
ΧΡΗΣΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η  χρήση  εξαρτησιογόνων  ουσιών,  φαινόμενο  πολυδιάστατο  και  

υπαρκτό  στην κυπριακή   κοινωνία,   απαιτεί   από   την   Πολιτεία   

να   διασφαλίσει   µια   σφαιρική αντιμετώπιση µέσα από το σχεδιασµό 

και λειτουργία προγραµµάτων που να είναι προσβάσιµα   και   να   

αγγίζουν   τις   πολύπλευρε  ανάγκες   των   ατόµων   που 

αποτείνονται σε αυτά. 

 
 

Το   έντυπο   αυτό   περιέχει   χρήσιµες   πληροφορίες�ς αναφορικά   

µε   δοµές   και προγράµµατα του θεραπευτικού συνεχούς, που 

λειτουργούν στην Κύπρο. 

http://www.ask.org.cy/


Αντιμετωπίζω πρόβλημα χρήσης /εξάρτησης  

και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια. Ποιες  επιλογές  έχω για 
θεραπεία στην Κύπρο; 

 
 

1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
 
Τα εξωτερικά Προγράμματα Εφήβων Νεαρών Ενηλίκων και Οικογένειας απευθύνονται: 

- Σε πειραματικούς ή περιστασιακούς  χρήστες μέχρι τα 22. 

- Σε συστηματικούς χρήστες μέχρι τα 22. 

- Σε γονείς/οικογένειες εφήβων και νεαρών ενηλίκων με θέματα χρήσης. 

Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν εντατική ή βραχύχρονη θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες. 
 
Προϋποθέσεις Προγραμμάτων: 

 Η εθελοντική προσέλευση του νέου και η προθυμία του περιβάλλοντος του να συνεργαστεί είναι απαραίτητη. 

 Τα προγράμματα λειτουργούν αποκλειστικά πάνω σε εξωτερική βάση. 

 Δεν συνταγογραφείται καμιά εξαρτησιογόνος ουσία ή υποκατάστατο. 

 
1.1 Κρατικές Υπηρεσίες 
 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ:  Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «ΠΕΡΣΕΑΣ» 

Τηλ. 22464292 
Ανοιχτή Γραμμή: 1456 

 
ΛΕΜΕΣΟΣ:  Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»  

Τηλ. 25305079 , 25305110 
 
 
2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

Στα Κέντρα αυτά μπορούν να απευθυνθούν ενήλικα άτομα (και τα οικεία τους πρόσωπα) που κάνουν χρήση ουσιών εξάρτησης, ως το πρώτο στάδιο της θεραπευτικής 

διαδικασίας. Παρέχεται ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τη θεραπεία, προετοιμασία για την κυρίως φάση της θεραπείας, καθώς και παραπομπές για ένταξη σε 

εξωτερικό ή εσωτερικό πρόγραμμα. 

  
2.1 Μη-Κυβερνητικές Υπηρεσίες 
 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Συμβουλευτικός Σταθμός «ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ» 

Τηλ. 22347720 
 

Σταθμός  Πρόληψης και Συμβουλευτικής ΚΕΝΘΕΑ «ΙΘΑΚΗ»  
Τηλ. 22524826  

 
Σταθμός Συμβουλευτικής «ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ» 
Τηλ. 70005537 

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Σταθμός  Πρόληψης και Συμβουλευτικής «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» 

Τηλ. 97-614447  

 
ΛΕΜΕΣΟΣ: Σταθμός  Πρόληψης και Συμβουλευτικής «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

Τηλ. 99-403606 
 
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ 
 

Η σωματική αποτοξίνωση συνήθως αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας μακρόχρονης θεραπευτικής πορείας. Πρόκειται για προγράμματα βραχύχρονης διαρκείας που 

απευθύνονται σε εξαρτημένους χρήστες παράνομων ή νόμιμων ουσιών (αλκοόλ, φάρμακα) για επίτευξη της αποχής από τη χρήση με ασφαλή αντιμετώπιση του 

στερητικού συνδρόμου. Προσφέρεται φαρμακευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. 
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, απαραίτητη είναι η συνέχιση της θεραπείας για ψυχολογική απεξάρτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η αποχή από τη χρήση σπάνια 

διατηρείται. 

