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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Α. Τα βασικά στοιχεία µιας στρατηγικής της ΕΕ µετά το 1999 στον τοµέα των 
ναρκωτικών εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ τον Ιούνιο του 1998 
και παρατίθενται στην έκθεση που του υποβλήθηκε (έγγρ. 7930/2/98 LIMITE Cordrogue 
26/SAN 80/ PESC 118/ EUROPOL 70). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ ζήτησε 
επίσης να εκπονηθεί συνολικό σχέδιο. 
 
Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης του ∆εκεµβρίου 1998, βασιζόµενο 
στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (1995-1999) (9012/99 
CORDROGUE 33) κάλεσε τα θεσµικά όργανα να αναπτύξουν περαιτέρω µια 
ενοποιηµένη και ισόρροπη στρατηγική µετά το 1999 στον τοµέα των ναρκωτικών, 
λαµβάνοντας υπόψη τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη του Άµστερνταµ. 
Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σε αυτή τη συνάρτηση πρέπει να γίνει πλήρης 
χρήση της πραγµατογνωµοσύνης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των 
Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας, καθώς και της Εuropol. 
Σ' αυτό το πλαίσιο και σύµφωνα µε τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές, η Επιτροπή 
υπέβαλε την ανακοίνωσή της προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε το 
σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση των ναρκωτικών  
(2000-2004). 
 



 

 

Επί του παρόντος, η νέα στρατηγική για τα ναρκωτικά είναι πλέον σκόπιµη, δεδοµένου 
ότι η υφιστάµενη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά λήγει στο τέλος του έτους 1999. 
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ έχει δηµιουργήσει πολυάριθµες νέες δυνατότητες, οι οποίες 
πρέπει να εξεταστούν και να χρησιµοποιηθούν, αφ' ενός µεν στον τοµέα της πολιτικής 
έναντι των ναρκωτικών, αφ' ετέρου δε ως µέρος της προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
καθώς επίσης και της αστυνοµικής, τελωνειακής και δικαστικής συνεργασίας. 
 
Η ειδική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον Οκτώβριο του 1999 στο Τάµπερε 
υπογράµµισε τη σηµασία της αντιµετώπισης του προβλήµατος των ναρκωτικών κατά 
συνεκτικό τρόπο. Κάλεσε το Συµβούλιο να εγκρίνει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα 
ναρκωτικά 2000-2004 πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι. 
 
Καθοδηγούµενη από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, τις εργασίες των προηγούµενων 
Προεδριών, την ανακοίνωση της Επιτροπής καθώς και τις συµβολές των κρατών µελών 
και των οµάδων εργασίας του Συµβουλίου στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η Προεδρία 
υποβάλλει την παρούσα πρόταση στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2000-2004) 
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου καθώς και των 
προαναφερόµενων θεσµικών οργάνων και φορέων και µε πλήρη συµµετοχή τους στη 
φάση εφαρµογής της στρατηγικής. 
 
Β. Η τρέχουσα κατάσταση στον τοµέα των ναρκωτικών καθώς και διάφορα µέτρα 
και επιτεύγµατα στα πλαίσια της δράσης κατά των ναρκωτικών σε επίπεδο ΕΕ αλλά και 
κρατών µελών περιγράφεται στην ετήσια έκθεση του ΕΚΠΝΤ (Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας) για την κατάσταση του προβλήµατος 
των ναρκωτικών στην ΕΕ, καθώς και στην έκθεση της Ευρωπόλ για την παραγωγή και 
λαθρεµπορία ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Μολονότι τα σοβαρότερα προβλήµατα για την υγεία προξενούνται από την χρήση 
οπιούχων ενώσεων (και ιδίως από την ηρωίνη), τις αµφεταµίνες, την κοκαΐνη και την 
χρήση πολλαπλών ναρκωτικών, το συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο παράνοµο 
ναρκωτικό εξακολουθεί να είναι η κάνναβις. 
Τα νέα συνθετικά ναρκωτικά, καθώς και η µετάδοση ασθενειών δια της ενδοφλέβιας 
χρήσης ναρκωτικών απαιτούν αδιάκοπη προσοχή. Το οργανωµένο έγκληµα παίζει 
ολοένα και σπουδαιότερο ρόλο στην παραγωγή και λαθρεµπορία ναρκωτικών, πράγµα 
που επισύρει την ανάγκη ενισχυµένης τελωνειακής, αστυνοµικής και δικαστικής 
συνεργασίας, ιδίως δε δράσης κατά του ξεπλύµατος χρηµάτων. 
 
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και οι µονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στον σχεδιασµό και την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για 
τα ναρκωτικά. 
 
 
ΙΙ. ΝΕΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ 
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
 



 

 

Το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας στο πλαίσιο του καθορισµού και της εφαρµογής όλων των κοινοτικών 
πολιτικών και δραστηριοτήτων. Το άρθρο αναφέρεται συγκεκριµένα στα ναρκωτικά, 
ορίζοντας ότι η Κοινότητα συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών για τη µείωση της 
βλάβης από τα ναρκωτικά, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης και της πρόληψης. 
 
Ο Τίτλος VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει νέο πλαίσιο συνεργασίας 
στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Το άρθρο 29 περιγράφει 
τους στόχους της Ένωσης, που είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας στους 
πολίτες, εντός ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αυτός ο στόχος 
πρέπει να επιτευχθεί µε την πρόληψη και την καταπολέµηση του εγκλήµατος. Η 
παράνοµη εµπορία ναρκωτικών αναφέρεται σε αυτή τη συνάρτηση. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 31, η κοινή δράση όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία επί 
ποινικών υποθέσεων θα συµπεριλάβει βαθµηδόν τη θέσπιση µέτρων για τον καθορισµό 
ελάχιστων κανόνων ως προς τα στοιχεία της αντικειµενικής υποστάσεως των αξιόποινων 
πράξεων και τις ποινές τους στους τοµείς της οργανωµένης εγκληµατικότητας, της 
τροµοκρατίας και της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών. 
 
Το σχέδιο δράσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο 
εφαρµογής των διατάξεων της Συνθήκης του Άµστερνταµ για τη θέσπιση ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο θεσπίστηκε κατά τη σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βιέννης τον ∆εκέµβριο του 1998 (βλ. 13844/98 JAI 41), 
περιέχει χρονοδιάγραµµα για τα µέτρα επιβολής  
του νόµου και τη δικαστική συνεργασία επί ποινικών υποθέσεων προς έγκριση εντός δύο 
και πέντε ετών µετά την επικύρωση της Συνθήκης. Αυτό παρέχει δυνατότητες ευρύτερης 
λειτουργικής συνεργασίας όσον αφορά την επιβολή του νόµου. Η βελτίωση της 
συνεργασίας µεταξύ των αρχών δίωξης και διερεύνησης, π.χ. µέσω της δηµιουργίας 
δικτύου δικαστικών αρχών, αποτελεί µείζονα στόχο. 
Η εφαρµογή του Τελωνειακού Συστήµατος Πληροφοριών και της Σύµβασης της 
Νεάπολης ΙΙ θα βελτιώσει επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία στον 
τοµέα της επιβολής του νόµου. 
 
