της ένταξης παιδιών 
σε υφιστάμενες ομάδες που λειτουργούν στην κοινότητα (πχ. 

χορευτικός όμιλος, αθλητικοί ομίλοι). 



Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Άθληση: Ασπίδες 
πρόληψης στις εξαρτήσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής»

Δήμος Λατσιών

Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΕΥ ΖΗΝ» Λατσιών

Ένα εποπτευόμενο πρόγραμμα σε παιδιά δημοτικού και 
γυμνασίου. Περιλαμβάνει την εκπαιδευτική ενίσχυση παιδιών 

και την ενασχόλησή τους με αθλητικές δραστηριότητες



Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς 
(ΠροΘεΣυ): Πρόληψη, Στήριξη και Ενδυνάμωση 

Παιδιών Υψηλού Κινδύνου
Δημοτικά Σχολεία στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου, 

Λευκωσίας, Λεμεσού

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Το πρόγραμμα αφορά σε δημοτικά σχολεία και στοχεύει στην 
αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε συλλογικό επίπεδο, 

καθώς επίσης και στον εντοπισμό μαθητών που δεν 
ανταποκρίνονται στο πρώτο επίπεδο πρόληψης και στήριξη 

των συγκεκριμένων παιδιών μέσω δευτερογενούς και 
τριτογενούς πρόληψης. 



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ»

Σχολική χρονιά 2018 – 2019 

Κάλυψη των αναγκών των παιδιών στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της ψυχολογικής στήριξης, της κοινωνικής στήριξης ή/και των υγιών 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων, νοουμένου ότι δεν υπάρχει η 
οικονομική δυνατότητα να καλυφθεί το κόστος αυτών των αναγκών 

από την ίδια την οικογένεια ή δεν καλύπτονται ήδη από άλλα 
προγράμματα/κρατικά βοηθήματα.



«Πρόγραμμα 4Ε, Εργαστήρι Ενίσχυσης Εικόνας 
Εαυτού»

Δημοτική Ομάδα Πρόληψης (Δ.Ο.Π.) Γεροσκήπου

Πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης, πολυεπίπεδης με δράσεις στη 
γνωστική, συναισθηματική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των 

παιδιών. Η άμεση ομάδα στόχου είναι τα παιδιά σχολικής ηλικίας 5-
12 ετών, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η 

έμμεση ομάδα στόχου είναι η οικογένεια, το σχολείο και η 
κοινότητα.



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εκπαιδεύσεων/ενημερωτικών συναντήσεων σε
επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά (π.χ.
εκπαιδευτικούς, προπονητές, γυμναστές, συνδέσμους γονέων)

Δυνατότητα συμμετοχής της ΑΑΕΚ σε εκδηλώσεις που θα
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ‘Be Active’

Προώθηση ενημερωτικού υλικού και προβολή μηνυμάτων μέσω
οπτικοακουστικού υλικού

Προώθηση συνεργασίας και ανάπτυξη δράσεων με φορείς που
υλοποιούν τα προγράμματα που επιχορηγεί η ΑΑΕΚ



Όραμα μας είναι να φέρουμε τα παιδιά και τους νέους μας πιο 
κοντά σε αληθινούς τρόπους ζωής, μακριά από εξαρτήσεις…..



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

www.naac.org.cy

Νάσια Φωτσίου

Τηλ. 22442967

Email: nasia.fotsiou@naac.org.cy

http://www.naac.org.cy/
mailto:nasia.fotsiou@naac.org.cy

