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ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ — ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟ 2013  

∆ηµοσιεύεται σήµερα η νέα Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά — «Ρευστό» χαρακτηρίζεται 

το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ευρώπη, σύµφωνα µε το EMCDDA   

(28.5.2013, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΩΣ 10:00 ώρα ∆υτικής Ευρώπης/ώρα 

Λισαβόνας) Το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από «ρευστότητα», καθώς 
ανακύπτουν νέες απειλές οι οποίες θέτουν υπό αµφισβήτηση παγιωµένες πολιτικές και πρακτικές. Σε αυτήν τη 

διαπίστωση καταλήγει η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2013: τάσεις και εξελίξεις, η οποία 

δηµοσιεύεται σήµερα από τον Οργανισµό της ΕΕ για τα ναρκωτικά (EMCDDA) στη Λισαβόνα (
1
). Στην ετήσια 

ανασκόπησή του, ο οργανισµός περιγράφει τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά τις πιο εδραιωµένες ουσίες, όπως η 

µείωση των νέων χρηστών ηρωίνης, η µείωση της ενέσιµης χρήσης και ο περιορισµός της χρήσης κάνναβης και 
κοκαΐνης σε κάποιες χώρες. Όµως, την πρόοδο αυτή έρχεται να επισκιάσει η ανησυχία για τα συνθετικά 

διεγερτικά και για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες που διατίθενται τόσο στην αγορά παράνοµων ουσιών όσο και 
στην αγορά των λεγόµενων «νόµιµων διεγερτικών».  

Η έκθεση υπογραµµίζει επίσης ότι η αγορά των ναρκωτικών χαρακτηρίζεται από «µεγαλύτερη ευελιξία και 
δυναµισµό» και «στηρίζεται λιγότερο σε φυτικής προέλευσης ουσίες, οι οποίες διανύουν µεγάλες αποστάσεις για 

να φθάσουν στους ευρωπαίους καταναλωτές». Εν προκειµένω, σηµαντικοί κινητήριοι µοχλοί της αλλαγής 
αποδεικνύονται η παγκοσµιοποίηση και η πρόοδος της τεχνολογίας των πληροφοριών, µε το ∆ιαδίκτυο να 

δηµιουργεί νέους τρόπους διασύνδεσης των χρηστών µε τους προµηθευτές ναρκωτικών.  

Η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Cecilia Malmström, δηλώνει: «Είµαι ικανοποιηµένη αλλά 

και θορυβηµένη από τα ευρήµατα της έκθεσης του EMCDDA. Με χαροποιεί το γεγονός ότι χάρη στις 
αποφασιστικές πολιτικές κατά των ναρκωτικών και στα πρωτοφανώς υψηλά επίπεδα των θεραπειών 
απεξάρτησης η χρήση ηρωίνης, κοκαΐνης και κάνναβης φαίνεται να φθίνει σε κάποιες χώρες, τα δε κρούσµατα 

από τον ιό HIV που συνδέονται µε τα ναρκωτικά συνεχίζουν να µειώνονται. Είµαι όµως θορυβηµένη από το 

γεγονός ότι ένα τέταρτο των ευρωπαίων ενηλίκων —85 εκατοµµύρια άνθρωποι— έχει κάνει χρήση παράνοµων 
ουσιών και ότι, διαχρονικά, η χρήση ουσιών στην Ευρώπη παραµένει υψηλή. Προβληµατίζοµαι επίσης µε τις νέες 
προκλήσεις που ανακύπτουν, καθώς βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια αγορά διεγερτικών που γίνεται όλο και πιο 

σύνθετη και µε µια ανελέητη προσφορά νέων ουσιών που συνεχώς διαφοροποιούνται. Το γεγονός ότι τον 
τελευταίο χρόνο ανιχνεύθηκαν 70 νέες ουσίες αποδεικνύει άνευ ετέρου ότι οι πολιτικές κατά των ναρκωτικών 
πρέπει να προσαρµοστούν στις µεταλλασσόµενες αγορές». 