Οι νέες δυνατότητες τις οποίες παρέχει η Συνθήκη του Άµστερνταµ περιλαµβάνουν τα 
εξής : 
απαίτηση εξασφάλισης της προστασίας της ανθρώπινης υγείας σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και 
δράσεις, 
πρόβλεψη ευρύτερων, διατοµεακών δραστηριοτήτων στον τοµέα των ναρκωτικών, 
γενικό προσανατολισµό των δράσεων στον τοµέα της δηµόσιας υγείας στη βελτίωση της δηµόσιας 
υγείας, την πρόληψη των ανθρωπίνων παθήσεων και νόσων και στην εξάλειψη των 
πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, 
ανάγκη διεξαγωγής ερευνών για τα αίτια και την πρόληψη των µεγάλων πληγών της ανθρωπότητας, 
πράγµα που διευκολύνει την πλήρη χρήση κοινοτικών προγραµµάτων ερευνών, 
συνεργασία µέσω πρωτοβουλιών µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
προκειµένου να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός, 
υποστήριξη της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ µεταξύ αστυνοµικών, τελωνειακών και άλλων υπηρεσιών 
επιβολής του νόµου των κρατών µελών, 



 

 

δυνατότητα της Ευρωπόλ, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ, να 
διευκολύνει και να υποστηρίζει τις προετοιµασίες και να ενισχύει τον µεταξύ κρατών µελών συντονισµό, 
προώθηση νέων τεχνικών διερεύνησης, συνεργασίας µεταξύ των φορέων επιβολής του 
νόµου των κρατών µελών και έρευνας και τεκµηρίωσης των εγκληµάτων που σχετίζονται 
µε ναρκωτικά, 
συµβολή στην ενίσχυση του κεκτηµένου στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, 
το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη διαδικασία της διεύρυνσης, 
εξέταση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι αρχές επιβολής του νόµου και οι δικαστικές αρχές θα 
µπορούν να δρουν σε άλλο κράτος µέλος σε συνεργασία και µε τη συµφωνία των αρχών του εν λόγω 
κράτους σύµφωνα µε τη συµφωνία του Σένγκεν, 
διευκόλυνση και επιτάχυνση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. 
 
Οι στόχοι που θέτει η συνθήκη του Άµστερνταµ εµπεδώθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Τάµπερε, το οποίο ζήτησε να συσταθούν κοινές ερευνητικές οµάδες για 
την καταπολέµηση του διασυνοριακού εγκλήµατος, να ληφθούν δε συγκεκριµένα µέτρα 
κατά του ξεπλύµατος χρηµάτων, όπως η εναρµόνιση της ποινικής νοµοθεσίας και 
δικονοµίας στον τοµέα του ξεπλύµατος χρηµάτων. 
ΙΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
(2000-2004) 
 
Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, οι γενικοί στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ 
για τα ναρκωτικά 2000-2004 είναι οι ακόλουθοι : 
το ζήτηµα των ναρκωτικών πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί µείζονα προτεραιότητα για 
εσωτερική και εξωτερική κοινοτική δράση, 
πρέπει να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση των δράσεων για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, 
πρέπει να συνεχισθεί η σφαιρική, πολυτοµεακή, ενοποιηµένη και ισόρροπη στρατηγική της ΕΕ για τον 
έλεγχο των ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας η µείωση της προσφοράς και της 
ζήτησης θεωρούνται ως αλληλοενισχυόµενα στοιχεία, πράγµα που τονίστηκε στην 
Έκτακτη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά 
(UNGASS), 
πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη της χρήσης και τη µείωση της 
ζήτησης ναρκωτικών και ιδίως της µύησης νέων ατόµων στην χρήση ναρκωτικών, καθώς 
και στον περιορισµό των αρνητικών συνεπειών της χρήσης τους,  
πρέπει να ενισχυθεί η καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, της παράνοµης διακίνησης 
ναρκωτικών καθώς και του συναφούς µε τα ναρκωτικά εγκλήµατος και να επιταχυνθεί η 
αστυνοµική, τελωνειακή και δικαστική συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, 
πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία πολλαπλών φορέων και η συµµετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών, 
πρέπει να αξιοποιηθούν στο πλήρες οι δυνατότητες που παρέχει η συνθήκη του Άµστερνταµ, και δη τα 
άρθρα για την προστασία της υγείας και τον έλεγχο των ναρκωτικών, την αστυνοµική και τη δικαστική 
συνεργασία καθώς και για τις ελάχιστες κοινές προδιαγραφές στη νοµοθεσία. Το άρθρο 31 
προβλέπει την προοδευτική θέσπιση µέτρων για τον καθορισµό ελάχιστων κανόνων ως 
προς τα στοιχεία της αντικειµενικής υποστάσεως των αξιόποινων πράξεων και τις ποινές 
τους στους τοµείς της οργανωµένης εγκληµατικότητας, της τροµοκρατίας και της 
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, 



 

 

πρέπει να εξασφαλιστεί η συλλογή, η ανάλυση και η διάδοση αντικειµενικών, αξιόπιστων και 
συγκρίσιµων δεδοµένων σχετικά µε το φαινόµενο των ναρκωτικών στην ΕΕ µε την υποστήριξη 
του ΕΚΠΝΤ και της Europol, 
οι υποψήφιες χώρες πρέπει προοδευτικά να ενταχθούν στη στρατηγική αυτή, να ενταθεί δε η διεθνής 
συνεργασία µε άλλες χώρες και διεθνείς οργανισµούς, 
πρέπει να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία και η ενσωµάτωση του ελέγχου των ναρκωτικών στην 
αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ και να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των Ηνωµένων 
Εθνών, και ιδίως του Προγράµµατος των ΗΕ για το ∆ιεθνή Έλεγχο των Ναρκωτικών, για 
την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας, βάσει των αρχών που ενέκρινε η UNGASS, 
πρέπει να τονιστεί ότι η επιτυχής εφαρµογή της στρατηγικής και των δράσεων που αναφέρονται στο 
πλαίσιο αυτής της στρατηγικής θα απαιτήσει κατάλληλους πόρους. 
Οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών είναι 
οι εξής : 
σηµαντική µείωση, σε διάστηµα πέντε ετών, της συχνότητας της χρήσης παράνοµων 
ναρκωτικών, καθώς και της µύησης νέων ατόµων στη χρήση τους και ιδίως νέων κάτω 
των 18 ετών, 
σηµαντική µείωση, σε διάστηµα πέντε ετών, των κρουσµάτων βλάβης της υγείας από ναρκωτικά ( HIV, 
ηπατίτιδας C, φυµατίωσης) και του αριθµού των θανάτων που σχετίζονται µε ναρκωτικά, 
σηµαντική αύξηση του αριθµού των ναρκοµανών που θεραπεύτηκαν µε επιτυχία, 
σηµαντική µείωση, σε διάστηµα πέντε ετών, των δυνατοτήτων προµήθειας παράνοµων 
ναρκωτικών, 
σηµαντική µείωση, σε διάστηµα πέντε ετών, του αριθµού των εγκληµάτων που σχετίζονται µε ναρκωτικά, 
σηµαντική µείωση, σε διάστηµα πέντε ετών, της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και της παράνοµης διακίνησης προδρόµων ουσιών. 
 