3.1 Κρατικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων (αλκοόλ) «ΘΕΜΕΑ» 
Τηλ. 22457060 

 
ΛΕΜΕΣΟΣ: Μονάδα Απεξάρτησης «ΑΝΩΣΗ» 
  Τηλ. 25305011 
 
3.2. Ιδιωτικός Τομέας  
 
ΛΑΡΝΑΚΑ: Κλινική Βερεσιέ, Πρόγραμμα Αποτοξίνωσης  
  Τηλ. 70000659, 24645333 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 

  
4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
 

Οι Εξωτερικές Δομές Απεξάρτησης απευθύνονται σε χρήστες ή εξαρτημένα άτομα που είναι λειτουργικά σε κάποιους τομείς της ζωής τους δηλαδή, 

έχουν το δικό του χώρο διαμονής, σπουδάζουν ή εργάζονται και έχουν στη ζωή του άλλα σημαντικά πρόσωπα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν 

τη θεραπευτική τους προσπάθεια. Τα εξωτερικά προγράμματα απεξάρτησης έχουν ως στόχο την απεξάρτηση αλλά και την κοινωνική επανένταξη 

των ατόμων. Η συχνότητα και η διάρκεια της επαφής με το πρόγραμμα καθορίζεται από τον τύπο της θεραπευτικής δομής (π.χ. Εντατικό Ημερήσιο 

Πρόγραμμα). 

4.1 Κρατικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης  
Τηλ. 22465616 
 

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κέντρο Εντατικής Ψυχολογικής Θεραπείας για την Απεξάρτηση Ενηλίκων σε Ήπια Χρήση «ΑΝΑΚΑΜΨΗ» 
  Τηλ. 25305011 
              

4.2 Μη-Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

ΛΕΜΕΣΟΣ: Ψυχοθεραπευτική Εστία Μακρόβιας Απεξάρτησης (Ψ.Ε.Μ.Α.)  
Τηλ. 99423905, 99082856 
 
 

ΛΑΡΝΑΚΑ: Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα Εξαρτημένων Ατόμων «Η ΤΟΛΜΗ» 
  Τηλ. 99455874 
 
  Πρόγραμμα Ψυχολογικής Απεξάρτησης «ΚΙΜΩΝΑΣ», Κέντρα Πρόληψης «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» 
  Τηλ. 24645333 
 
ΠΑΦΟΣ: Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα Εξαρτημένων Ατόμων «Η ΤΟΛΜΗ» 
  Τηλ. 26941919  
 

4.3 Ιδιωτικός Τομέας 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Πρόγραμμα Οικογενειακής Θεραπείας της Τοξικοεξάρτησης «ΑΝΑΔΥΣΗ» 
Τηλ. 22376522 
 

ΛΑΡΝΑΚΑ: Πρόγραμμα Απεξάρτησης «ΒΗΜΑ ΜΕ ΒΗΜΑ», Κλινική Βερεσιέ 
  Τηλ. 70000659, 24645333 
 
 
 
5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Πρόκειται για προγράμματα εσωτερικής διαμονής που απευθύνονται σε μακροχρόνιους χρήστες ουσιών εξάρτησης (π.χ. ενδοφλέβιους χρήστες 

ηρωίνης ή χρήστες άλλων ουσιών) ή πολυχρήστες ουσιών. Προϋπόθεση για ένταξη στις εσωτερικές δομές απεξάρτησης είναι η αποχή από τη 

χρήση. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την απεξάρτηση αλλά και την κοινωνική επανένταξη των ατόμων. Τα άτομα που εντάσσονται σε 

αυτά τα προγράμματα έχουν συνήθως προηγουμένως λάβει υπηρεσίες προετοιμασίας Συμβουλευτικών Σταθμών ή υπηρεσίες αποτοξίνωσης . 