«Οι ενδείξεις αποτελεσµατικότητας των τρεχουσών πολιτικών για τα ναρκωτικά σε ορισµένους σηµαντικούς 
τοµείς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη υπό το πρίσµα ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου προβλήµατος», δηλώνει 
ο διευθυντής του EMCDDA, Wolfgang Götz. «Θα χρειαστεί να συνεχίσουµε να αναπροσαρµόζουµε τις 
τρέχουσες πρακτικές µας, εάν θέλουµε να παραµείνουν εστιασµένες στις αναδυόµενες τάσεις και µοντέλα 

χρήσης τόσο των νέων όσο και των παλαιότερων ουσιών. Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την 
περίοδο 2013–20 καλείται να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των ναρκωτικών µέσα σε µια κατάσταση 

χαρακτηριζόµενη από ρευστότητα και την αγορά των ναρκωτικών µέσα σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο πλαίσιο. 

Θεωρώ ότι η παρούσα έκθεση αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που έχουµε 
µπροστά µας».  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά πορίσµατα της έκθεσης όσον αφορά τις διάφορες ουσίες.  
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Κάνναβη: ανθεκτική και διαφοροποιηµένη αγορά, ανησυχίες για επικίνδυνη χρήση, αυξηµένη ζήτηση για 

θεραπείες  

Υπολογίζεται ότι 77 εκατοµµύρια ενήλικοι Ευρωπαίοι (15–64 ετών) έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον µία 

φορά στη ζωή τους, εκ των οποίων περίπου 20 εκατοµµύρια την περασµένη χρονιά. Παρά τις διαφοροποιήσεις 
σε εθνικό επίπεδο, στοιχεία από πρόσφατη µελέτη υποδεικνύουν γενικά σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις στη 

χρήση (διάγραµµα 2.2). Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση που δηµοσιεύεται σήµερα επισηµαίνει ότι, σε σχέση µε τα έως 
σήµερα δεδοµένα, η χρήση κάνναβης παραµένει υψηλή και ότι υπάρχει «µια µεγάλη και σχετικά ανθεκτική 

αγορά» για την εν λόγω ουσία. Παρατηρείται επίσης αυξανόµενη διαφοροποίηση των προϊόντων κάνναβης που 

διατίθενται στην αγορά.  

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η φυτική κάνναβη («µαριχουάνα»), ενίοτε υψηλής δραστικότητας, εξαπλώνεται 
στην Ευρώπη, καθώς σχεδόν όλες οι χώρες του EMCDDA αναφέρουν πλέον εγχώρια καλλιέργεια του 

προϊόντος. Τα τελευταία 10 χρόνια, οι κατασχέσεις φυτικής κάνναβης στην Ευρώπη ξεπέρασαν τις κατασχέσεις 
ρητίνης και αντιστοιχούν πλέον σε περισσότερες από τις µισές όλων των κατασχέσεων κάνναβης 
(διάγραµµα 1.3). Το 2011, η φυτική κάνναβη αντιστοιχούσε στο 41% όλων των κατασχέσεων ουσιών, ενώ η 

ρητίνη κάνναβης στο 36% (διάγραµµα 1.1).   

Σύµφωνα µε το EMCDDA, οι τάσεις στην κατανάλωση κάνναβης θα πρέπει να εξεταστούν παράλληλα µε τα 

µοντέλα χρήσης. Περισσότερες ανησυχίες εγείρονται για την υγεία των 3 εκατοµµυρίων Ευρωπαίων (ηλικίας        
15–64 ετών) που υπολογίζεται ότι κάνουν χρήση της ουσίας σε καθηµερινή ή σχεδόν καθηµερινή βάση (περίπου 