 
IV. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 
 
Η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι ισόρροπη, πολυτοµεακή και ενοποιηµένη. Στο πνεύµα 
των κειµένων που εγκρίνονται µε τη ∆ήλωση UNGASS του σχετικά µε τις 
κατευθυντήριες αρχές της µείωσης της ζήτησης ναρκωτικών, καθώς και του σχετικού 
σχεδίου δράσης , στόχοι της είναι : 
α) η µείωση της ζήτησης ναρκωτικών µέσω της πρόληψης �κυρίως µεταξύ των 
νέων, της θεραπείας και της αποκατάστασης, καθώς και ο περιορισµός των αρνητικών 
συνεπειών, 
β) η πρόληψη της προµήθειας ναρκωτικών µέσω κατασταλτικών µέτρων όπως 
παρέµβαση των αρχών επιβολής του νόµου, λαµβανοµένης ιδιαζόντως υπ' όψη της 
αστυνοµικής, τελωνειακής και δικαστικής συνεργασίας, καθώς και η καταπολέµηση του 
συναφούς µε τα ναρκωτικά εγκλήµατος και του ξεπλύµατος χρηµάτων, 
γ) η µείωση της παράνοµης καλλιέργειας µε δράσεις όπως η προώθηση της 
εναλλακτικής ανάπτυξης, 
δ) η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. 
Τα µέτρα αυτά αλληλοσυµπληρώνονται και αλληλοενισχύονται. 
 
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών στο πλαίσιο των πολιτικών 
για τα ναρκωτικά, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των 
αρµοδίων αρχών. 
Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατάχρηση ναρκωτικών πρέπει να θεωρηθούν 
στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών µειονεκτηµάτων όπως η φτώχεια, η στέρηση, η 



 

 

ανεργία, η έλλειψη στέγης και ο κοινωνικός αποκλεισµός. Η βελτίωση της κοινωνικής 
ευηµερίας, και ιδίως η υποστήριξη των οικογενειών και των ατόµων που αντιµετωπίζουν 
τις δυσχερέστερες περιστάσεις, θα αποτελέσει αποτελεσµατική ασπίδα κατά των 
προβληµάτων των ναρκωτικών. 
 
Η αντιµετώπιση των ναρκωτικών αποτελεί προτεραιότητα όσον αφορά τη συνεργασία 
στους τοµείς της δηµόσιας ευηµερίας, της υγείας και της παιδείας, της ∆ικαιοσύνης και 
των Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και στις σχέσεις µε τρίτες χώρες και µε συναφή 
διεθνή βήµατα. Αυτό αντικατοπτρίζει την οριζόντια φύση του προβλήµατος. 
 
Εποµένως, στην πρόληψη της παράνοµης χρήσης και προµήθειας ναρκωτικών πρέπει να 
συµµετέχουν αντιπρόσωποι όλων των αρµοδίων αρχών καθώς και της κοινωνίας των 
πολιτών. Οι διάφοροι παράγοντες στον τοµέα της πρόληψης πρέπει να αναπτύξουν στενή 
συνεργασία. Αυτό απαιτεί ισχυρή πολιτική δράσεων πολλαπλών φορέων και κοινές 
συµφωνίες για στρατηγικές, µέτρα και στόχους, καθώς και επίγνωση του αµοιβαίου 
οφέλους αυτής της συνεργασίας. Ο κοινωνικός και υγειονοµικός τοµέας, καθώς και οι 
εκπαιδευτικοί και οι υπηρεσίες επιβολής του νόµου πρέπει να συνεργαστούν στενά 
προκειµένου να εξασφαλίσουν την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών στους δράστες, 
καθώς και σε άλλους τοµείς της πρόληψης. 
 
Ο ρόλος των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων των οµάδων κινδύνου, έχει 
πρωταρχική σηµασία στις δράσεις τις σχετικές µε τα ναρκωτικά. Οι µη κυβερνητικές 
οργανώσεις έχουν µεγάλη παράδοση στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την 
εκπαίδευση της νεολαίας, καθώς και την παροχή βοήθειας στους τοξικοµανείς και στις 
οικογένειές τους και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της χρήσης ναρκωτικών. Είναι 
συχνά πρωτεργάτες όσον αφορά την συλλογιστική και τη µεθοδολογία. Η συµµετοχή 
των πολιτών είναι επίσης απαραίτητη για την εξασφάλιση της διαφάνειας της 
στρατηγικής της ΕΕ δεδοµένου ότι η εκπόνηση πολιτικής για τα ναρκωτικά προϋποθέτει 
ιδιαίτερο µέληµα ανοικτής, ειλικρινούς και κριτικής συζήτησης. Η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα ναρκωτικά θα επινοηθεί και θα εφαρµοσθεί σε στενή συνεργασία µε 
την κοινωνία των πολιτών. Θα υποστηριχθούν τα διεθνή, µη κυβερνητικά δίκτυα και οι 
δραστηριότητες διαφόρων πόλεων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των 
ναρκωτικών. 
 
Η διεθνής συνεργασία βασίζεται στις αρχές της αµοιβαίας ευθύνης και εταιρικής σχέσης, 
πραγµατοποιείται δε σε συµµόρφωση προς τις διεθνείς συµβάσεις. Το πρόβληµα των 
ναρκωτικών εγγράφεται στο πλαίσιο ευρέος φάσµατος θεµάτων σχετικών µε την 
ευηµερία του ανθρώπου, που αφορούν τις κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις της 
αειφόρου ανάπτυξης. 
V. ∆ΡΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
 
Α. Προσέγγιση της µείωσης της ζήτησης 
 
Με βάση την ήδη υπάρχουσα εµπειρία, αυτήν δηλαδή που αποκτήθηκε από την 
υλοποίηση και την ενδιάµεση αξιολόγηση του πρώτου προγράµµατος κοινοτικής δράσης 



 

 

για την πρόληψη της τοξικοµανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τη δράση της για τη 
µείωση της ζήτησης ναρκωτικών. 
 
