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Έρευνα με τη μεθοδολογία “trendspotter” 
 

 

 
 

Η πρώτη φάση της έρευνας περιλαμβάνει: 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των 

υφιστάμενων δεδομένων και πληροφοριών, 

μια διαδικτυακή έρευνα προς τους 

εμπειρογνώμονες του θέματος υπό μελέτη 

καθώς και παρουσιάσεις από την ομάδα 

εργασίας της έρευνας. Στη δεύτερη φάση 

περιλαμβάνονται: παρουσιάσεις από 

εμπειρογνώμονες, συντονισμένες ομάδες 

συζήτησης και παρουσιάσεις με τα 

αποτελέσματα και συμπεράσματα από όλες τις 

πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και 

παρουσιαστεί.   

Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας θα 

αποτυπωθούν σε σύντομη έκθεση η οποία 

εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη τον Ιούνιο του 

2018. 

 

 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

(ΑΑΕΚ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 

(EMCDDA) διεξάγει έρευνα με θέμα: 

«Κατανόηση των πρόσφατων τάσεων της 

προβληματικής χρήσης ουσιών εξάρτησης». Η 

μέθοδος διεξαγωγής της εν λόγω έρευνας 

ονομάζεται “trendspotter” και έχει αναπτυχθεί 

από το EMCDDA ως εργαλείο που 

χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλες συνήθεις 

μεθοδολογίες και συμπληρώνει τον τρόπο 

παρακολούθησης του φαινομένου της 

ουσιοεξάρτησης. Έχει χρησιμοποιηθεί γενικά για 

τη διερεύνηση αναδυόμενων φαινομένων και 

νέων τάσεων που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο 

ή/ και δεν καλύπτονται από υπάρχοντα 

δεδομένα. Ο στόχος διεξαγωγής ερευνών με τη 

μεθοδολογία “trendspotter” είναι συχνά η 

χαρτογράφηση και η περιγραφή νέων τάσεων 

και αναδυόμενων φαινομένων. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού που στελεχώνουν τα προγράμματα θεραπείας του Τμήματος Φυλακών 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ Ελλάδος στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποίησε εκπαίδευση του 

προσωπικού που στελεχώνει τα θεραπευτικά προγράμματα «ΔΑΝΑΗ» και «ΛΕΜΒΟΣ» του Τμήματος Φυλακών.  Σε πρώτη φάση, οι ψυχίατροι, 

ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές που στελεχώνουν τα προγράμματα εκπαιδεύτηκαν από τον κ. Β. Καταγή, υπεύθυνο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ στην Ελλάδα, στις βασικές αρχές επικοινωνίας της ομάδας και των συστημάτων καθώς και στη ψυχοκοινωνική προσέγγιση της απεξάρτησης.  

Σύντομα, θα ακολουθήσει και δεύτερη εκπαίδευση κατά την οποία οι ίδιοι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στο θεωρητικό μοντέλο θεραπείας 

Απεξάρτησης – Κινητοποίησης DiClemente-Prochaska. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήλη Επιστημονικού  
Ενδιαφέροντος  

«Μολυσματικές ασθένειες στην Ευρώπη, 

συνδεόμενες με τη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών» 

EMCDDA, Europol, Λισαβόνα, 2017. 

Η παρούσα έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 

μολυσματικές ασθένειες που συνδέονται με τη χρήση 

ενέσιμων ναρκωτικών στην Ευρώπη. Καλύπτει τόσο το 

δείκτη του EMCDDA για τις λοιμώδες νόσους που 

σχετίζεται με τα ναρκωτικά, ο οποίος συλλέγει δεδομένα 

σχετικά με την κατάσταση, όσο και τα μέτρα 

αντιμετώπισης στον τομέα αυτό. Η έκθεση βασίζεται στην 

ετήσια συνάντηση εμπειρογνωμόνων του δείκτη που 

πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα τον Ιούνιο του 2017, 

στην οποία συμμετείχαν εθνικοί εμπειρογνώμονες από τα 

28 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Τουρκία, τις 

ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες καθώς και εταίροι. 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Eξαρτήσεων Κύπρου, έχει 

προχωρήσει στη δεύτερη σειρά έρευνας με θέμα: 

«To Κοινωνικό Κόστος των Παράνομων 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών στην Κύπρο», η οποία 

θα διεξαχθεί από την εταιρεία “Insights Market 

Research IMR”. Η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει 

8 μήνες  Ιανουάριο 2018 - Αύγουστο 2018. 

Όσον αφορά στην έρευνα, ο  όρος «κοινωνικό 

κόστος» αναφέρεται στο κόστος, το οποίο 

επιβάλλει στην κοινωνία η ύπαρξη του 

φαινομένου της χρήσης παράνομων 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Συγκεκριμένα, το κόστος 

θεραπείας και πρόληψης, οι δαπάνες επιβολής 

του νόμου, η απώλεια εισοδήματος και η μείωση 

της παραγωγικότητας συνυπολογίζονται στη 

μέτρηση του κοινωνικού κόστους. 

 

 

 

 

Η εταιρεία IMR ως ανάδοχος του έργου, θα έρθει 

σε επαφή με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, 

υπουργεία, θεραπευτικές δομές και δομές 

πρόληψης, με σκοπό τη συλλογή όσο το δυνατόν 

περισσότερων στοιχείων που αφορούν στην 

έρευνα.  