1% των ευρωπαίων ενηλίκων). Στην Ευρώπη ο αριθµός των χρηστών που ξεκίνησαν θεραπεία απεξάρτησης 
από την κάνναβη για πρώτη φορά αυξήθηκε περίπου κατά ένα τρίτο τα τελευταία χρόνια, ανεβαίνοντας από τις 
45 000 το 2006 στις 60 000 το 2011 και καθιστώντας την κάνναβη τη συχνότερα αναφερόµενη ουσία µεταξύ των 
χρηστών που ξεκινούν θεραπεία για πρώτη φορά. Σε µια νέα ανάλυση που δηµοσιεύεται σήµερα                       

(βλ. «Προοπτικές για τα ναρκωτικά» Perspectives on drugs/POD) παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των 
χρηστών που κάνουν συχνή και επικίνδυνη χρήση κάνναβης και εξηγείται ο τρόπος µε τον οποίο η εξέταση της 
συγκεκριµένης οµάδας µπορεί να βοηθήσει στη διαµόρφωση πρόσφορων επιλογών αντιµετώπισης για τα άτοµα 

που διατρέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο.  

Ηρωίνη — ενδείξεις µείωσης της χρήσης και της προσφοράς 

Σύµφωνα µε την έκθεση που δηµοσιεύεται σήµερα, τα τελευταία στοιχεία σχετικά µε τη ζήτηση για θεραπείες και 
τις κατασχέσεις αποκαλύπτουν πτωτικές τάσεις στη χρήση και στη διάθεση ηρωίνης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο 

αριθµός των ατόµων που ξεκίνησαν για πρώτη φορά εξειδικευµένη θεραπεία απεξάρτησης από την ηρωίνη 

σηµείωσε πτώση, από το µέγιστο των 59 000 το 2007 στο 41 000 το 2011, µε τις µεγαλύτερες µειώσεις να 

καταγράφονται στις χώρες της δυτικής Ευρώπης. Με δεδοµένο τον αντίκτυπο της ουσίας στη δηµόσια υγεία, η 

κατανόηση των τάσεων στη χρήση της αποτελεί προτεραιότητα. Μια νέα ανάλυση που δηµοσιεύεται σήµερα   

(βλ. «Προοπτικές για τα ναρκωτικά») και πραγµατεύεται τις µακροχρόνιες τάσεις στη χρήση ηρωίνης 
επιβεβαιώνει τη µείωση που παρατηρείται για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία στη ζήτηση για θεραπείες 
απεξάρτησης από την ουσία.  

Επιπλέον, τα στοιχεία από χρήστες σε θεραπεία συνεχίζουν να καταδεικνύουν πτώση στην ενέσιµη χρήση 

ηρωίνης. Το EMCDDA αναφέρει ότι την πενταετία 2006-2011 καταγράφηκε «συνολικά µείωση του ποσοστού των 
ΧΕΝ [χρηστών ενέσιµων ναρκωτικών] µεταξύ των χρηστών ηρωίνης που ξεκίνησαν θεραπεία για πρώτη φορά». 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τον αντίκτυπο των παρεµβάσεων (π.χ. θεραπεια υποκατάστασης), ενδέχεται 
να έχει συντελέσει στη µείωση που παρατηρείται στην Ευρώπη όσον αφορά τις νέες µολύνσεις από τον ιό HIV 

λόγω χρήσης ναρκωτικών. Ωστόσο, οι πρόσφατες επιδηµικές εκρήξεις του HIV σε Ελλάδα και Ρουµανία 

ανακόπτουν αυτήν τη θετική τάση, υπογραµµίζοντας την ανάγκη παροχής πρόσφορων υπηρεσιών µείωσης της 
βλάβης και θεραπείας (διάγραµµα 2.10).  