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ προβλέπει ευρείες, διατοµεακές δραστηριότητες στον τοµέα 
των ναρκωτικών. Σύµφωνα µε το άρθρο 152, η Κοινότητα συµπληρώνει τη δράση των 
κρατών µελών για τη µείωση των επιβλαβών συνεπειών της χρήσης ναρκωτικών, 
συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης και της πρόληψης. 
 
Η ∆ήλωση σχετικά µε τις κατευθυντήριες αρχές της µείωσης της ζήτησης ναρκωτικών, 
την οποία ενέκρινε η UNGASS , καλύπτει όλους τους τοµείς της πρόληψης, από την 
αποθάρρυνση της αρχικής χρήσης έως τη µείωση των αρνητικών υγειονοµικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κατάχρησης ναρκωτικών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες αρχές 
καθώς και το σχέδιο δράσης για τη µείωση της ζήτησης πρέπει να υλοποιηθούν στο 
ακέραιο από όλα τα κράτη µέλη. 
 
Θα πρέπει επίσης να δροµολογηθούν εργασίες όσον αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια 
παρανόµων ναρκωτικών και φαρµάκων και συγκεκριµένα η περαιτέρω επιστηµονική 
εξέταση της σχέσης µεταξύ ναρκωτικών και οδικών ατυχηµάτων, ώστε τα κράτη µέλη να 
µπορέσουν να καταρτίσουν τεκµηριωµένες στρατηγικές για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος, να προωθήσουν δε την ανταλλαγή εµπειριών από την ακολουθούµενη 
τακτική στο πρόβληµα αυτό. 
 
Η συµπερίληψη στρατηγικών για την πρόληψη της τοξικοµανίας και τη θεραπεία των 
παθήσεων που προξενεί η χρήση νοµίµων και παρανόµων ναρκωτικών θα πρέπει να 
συνιστούν αναπόσπαστο µέρος των κοινοτικών υγειονοµικών πολιτικών. 
 
Είναι απαραίτητο να εκπονηθούν και να εφαρµοστούν προληπτικές δράσεις και 
στρατηγικές για όλες τις ηλικιακές οµάδες και κυρίως για τα παιδιά και τη νεολαία. Οι 
δράσεις αυτές, αντί να εστιάζονται αποκλειστικά στα παράνοµα ναρκωτικά, πρέπει 
µάλλον να αφορούν γενικά την επισφαλή συµπεριφορά και την εξάρτηση, 
συµπεριλαµβανοµένων των πτυχών της χρήσης οινοπνευµατωδών, φαρµάκων, ουσιών 
που χρησιµοποιούνται για τη φαρµακοδιέγερση (ντοπάρισµα) στον αθλητισµό και 
καπνού. 
Τα παιδιά πρέπει να ευαισθητοποιηθούν στους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση 
ναρκωτικών, οινοπνευµατωδών και καπνού πριν βρεθούν αντιµέτωπα µε αυτά. Τα παιδιά 
και οι νέοι χρειάζονται τόσο γνώσεις, όσο και πρακτικές ικανότητες για να µπορούν να 
προβαίνουν σε υπεύθυνες επιλογές συµπεριφοράς. Οι προσπάθειες που αφορούν τους 
νέους καθώς και άλλες οµάδες- στόχους πρέπει να περιλαµβάνουν και οικεία συµµετοχή 
ώστε να εξασφαλιστεί ισοδύναµη επιρροή και υποστήριξη. 
 
Θα πρέπει να παρέχονται θετικές εναλλακτικές λύσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
στα παιδιά και τους νέους. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι ενήλικες πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν ότι µε τη συµπεριφορά και τις συνήθειές τους ασκούν αναπόφευκτα 
έντονη επιρροή. Η έγκαιρη διαπίστωση της επισφαλούς συµπεριφοράς παιδιών και νέων 
και ενδεχόµενων υποβοσκόντων προβληµάτων, µαζί µε κατάλληλη δράση υποστήριξης 
των ιδίων και των οικογενειών τους πριν αρχίσει η κατάχρηση ναρκωτικών, αποτελεί 



 

 

αποτελεσµατική προληπτική µέθοδο. Επωφελή είναι επίσης τα διάφορα προγράµµατα 
για γονείς, ιδίως σε περιοχές µε διαδεδοµένη την παράνοµη χρήση ναρκωτικών. 
 
Το ευρύ κοινό πρέπει να ενηµερώνεται για τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισµού, 
ιδίως από την άποψη του προβλήµατος των ναρκωτικών. Πρέπει να πραγµατοποιούνται 
εκστρατείες Τύπου προς υποστήριξη τοπικών και πρακτικών δράσεων. 
 
Η πρόληψη πρέπει να θεωρηθεί ως ευρύ διϋπηρεσιακό θέµα το οποίο αφορά όλους τους 
φορείς της κοινωνίας και να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω συνεργασία και η εκπόνηση 
κοινών στρατηγικών και σχεδίων µεταξύ διαφόρων αρχών, όπως επίσης και ο βάσει 
ερευνών σχεδιασµός στρατηγικών και δραστηριοτήτων για τη µείωση της ζήτησης. Η 
εκπαίδευση επαγγελµατιών του κοινωνικού, υγειονοµικού, εκπαιδευτικού τοµέα , του 
τοµέα της επιβολής του νόµου και του αθλητισµού αποτελούν την προϋπόθεση για 
αποτελεσµατική δράση. 
 
Η πολλαπλή χρήση ναρκωτικών, η οποία συνοδεύεται συχνά από οινοπνευµατώδη και 
άλλες ουσίες, πρέπει να αντιµετωπισθεί µε µεγαλύτερη επιτυχία, όπως και η χρήση 
ναρκωτικών που σχετίζεται µε προβλήµατα ψυχικής υγείας. Παρατηρείται αυξανόµενος 
αριθµός τοξικοµανών µεγαλύτερης ηλικίας που χρειάζονται ειδική προσοχή για τη 
µείωση των επιβλαβών για την υγεία συνεπειών της χρήσης ναρκωτικών. 
 