5.1 Κρατικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων (αλκοόλ) «ΘΕΜΕΑ» 
Τηλ. 22457060 

 

5.2 Μη-Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Θεραπευτική Κοινότητα «ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ» 
Τηλ. 22634511 
 
Πρόγραμμα Γυναικών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΤΑΦΥΓΗ», Θ.Κ. «ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ» 
Τηλ. 22634511 

 
  «ΡΕΤΟ ΚΥΠΡΟΣ» 
  Τηλ. 22775160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται κυρίως στους χρήστες ηρωίνης οι οποίοι συνήθως έχουν αποτύχει σε άλλες θεραπευτικές προσπάθειες. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χορήγηση υποκατάστατων ουσιών όπως π.χ. μεθαδόνη και βουπρενορφίνη, παράλληλα με άλλες ψυχο-κοινωνικές 

παρεμβάσεις και την παροχή ιατρικής βοήθειας. Στόχος των προγραμμάτων υποκατάστασης είναι η μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών 

καθώς επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, στόχος αποτελεί η απεξάρτηση. Οι δομές υποκατάστασης παρέχουν και υπηρεσίες εξωτερικής 

αποτοξίνωσης . 

6.1 Κρατικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Πρόγραμμα Υποκατάστασης «ΓΕΦΥΡΑ»*  
Τηλ. 22402113 
 
*Οι υπηρεσίες της «ΓΕΦΥΡΑΣ» παρέχονται και στο: 
- Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας  
- Παλαιό Νοσοκομείο Αμμοχώστου 

 
ΛΕΜΕΣΟΣ: Πρόγραμμα Υποκατάστασης «ΣΩΣΙΒΙΟ» ** 
  Τηλ. 25305111, 25305077 
 

** Οι υπηρεσίες του «ΣΩΣΙΒΙΟΥ» παρέχονται και στο:  

- Νοσοκομείο Πάφου  

6.2 Ιδιωτικός Τομέας  

 ΛΑΡΝΑΚΑ: Κλινική Βρεσιέ, Πρόγραμμα Υποκατάστασης  
  Τηλ. 70000659, 24645333 
 
 
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 
Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε οικογένειες και οικεία άτομα χρηστών ουσιών εξάρτησης που είτε παρακολουθούν είτε δεν παρακολουθούν 
κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα. Περιλαμβάνουν οικογενειακή θεραπεία, ατομική και ομαδική συμβουλευτική γονέων, ομαδική θεραπεία γονιών, 
ψυχοεκπαίδευση γονιών και συμβουλευτική οικογένειας . 
 
Παρεμβάσεις στην οικογένεια προσφέρονται σε όλες τις υφιστάμενες θεραπευτικές δομές. 

7.1 Μη-Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Πρόγραμμα Στήριξης Συγγενών και Φίλων Εξαρτημένων Ατόμων   
Τηλ. 22873440 
 
 

 
8. ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 
Οι ομάδες αυτοβοήθειας αποτελούν θεραπευτικές παρεμβάσεις με καθορισμένη φιλοσοφική κατεύθυνση (π.χ. 12 βήματα). Οι ομάδες αυτές  δεν 
θεωρούνται επίσημα ως μορφή θεραπείας, αλλά ως εναλλακτική ή και συμπληρωματική στήριξη για τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη 
χρήση ουσιών. 

8.1 Μη-Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ομάδες Αυτοβοήθειας «ΝΑΡΚΩΜΑΝΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ» 
Τηλ. 96563051 
 

ΛΑΡΝΑΚΑ: Ομάδες Αυτοβοήθειας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» 
  Τηλ. 24645333 
 
 
9. ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  
 
Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους άμεσα και τα άτομα μπορούν να προσέλθουν στο χώρο χωρίς ραντεβού ακόμη και αν 
βρίσκονται κάτω από την επίδραση της ουσίας. Η βοήθεια που προσφέρεται εστιάζεται σε θέματα μείωσης των συνεπειών της βλάβης από τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών και φροντίδας της υγείας του ατόμου (πληροφορίες για ασφαλή χρήση, ανταλλαγή συριγγών, παρεμβάσεις πρόληψης και 
ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων).  
 