Τα τελευταία στοιχεία για τις κατασχέσεις δείχνουν ότι η ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στην ΕΕ και στη 

Νορβηγία το 2011 (6,1 τόνοι) ήταν η χαµηλότερη την τελευταία δεκαετία και αντιστοιχεί στο ήµισυ περίπου της 
ποσότητας που κατασχέθηκε το 2001 (12 τόνοι). (Σηµαντική µείωση στις ποσότητες που κατασχέθηκαν 
σηµείωσε η Τουρκία — διάγραµµα 1.5). Ο αριθµός των κατασχέσεων που αναφέρθηκαν το συγκεκριµένο 

διάστηµα επίσης κατέγραψε πτώση, από τις 63 000 το 2001 στις -σύµφωνα µε τους υπολογισµούς- 40 500 το 

2011.  
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Κοκαΐνη — µείωση στη χρήση και στις κατασχέσεις, διαφοροποίηση των οδών διακίνησης 

Την τελευταία δεκαετία, η κοκαΐνη έχει καθιερωθεί ως η ευρύτερα διαδεδοµένη παράνοµη διεγερτική ουσία στην 
Ευρώπη, αν και οι περισσότεροι χρήστες είναι συγκεντρωµένοι σε µικρό αριθµό χωρών της δυτικής Ευρώπης. 
Περίπου 14,5 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι (ηλικίας 15–64 ετών) έχουν κάνει χρήση κοκαΐνης τουλάχιστον µία φορά 

στη ζωή τους, εκ των οποίων 3,5 εκατοµµύρια την περασµένη χρονιά. Ωστόσο, από την έκθεση διαφαίνεται ότι, 
σε γενικές γραµµές, η χρήση και η προσφορά κοκαΐνης διαγράφουν αµφότερες πτωτική πορεία.  

Παρότι ορισµένες χώρες καταγράφουν αύξηση στην εκτιµώµενη κατανάλωση κοκαΐνης, πρόσφατες µελέτες 
δείχνουν ότι υπάρχουν ενδείξεις µείωσης της χρήσης µεταξύ των νεαρών ενηλίκων (15–34 ετών) στις πέντε 
χώρες µε τα υψηλότερα ποσοστά επικράτησης (∆ανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο) 

(διάγραµµα 2.4). Ταυτόχρονα, λιγότεροι είναι οι χρήστες ουσιών που ξεκινούν θεραπεία απεξάρτησης από την 
κοκαΐνη, αφού ο αριθµός των χρηστών µε κύρια ουσία χρήσης την κοκαΐνη που ξεκίνησαν θεραπεία για πρώτη 

φορά έπεσε από τις 37 000 το 2009 στις 31 000 το 2011. Εντούτοις, δεν λείπουν οι αναφορές για οξεία και χρόνια 

προβλήµατα που συνδέονται µε τη χρήση κοκαΐνης. Οι χρήζουσες επείγουσας αντιµετώπισης επιπτώσεις της 
χρήσης κοκαΐνης στην υγεία µπαίνουν κάτω από το µικροσκόπιο µιας νέας ανάλυσης που δηµοσιεύει σήµερα το 

EMCDDA (βλ. «Προοπτικές για τα ναρκωτικά»), η οποία διερευνά τη δυνατότητα αξιοποίησης δεδοµένων από τη 

διακοµιδή επειγόντων περιστατικών σε νοσοκοµεία για την παρακολούθηση των οξέων προβληµάτων που 

συνδέονται µε την ουσία. Το 2011 καταγράφηκαν τουλάχιστον 475 θάνατοι οφειλόµενοι στη χρήση κοκαΐνης, αν 
και η εκτίµηση αυτή µπορεί να είναι συντηρητική.  

Όσον αφορά την προµήθεια κοκαΐνης, δραστικές είναι οι µειώσεις στις κατασχεθείσες ποσότητες (διάγραµµα 1.7). 