Πρέπει να εκπονηθούν προληπτικά µέτρα προς χρήση σε φυλακές και να εφαρµοστούν 
περαιτέρω εναλλακτικά µέτρα αντί της φυλάκισης, να δηµιουργηθούν δε διευκολύνσεις 
για τοξικοµανείς κρατουµένους. 
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά µέτρα για την 
αντιµετώπιση των αρνητικών υγειονοµικών και κοινωνικών συνεπειών της χρήσης 
ναρκωτικών. Τα µέτρα αυτά θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν υπηρεσίες «low 
threshold», εφ' όσον το θεωρούν σκόπιµο τα κράτη µέλη, και µέτρα για την 
αντιµετώπιση του αποκλεισµού των τοξικοµανών από την κοινωνική ζωή. Πρέπει επίσης 
να πραγµατοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της θεραπείας, όσον αφορά τις 
εµπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα των προγραµµάτων υποκατάστασης 
των ναρκωτικών. 
 
 
Β. Συγκεκριµένοι τοµείς 
 
Για να περιοριστούν η χρήση και τα δυσµενή αποτελέσµατα των νέων συνθετικών 
ναρκωτικών, είναι ειδικότερα αναγκαία η ακόλουθη δράση : έρευνα των κινδύνων από 
τα νέα συνθετικά ναρκωτικά καθώς και του στερεότυπου τρόπου χρήσης τους, πρόληψη 
της παράνοµης χρήσης και του περιορισµού των επιβλαβών συνεπειών και διάδοση των 
σχετικών πληροφοριών στο ευρύ κοινό. 
 
Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας, όπως το Ίντερνετ, παρέχουν ένα δραστικό µέσον 
για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. Παρέχουν επίσης δυνατότητες 
προκειµένου να απευθυνθεί κανείς στους νέους και να τους συµπεριλαµβάνει σε 
δραστηριότητες πρόληψης, δυνατότητες από τις οποίες τα κράτη µέλη έχουν αποκοµίσει 



 

 

θετικές εµπειρίες. Η χρησιµοποίηση του Ίντερνετ για την παροχή αντικειµενικής, 
αξιόπιστης και παιδευτικής πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και τα επιβλαβή 
αποτελέσµατά τους θα πρέπει να προωθηθεί και να διευκολυνθεί. 
 
VI. ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
 
Α. Προσέγγιση του οργανωµένου εγκλήµατος περί τα ναρκωτικά 
 
Η αποτελεσµατική καταπολέµηση του διεθνώς οργανωµένου λαθρεµπορίου ναρκωτικών 
απαιτεί αυξηµένη και βελτιωµένη συνεργασία µεταξύ των αρχών επιβολής του νόµου και 
των δικαστικών αρχών των κρατών µελών και των τρίτων χωρών. 
 
Ο διεθνής χαρακτήρας του οργανωµένου λαθρεµπορίου ναρκωτικών απαιτεί δυναµική 
και συντονισµένη αντίδραση όλων των κρατών µελών, η οποία όχι µόνο να λαµβάνει υπ� 
όψη τις εθνικές στρατηγικές, αλλά και να επιδιώκει να καταστεί µια ολοκληρωµένη, 
πολυτοµεακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια στρατηγική απαιτεί 
δράση σε όλα τα επίπεδα. 
Σε στρατηγικό επίπεδο, χρειάζεται αξιόπιστη εκτίµηση του ρόλου των κατ� ιδίαν οµάδων 
οργανωµένου εγκλήµατος και του βαθµού αλληλεξάρτησης των διάφορων γεωγραφικών 
επιπέδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και, φερ'  ειπείν, του συνόλου των 
δραστηριοτήτων της λαθρεµπορίας ναρκωτικών. Αυτό απαιτεί επιχειρησιακά και 
εµπειρικά δεδοµένα για το προφίλ, τα κίνητρα και τον τρόπο ενεργείας των κακοποιών, 
τη δυναµική των παρανόµων αγορών, τις οδούς παράνοµης διακίνησης, το βεληνεκές και 
τις τάσεις του οργανωµένου εγκλήµατος καθώς και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία. Η 
εκτίµηση αυτή θα πρέπει να διεξάγεται και να ενηµερώνεται περιοδικά, κατά προτίµηση 
από την Ευρωπόλ, µε τη συνεργασία του ακαδηµαϊκού και επιστηµονικού κόσµου. 
 
Επίσης, χρειάζεται να ερευνηθεί η αποτελεσµατικότητα της καταπολέµησης του 
συναφούς µε τα ναρκωτικά εγκλήµατος, όπως και της παράνοµης διακίνησης 
ναρκωτικών. Οι δείκτες του εγκλήµατος και των πολιτικών θα πρέπει να διαµορφωθούν 
έτσι ώστε να καταµετρούν την πρόοδο του ελέγχου και της πρόληψης του οργανωµένου 
εγκλήµατος. Και εδώ επίσης οι επιστήµονες θα πρέπει να παίξουν ρόλο. 
 
Η ενοποιηµένη και πολυτοµεακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται επίσης 
για να εξασφαλιστεί ότι στα κράτη µέλη χρησιµοποιούνται οι λιγότεροι δυνατοί πόροι 
για την επίτευξη των µεγαλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων στην καταπολέµηση του 
διεθνώς οργανωµένου εγκλήµατος. 
 
Από την άποψη της επιβολής του νόµου, η στρατηγική θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία 
µε την υλοποίηση της βάσει σχεδίου στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
επιβολή του νόµου κατά του διεθνώς οργανωµένου εγκλήµατος, όπως ορίζεται στο 
έγγραφο Crimorg 167. Η εν λόγω στρατηγική λαµβάνει υπ' όψη τις µεθόδους 
συνεργασίας στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων όπως 
προβλέπονται στη συνθήκη του Άµστερνταµ : στενότερη συνεργασία µεταξύ των 
αστυνοµικών, τελωνειακών και λοιπών αρµοδίων αρχών, είτε απ' ευθείας είτε µέσω 
Ευρωπόλ· στενότερη συνεργασία µεταξύ δικαστικών και λοιπών αρµοδίων αρχών και, 



 

 

εφ' όσον χρειάζεται, εναρµόνιση των κανόνων όσον αφορά τα ποινικά θέµατα στα κράτη 
µέλη. 
 
Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο έχει εγκαταστήσει σηµεία επαφής σε 
κάθε κράτος µέλος, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των δικαστικών αρχών 
προκειµένου να προωθούν αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας. Μελλοντικά το δίκτυο αυτό 
ενδέχεται να συνδεθεί µε την Ευρωπόλ. Η δηµιουργία της µονάδας ΕUROJUST που 
αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Τάµπερε θα πρέπει ωσαύτως να αποτελεί 
βασικό µέσον διευκόλυνσης της συνεργασίας και του συντονισµού των δικαστικών 
αρχών. 
Η υιοθέτηση του κεκτηµένου του Σένγκεν στον τοµέα των ναρκωτικών θα αποτελέσει 
σηµαντικό στοιχείο, λαµβανοµένων υπ' όψη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και 
µέτρων που αναλαµβάνονται στα πλαίσια του Σένγκεν. Θα δοθεί στη συνάρτηση αυτή 
προσοχή στις ρυθµίσεις δυνάµει των οποίων υπάλληλοι της επιβολής του νόµου από ένα 
κράτος µέλος θα µπορούν να δρουν στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη του Σένγκεν. 
 
Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε παρέχουν σταθερή βάση 
για την πρακτική ανάπτυξη της αστυνοµικής, τελωνειακής και δικαστικής συνεργασίας 
στον τοµέα των ναρκωτικών. Η πλήρης υιοθέτηση του κεκτηµένου του Σένγκεν θα δώσει 
έµφαση στη σηµασία του αποτελεσµατικού ελέγχου των µελλοντικών εξωτερικών 
συνόρων της Ένωσης. 
 
Β. Συγκεκριµένα ζητήµατα 
 
Β.1 Νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
 
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε, η 
νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες αποτελεί τον πυρήνα του 
οργανωµένου εγκλήµατος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει θεσπίσει µια σειρά µέτρων για 
την εντατικοποίηση της καταπολέµησής του, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα γίνουν 
συγκεκριµένα βήµατα για την ανίχνευση, το πάγωµα, την κατάσχεση και την δήµευση 
των προσόδων που προέρχονται από το έγκληµα. 
 
Τα κράτη µέλη εξακολουθούν να λαµβάνουν ενεργά θέση κατά της νοµιµοποίησης 
προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και επιζητούν τη βεβαιότητα ότι ο 
χρηµατοοικονοµικός τοµέας αναλαµβάνει τις ευθύνες του, οι οποίες εκτίθενται στην 
οδηγία του Συµβουλίου του 1991. Προκειµένου να εναρµονιστεί η νοµοθεσία όσον 
αφορά τα αδικήµατα τα σχετικά µε το ξέπλυµα χρηµάτων και τις διατάξεις περί 
κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, εγκρίθηκε το ∆εκέµβριο του 1998 κοινή δράση η 
οποία καλύπτει αυτά τα θέµατα. 
 
Η συµµετοχή στην Financial Action Task Force, στο Συµβούλιο της Ευρώπης και στο 
πρόγραµµα Octopus για τον έλεγχο του οργανωµένου εγκλήµατος και της δωροδοκίας 
καταδεικνύει την προθυµία της ΕΕ να διαδραµατίσει µείζονα ρόλο σε µια συντονισµένη 
διεθνή δράση στον εν λόγω τοµέα. Τα συµπεράσµατα αριθ. 51-58 του Ευρωπαϊκού 



 

 

Συµβουλίου του Τάµπερε δείχνουν ότι έχει δοθεί νέα ώθηση στην καταπολέµηση του 
ξεπλύµατος χρηµάτων. 
Οι προσπάθειες αναχαίτισης της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες θα ενισχυθούν από τα εξής : 
ταχεία έκδοση και, στη συνέχεια, εφαρµογή των τροποποιήσεων της οδηγίας περί 
νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες για την ενηµέρωση και 
επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας του 1991, που προτάθηκαν προσφάτως, 
παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες και περιοχές για να αναπτύξουν συστήµατα καταπολέµησης 
της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και ενίσχυση του ελέγχου 
της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µέσω υποστήριξης 
διαφόρων σχεδίων τεχνικής βοήθειας από την ΕΕ και σε στενή συνεργασία µε την 
Financial Action Task Force και τις προσπάθειες των Ηνωµένων Εθνών, 
απόδοση προτεραιότητας στις προσπάθειες καταπολέµησης της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες στο πλαίσιο τρεχόντων και προσεχών προγραµµάτων παροχής βοήθειας και 
συνεργασίας, ιδίως TACIS και PHARE, 
εκπόνηση συστήµατος ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των µονάδων χρηµατοοικονοµικών 
πληροφοριών των κρατών µελών. Ανεξαρτήτως των διατάξεων περί απορρήτου που εφαρµόζονται στις 
τραπεζικές και λοιπές εµπορικές δραστηριότητες, οι δικαστικές αρχές καθώς και οι 
µονάδες χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (FIU) θα πρέπει να έχουν δικαίωµα, 
υποκείµενο σε δικαστικό έλεγχο, να λαµβάνουν πληροφορίες όταν αυτές είναι 
απαραίτητες για τη διερεύνηση της νοµιµοποίησης προσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, 
επέκταση των αρµοδιοτήτων της Ευρωπόλ, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, 
στην εν γένει νοµιµοποίηση των προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ανεξαρτήτως του 
χαρακτήρα του αδικήµατος από το οποίο προέρχονται οι νοµιµοποιηµένες πρόσοδοι. 
 
Β.2 Έλεγχος των προδρόµων χηµικών ουσιών 
 
Οι πρόδροµοι ουσίες αποτελούν σηµαντική παράµετρο του προβλήµατος των 
ναρκωτικών από την άποψη της µείωσης της ζήτησης. Πολλές από αυτές τις χηµικές 
ουσίες κυκλοφορούν ευρέως στο εµπόριο και χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 
νόµιµων προϊόντων, µικρό όµως µέρος της κολοσσιαίας αυτής διακίνησης εκτρέπεται 
προς την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών. Τη βάση της διεθνούς νοµοθεσίας για τον 
έλεγχο των προδρόµων χηµικών ουσιών συνιστά το άρθρο 12 της Σύµβασης των 
Ηνωµένων Εθνών κατά της Παράνοµης ∆ιακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων 
Ουσιών (1988), συµβαλλόµενο µέρος της οποίας είναι και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
Εντός της Κοινότητας, ο (τροποποιηµένος) κανονισµός 3677/90 του Συµβουλίου και η 
(τροποποιηµένη) οδηγία 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου θέτουν σε ουσιαστική εφαρµογή 
τις διατάξεις της σύµβασης θεσπίζοντας συστήµατα ελέγχου της διακίνησης µέσω 
παροχής αδειών, καταχωρήσεων και αδειών προς εξαγωγή. 
Εκτός από τις 22 καταχωρηµένες χηµικές ουσίες που ελέγχονται επί του παρόντος, 
παρατηρείται αυξανόµενος αριθµός µη καταχωρηµένων προδρόµων ουσιών που 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή νέων παράνοµων συνθετικών ναρκωτικών. ∆εν 
είναι πρακτικό αλλά ούτε και θα ήταν αποτελεσµατικό να υποβληθεί αυτός ο ολοένα 
διογκούµενος και συνεχώς µεταβαλλόµενος αριθµός χηµικών ουσιών σε αυστηρούς 
τυπικούς ελέγχους, και γι' αυτό αναζητούνται νέα, ευέλικτα συστήµατα. Επιδιώκεται η 
θέσπιση προαιρετικού µηχανισµού επιτήρησης των νέων χηµικών ουσιών και βελτίωση 