9.1 Μη-Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης «ΣΤΟΧΟΣ» 
Τηλ. 22460077 

 

 

 

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται κυρίως στους χρήστες ηρωίνης οι οποίοι συνήθως έχουν αποτύχει σε άλλες θεραπευτικές 

προσπάθειες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χορήγηση υποκατάστατων ουσιών όπως π.χ. μεθαδόνη και βουπρενορφίνη, παράλληλα 

με άλλες ψυχο-κοινωνικές παρεμβάσεις και την παροχή ιατρικής βοήθειας. Στόχος των προγραμμάτων υποκατάστασης είναι η μείωση 

της βλάβης από τη χρήση ουσιών καθώς επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, στόχος αποτελεί η απεξάρτηση. Οι δομές υποκατάστασης 

παρέχουν και υπηρεσίες εξωτερικής αποτοξίνωσης . 

6.1 Κρατικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Πρόγραμμα Υποκατάστασης «ΓΕΦΥΡΑ»*  
Τηλ. 22402113 
 
*Οι υπηρεσίες της «ΓΕΦΥΡΑΣ» παρέχονται και στο: 
- Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας  
- Παλαιό Νοσοκομείο Αμμοχώστου 

 
ΛΕΜΕΣΟΣ: Πρόγραμμα Υποκατάστασης «ΣΩΣΙΒΙΟ» ** 
  Τηλ. 25305111, 25305077 
 

** Οι υπηρεσίες του «ΣΩΣΙΒΙΟΥ» παρέχονται και στο:  

- Νοσοκομείο Πάφου  

6.2 Ιδιωτικός Τομέας  

 ΛΑΡΝΑΚΑ: Κλινική Βρεσιέ, Πρόγραμμα Υποκατάστασης  
  Τηλ. 70000659, 24645333 
 
 
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 
Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε οικογένειες και οικεία άτομα χρηστών ουσιών εξάρτησης που είτε παρακολουθούν είτε δεν 
παρακολουθούν κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα. Περιλαμβάνουν οικογενειακή θεραπεία, ατομική και ομαδική συμβουλευτική γονέων, 
ομαδική θεραπεία γονιών, ψυχοεκπαίδευση γονιών και συμβουλευτική οικογένειας . 
 
Παρεμβάσεις στην οικογένεια προσφέρονται σε όλες τις υφιστάμενες θεραπευτικές δομές. 

7.1 Μη-Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Πρόγραμμα Στήριξης Συγγενών και Φίλων Εξαρτημένων Ατόμων   
Τηλ. 22873440 
 
 

 
8. ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 
Οι ομάδες αυτοβοήθειας αποτελούν θεραπευτικές παρεμβάσεις με καθορισμένη φιλοσοφική κατεύθυνση (π.χ. 12 βήματα). Οι ομάδες 
αυτές  δεν θεωρούνται επίσημα ως μορφή θεραπείας, αλλά ως εναλλακτική ή και συμπληρωματική στήριξη για τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρήση ουσιών. 

8.1 Μη-Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ομάδες Αυτοβοήθειας «ΝΑΡΚΩΜΑΝΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ» 
Τηλ. 96563051 
 

ΛΑΡΝΑΚΑ: Ομάδες Αυτοβοήθειας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» 
  Τηλ. 24645333 
 
 
9. ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  
 
Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους άμεσα και τα άτομα μπορούν να προσέλθουν στο χώρο χωρίς ραντεβού ακόμη και 
αν βρίσκονται κάτω από την επίδραση της ουσίας. Η βοήθεια που προσφέρεται εστιάζεται σε θέματα μείωσης των συνεπειών της βλάβης 
από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και φροντίδας της υγείας του ατόμου (πληροφορίες για ασφαλή χρήση, ανταλλαγή συριγγών, 
παρεμβάσεις πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων).  
 

9.1 Μη-Κυβερνητικές Υπηρεσίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης «ΣΤΟΧΟΣ» 
Τηλ. 22460077 

 