Η συμβολή όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι 

πολύ σημαντική, αφού χωρίς μια ολοκληρωμένη 

εικόνα που να επιτρέπει μια αξιόπιστη εκτίμηση 

του κόστους που επιφέρουν οι εξαρτησιογόνες 

ουσίες στην κοινωνία μας, δεν θα μπορούν να 

αναπροσαρμοστούν οι πολιτικές που χαράσσονται 

και να κατευθύνει σωστά τις δράσεις και τις 

πρωτοβουλίες της Κυπριακής Πολιτείας στην 

αντιμετώπιση της εξάρτησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεξαγωγή δεύτερης σειράς της έρευνας 

Κοινωνικού Κόστους από την Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων  

Κύπρου AAEK 


: www.naac.org.cy  info.naac.org.cy   22 442960 / 22 305190  

 

http://www.naac.org.cy/


 

 

 

 

 

 

 

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 Νέα  

 

 

 

 

 

Νέα Προληπτικά 

προγράμματα   

 22 442960 / 22 305190  

 info@naac.org.cy 

: www.naac.org.cy  

Cyfield Tower, Λεωφ. Λεμεσού 

130, City Home 81, 4ος όροφος, 

2015 Στρόβολος, Λευκωσία. 

Δυο νέα προληπτικά προγράμματα  

το : Ask anti- Add και Cοol After 

School, έχουν εγκριθεί από την Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

και λειτουργήσουν από το Κυπριακό 

Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας. Για 

περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να επικοινωνείτε με το Κυπριακό 

Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας – ΚΕΣΥΨΥ 

στο τηλέφωνο 70005531 και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση 

cypruspsychotherapy.sec@gmail.co

m 

 

 
Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά (HDG) 
 

Στην τελευταία συνάντηση της HDG επί Εσθονικής Προεδρίας (28 Νοεμβρίου 2017) παρουσιάσθηκε το 

πρόγραμμα της επόμενης, Βουλγαρικής Προεδρίας η οποία αναλαμβάνει για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου- 30 

Ιουνίου 2018. Σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο, αναφέρθηκε ότι η Βουλγαρική Προεδρία θα επιδιώξει: 

 να προωθήσει ευρεία συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα που έχουν σημασία για τους 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 να εξισορροπήσει και να προωθήσει ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας που είναι σημαντικό για την 

οικονομική ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 να εργαστεί για την ευημερίας όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθώντας τη συνοχή που 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενότητα και αλληλεγγύη. 

Σημειώνεται ότι η συνάντηση Εθνικών Συντονιστών της ΕΕ για τα Ναρκωτικά θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια, στις 

3 Μαΐου, με θέμα: «Πρόληψη και Θεραπεία της Χρήσης Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών». 

 

 

 

Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα 

“Click for Support – 

REALized 

Βασικός στόχος  του προγράμματος 

είναι η δημιουργία μίας 

διαδικτυακής εφαρμογής η οποία 

αφορά τις Νέες Ψυχοδραστικές 

Ουσίες (ΝΨΟ) (γνωστά με τις 

ονομασίες, νόμιμα ναρκωτικά, 

χημικές/συνθετικές ουσίες, νόμιμα 

διεγερτικά κ.α.). Στο πρόγραμμα 

συμμετέχει το ΚΕΝΘΕΑ.  

Για  το πρώτο ενημερωτικό δελτίο 

του προγράμματος, ακολουθήστε 

το σύνδεσμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιλοτικό Πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν ή 

αντιμετώπιζαν προβλήματα με την ουσιοεξάρτηση     

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος 

κοινωνικής επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα με την 

ουσιοεξάρτηση, η οποία  έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Πρόγραμμα ‘ΕΝΤΑΞΗ’. Το 

Πρόγραμμα έχει διάρκεια εφαρμογής ένα περίπου χρόνο και αποσκοπεί στην ανάπτυξη πιλοτικής υπηρεσίας 

κοινωνικής επανένταξης στην οποία θα παραπέμπονται άτομα από όλες τις κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες 

παράλληλα ή/και με την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Το πρόγραμμα αναμένεται να παρέχει μεταξύ 

άλλων, υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης κατάρτισης, παροχή συμβουλευτικής σε θέματα εργασίας, 

ανάπτυξη παρεμβάσεων για ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και εργασιακής επανένταξης σε 50 

τουλάχιστον άτομα από όλη την Κύπρο 

 
 
 

 

 

 

 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου έχει προχωρήσει σε συνεργασία με Δήμους σε 

εφαρμογή πολύ-επίπεδων προγραμμάτων σε ευάλωτες ομάδες και τις οικογένειες τους, 
σε όλες τις επαρχίες.  
 
Συγκεκριμένα σε: 

 
 παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο,  

 μαθητές/στρατιώτες σε πειραματική χρήση νόμιμων και 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 μετανάστες,  

 παιδιά/ έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά. 

 

Οι υπηρεσίες πολυ-επίπεδης στήριξης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες αναμένεται να συμβαδίζουν με 

την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση 

Αλκοόλ 2013-2020, ενώ τα προγράμματα τα οποία κέρδισαν τους διαγωνισμούς αναμένεται να εφαρμοστούν σε 

όλες τις Επαρχίες και σε περιοχές οι οποίες επιλέχθηκαν από την ΑΑΕΚ. Η έναρξη των προγραμμάτων έγινε τον 

Δεκέμβριο του 2017 και η ολοκλήρωση τους τον Δεκέμβριο του 2018. Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται για 

περίοδο ενός έτους, με δικαίωμα ανανέωσης της συμφωνίας για ένα χρόνο, συν ένα, κατόπιν αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας. 
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