 

 

της συνεργασίας µε το κύκλωµα διακίνησης, µέσω πιο ενισχυµένης κοινοτικής 
προσέγγισης και µέσω διαµόρφωσης κατευθυντηρίων γραµµών για ευαισθητοποίηση 
έναντι των νέων χηµικών ουσιών και υποβοήθηση της βιοµηχανίας προκειµένου να 
εντοπίζει και κοινοποιεί τις ύποπτες συναλλαγές. Θα συνεχιστούν οι διµερείς συµφωνίες 
σχετικά µε τον έλεγχο των προδρόµων µε τρίτες χώρες και περιοχές, καθώς και οι 
διαπραγµατεύσεις για συµφωνίες ελέγχου των προδρόµων µε τις συνδεδεµένες χώρες. 
 
Οι διµερείς συµφωνίες µε τις τρίτες χώρες για τον έλεγχο των προδρόµων ουσιών 
εξασφαλίζει συνεχή διάλογο και καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών για 
την καταπολέµηση της εκτροπής. Συνεχίζονται οι συζητήσεις µε τις συνδεδεµένες χώρες 
όσον αφορά τους κατάλληλους µηχανισµούς βελτίωσης του ελέγχου των προδρόµων 
ουσιών. 
 
 
Β.3 Νέα συνθετικά ναρκωτικά 
 
Η εµφάνιση νέων συνθετικών ναρκωτικών απαιτεί την εξεύρεση τρόπων ταχείας 
αντιµετώπισης των νέων ουσιών και καταναλωτικών τάσεων. Η βελτίωση αυτής της 
ικανότητας, καθώς και η αποτελεσµατικότερη συλλογή και διαχείριση πληροφοριών, 
αντιπροσωπεύουν τις µείζονες προκλήσεις σε αυτόν τον τοµέα. 
 
Έως τώρα, η κοινή δράση του Ιουνίου 1997, στο πλαίσιο της οποίας η Europol και το 
ΕΚΠΝΤ διαδραµατίζουν συγκεκριµένο ρόλο και η οποία δηµιούργησε το σύστηµα 
έγκαιρης προειδοποίησης για τα συνθετικά ναρκωτικά, έχει αποτελέσει πολλά 
υποσχόµενο και αποτελεσµατικό εργαλείο για την αντιµετώπιση αυτής της πρόκλησης, 
τέτοιοι δε µηχανισµοί θα πρέπει να προωθούνται. 
 
Χρειάζονται περαιτέρω µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δράσης 
καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης των νέων συνθετικών ναρκωτικών, ιδίως 
όσον αφορά 
την αξιολόγηση και ενδεχόµενη βελτίωση της κοινής δράσης, 
τη συνεργασία για την καταπολέµηση της παραγωγής και εµπορίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της βελτιωµένης συνεργασίας µεταξύ των εθνικών αρχών και της 
βιοµηχανίας, 
τη διεθνή συνεργασία µε ιδιαίτερη έµφαση στις υποψήφιες χώρες. 
Β.4 Προαγωγή της συνεργασίας και εναλλακτική ανάπτυξη 
 
Στα πλαίσια των κοινών ευθυνών, η ΕΕ θεωρεί την διεθνή συνεργασία µε σκοπό την 
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των αναπτυσσοµένων χωρών, κυρίως δε εκείνων 
που ενέχονται σε παράνοµες καλλιέργειες (µήκωνος υπνοφόρου, κόκας και καννάβεως) 
ως σηµαντική συµβολή στις παγκόσµιες πολιτικές ελέγχου των ναρκωτικών. Η 
συνεργασία για την ανάπτυξη θα πρέπει να βοηθά τις οµάδες του πληθυσµού που 
εγκαταλείπουν τις παράνοµες καλλιέργειες να δηµιουργούν εναλλακτικές πηγές 
εισοδήµατος. Ιδιαίτερα σηµαντικά στη συνάρτηση αυτή είναι τα προγράµµατα 
εναλλακτικής ανάπτυξης στις χώρες που καλλιεργούν παράνοµα ναρκωτικά φυτά, σε 
συντονισµό όπου χρειάζεται µε το UNDCP. 



 

 

 
Β.5 Χρήση νέων συστηµάτων επικοινωνίας 
 
Χωρίς να επιδιώκεται ο περιορισµός της νόµιµης χρήσης του Ίντερνετ, 
συµπεριλαµβανοµένης της ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων περί ναρκωτικών και 
πολιτικών για τα ναρκωτικά, πρέπει να αντικρουστούν οι απόπειρες χρήσης του για 
παράνοµους σκοπούς σχετικούς µε τα ναρκωτικά. Στους σκοπούς αυτούς 
περιλαµβάνονται ιδίως η παράνοµη εµπορία ναρκωτικών καθώς και οι πληροφορίες, το 
υλικό και ο εξοπλισµός για την προώθηση της παράνοµης παρασκευής ναρκωτικών. Οι 
προσπάθειες των αρχών για έλεγχο της παράνοµης εµπορίας ναρκωτικών µέσω του 
Ίντερνετ θα πρέπει να ενταθούν. 
 
 
VII. ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 
Η παγκόσµια φύση του προβλήµατος των ναρκωτικών απαιτεί εντονότερη διεθνή 
συνεργασία. Καλό είναι να µην υποτιµάται η αποσταθεροποιητική του επίδραση στις 
τοπικές οικονοµίες και δη το φαινόµενο της διαφθοράς. Η κοινή απειλή των παράνοµων 
ναρκωτικών για όλες τις χώρες απαιτεί τη διατήρηση της υψηλής προτεραιότητας της 
δράσης της σχετικής µε τα ναρκωτικά σε διεθνές επίπεδο. Αυτό περιλαµβάνει την 
πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και τη µείωση των επιβλαβών συνεπειών της, καθώς 
και την αντιµετώπιση της παράνοµης καλλιέργειας, παραγωγής, επεξεργασίας και 
εµπορίας ναρκωτικών και των προδρόµων ουσιών τους. Πρέπει να αντιµετωπισθεί 
επίσης η συναφής οργανωµένη εγκληµατικότητα, όπως η νοµιµοποίηση προσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 
 
Με την έγκριση της Πολιτικής ∆ήλωσης της UNGASS, η διεθνής κοινότητα 
ενστερνίστηκε τις αρχές της κοινής ευθύνης και της ισόρροπης προσέγγισης και 
δεσµεύτηκε να µειώσει τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά παράνοµων 
ναρκωτικών.Στην ΕΕ, η διεθνής συνεργασία για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των 
ναρκωτικών θεωρείται ως µέρος των συνολικών προσπαθειών της Ένωσης να προωθήσει 
την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Οι προσπάθειες ελέγχου των ναρκωτικών 
πρέπει να ενσωµατωθούν στο πλαίσιο της κανονικής ανάπτυξης. Η κατοχή σχεδίων από 
εταίρους χώρες, η βιωσιµότητα των σχεδίων αυτών και ο σεβασµός των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων πρέπει να αποτελεί βασική αρχή οποιασδήποτε συνεργασίας. 
 
Παρότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης τον ∆εκέµβριο του 1998 κήρυξε την 
Λατινική Αµερική και Καραϊβική καθώς και την Κεντρική Ασία περιοχές 
προτεραιότητας, η συνεργασία της ΕΕ στον τοµέα των ναρκωτικών θα πρέπει ωσαύτως 
να εστιάζεται στις συνδεδεµένες χώρες, σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης (συµπεριλαµβανοµένων και των χωρών της Βαλκανικής), στη Νοτιοανατολική 
και τη ∆υτική Ασία, τις χώρες SΑDC και άλλα τµήµατα της Αφρικής, ιδίως την Βόρεια 
και ∆υτική Αφρική. Η συνεργασία µε τις βιοµηχανικές χώρες πρέπει να βελτιωθεί τόσο 
διµερώς όσο και εντός των πολυµερών βηµάτων. 
 
Η ΕΕ θα εντείνει τις προσπάθειές της σε διεθνές επίπεδο ως εξής : 



 

 

Εφαρµογή των διαφόρων σχεδίων δράσης και συνόλων µέτρων που ενέκρινε η UNGASS σε συνεργασία 
µε το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνή Έλεγχο των Ναρκωτικών (UNDCP). 
Ενίσχυση της συνεργασίας της µε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς και ιδίως µε την 
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας και άλλους οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών, καθώς 
και µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. 
Ενοποίηση των προσπαθειών της για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών εντός των 
ευρύτερων στόχων των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη, σε διάφορα πολυµερή και περιφερειακά πλαίσια, καθώς 
και µέσω διµερούς δράσης. 
Πλήρης χρήση των µέσων κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 
συµπεριλαµβανοµένου του πολιτικού διαλόγου, κοινών θέσεων και κοινών δράσεων, 
κοινών στρατηγικών καθώς και των µέσων εµπορικής πολιτικής και τεχνικής και 
οικονοµικής βοήθειας. 
Εντατικοποίηση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες στον τοµέα της µείωσης της ζήτησης και της 
προσφοράς, καθώς και της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Αυτό θα 
απαιτήσει συνδυασµένες προσπάθειες όλων των συναφών αρχών, η δε Eυρωπόλ θα 
διαδραµατίσει ιδιαίτερο ρόλο. 
Σχεδιασµό στρατηγικής για τα ναρκωτικά µε συγκεκριµένους στόχους, σε ευθυγράµµιση µε τη 
διαδικασία ενσωµάτωσης των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. 
VIII. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Η στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά πρέπει να βασίζεται σε τακτική αξιολόγηση της 
φύσης και τις διαστάσεις του φαινοµένου των ναρκωτικών και των συνεπειών του, 
καθώς και σε γνώσεις που απορρέουν από έρευνες και από τα διδάγµατα προηγούµενων 
προγραµµάτων. Η υφισταµένη στρατηγική πρέπει επίσης να αξιολογηθεί. 
 
Οι τακτικές αξιολογήσεις που πραγµατοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ) και η Eυρωπόλ αποτελούν πολύτιµη πηγή για 
τον εντοπισµό τυχόν νέων τάσεων και τη βελτίωση της γνώσης του φαινοµένου των 
ναρκωτικών σε επίπεδο ΕΕ. Το ΕΚΠΝΤ πρέπει να αναπτύξει ακόµη στενότερη σχέση µε 
τα κράτη µέλη µέσω των εθνικών πυρήνων επαφής. 
 
Εναπόκειται στο ΕΚΠΝΤ να συλλέγει, να αναλύει, να συγκρίνει και να εκθέτει τα 
υφιστάµενα στοιχεία σχετικά µε το φαινόµενο των ναρκωτικών. Είναι άκρως σηµαντικό 
να εξασφαλισθεί ότι το Κέντρο αυτό λαµβάνει και παρέχει πληροφορίες εξαιρετικής 
ποιότητας. 
 
∆ράσεις : 
Η βελτίωση της συγκρισιµότητας των στοιχείων αποτελεί βασικό έργο του ΕΚΠΝΤ. Οι εθνικοί πυρήνες 
επαφής θα διαδραµατίσουν βασικό ρόλο σ' αυτό το πλαίσιο. 
Χρειάζεται σταδιακή εναρµόνιση των βασικών επιδηµιολογικών δεικτών σχετικά µε τη 
συχνότητα της χρήσης ναρκωτικών και των επιπτώσεών της στην υγεία. 
Οι εθνικές αρχές πρέπει να ενισχύσουν τη δέσµευσή τους όσον αφορά αυτή την πρόκληση µε πολιτική και 
θεσµική υποστήριξη. 



 

 

Πρέπει να αναπτυχθεί η συστηµατική και επιστηµονική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
µείωσης της ζήτησης και της προσφοράς. 
Πρέπει να γίνεται η δέουσα αξιολόγηση της κοινοτικής νοµοθεσίας και της εφαρµογής της κατά τον έλεγχο 
της διακίνησης προδρόµων ουσιών. 
Κατά το παρελθόν, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή δεν απέδωσαν τη δέουσα 
προτεραιότητα στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων καταπολέµησης των ναρκωτικών. 
Αυτό πρέπει να αλλάξει και η αξιολόγηση να αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της 
προσέγγισης της ΕΕ. Ει δυνατόν τα προγράµµατα πρέπει να αξιολογούνται από 
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες. Τα αποτελέσµατα αυτών των αξιολογήσεων πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση νέων προγραµµάτων. Σε αυτόν τον τοµέα, το 
ΕΚΠΝΤ έχει δώσει και θα συνεχίσει να δίδει κατευθυντήριες γραµµές για την 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων µείωσης της ζήτησης και της προσφοράς και πρότυπα 
για την αξιολόγηση πολιτικών. 
 
 
 
________________________ 