Το 2011 κατασχέθηκαν 62 τόνοι, ποσότητα που αντιστοιχεί σε πτώση της τάξης του 50% περίπου από τους 120 

τόνους που κατασχέθηκαν το 2006, το έτος µε τις ογκωδέστερες κατασχέσεις. Ο αριθµός των κατασχέσεων 
κοκαΐνης επίσης έπεσε από το µέγιστο των 100 000 το 2008 σε 86 000 το 2011 (διάγραµµα 1.7). Η µείωση στον 
κατασχεµένο όγκο είναι ιδιαίτερα αισθητή στην Ιβηρική χερσόνησο, όπου η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που 

κατασχέθηκε από την Ισπανία και την Πορτογαλία έπεσε από τους 84 τόνους το 2006 στους 20 τόνους το 2011. 

Εντούτοις, οι πρόσφατες ενδείξεις διαφοροποίησης των οδών διακίνησης της κοκαΐνης µε προορισµό την 
Ευρώπη —περιλαµβανοµένων των µεµονωµένων κατασχέσεων µεγάλων ποσοτήτων σε λιµένες της 
Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Ρουµανίας και των χωρών της Βαλτικής— εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά την 
περαιτέρω διάδοση της χρήσης. 

Συνθετικά διεγερτικά — αυξανόµενη σηµασία, νέες προκλήσεις 

Σύµφωνα µε την έκθεση που δηµοσιοποιείται σήµερα: «Η κατανόηση των συνολικών τάσεων της χρήσης 
συνθετικών διεγερτικών ουσιών δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι συχνά η µία υποκαθιστά την άλλη, καθώς οι 
καταναλωτές τις επιλέγουν επηρεαζόµενοι από τη διαθεσιµότητα, την τιµή και τη θεωρούµενη ποιότητα».            

Οι αµφεταµίνες και η έκσταση παραµένουν τα ευρύτερα διαδεδοµένα συνθετικά διεγερτικά στην Ευρώπη και, σε 
κάποιο βαθµό, λειτουργούν ως ανταγωνιστικές ουσίες της κοκαΐνης.  

Υπολογίζεται ότι περίπου 12,7 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι (ηλικίας 15–64 ετών) έχουν κάνει χρήση αµφεταµινών 
τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους (ο όρος καλύπτει τόσο την αµφεταµίνη όσο και τη µεθαµφεταµίνη).                   

Από αυτούς περίπου τα 2 εκατοµµύρια έκαναν χρήση την περασµένη χρονιά. Τα πρόσφατα στοιχεία 

καταδεικνύουν σταθερή ή πτωτική τροχιά στη χρήση αµφεταµινών µεταξύ των νεαρών ενηλίκων (διάγραµµα 2.5). 

Από τις δύο ουσίες, η αµφεταµίνη είναι η περισσότερο διαδεδοµένη στην Ευρώπη, όµως υπάρχουν πλέον 
ενδείξεις για αύξηση της διαθεσιµότητας και της χρήσης µεθαµφεταµίνης. 

Οι κατασχέσεις µεθαµφεταµίνης, αν και περιορισµένες τόσο σε αριθµό όσο και σε όγκο, αυξήθηκαν το διάστηµα 

από το 2002 έως το 2011, γεγονός από το οποίο µπορεί να διαπιστώσει κανείς αύξηση στη διαθεσιµότητα της 
ουσίας (διάγραµµα 1.11). (Οι κατασχέσεις αµφεταµίνης το 2011 υποχώρησαν στα επίπεδα του 2002 — 

διάγραµµα 1.10). Η δε χρήση µεθαµφεταµίνης, ιστορικά χαµηλή στην Ευρώπη και περιοριζόµενη κυρίως στη 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας και στη Σλοβακία, δείχνει να εξαπλώνεται, καθώς πλέον υπάρχουν ενδείξεις 
προβληµατικής χρήσης στη Γερµανία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Τουρκία. 

Υπολογίζεται ότι 11,4 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι (ηλικίας 15–64 ετών) έχουν κάνει χρήση «έκστασης» (MDMA) 

τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους, περίπου 2 εκατοµµύρια εξ αυτών την περασµένη χρονιά. Τα τελευταία 

χρόνια, η δηµοτικότητα της συγκεκριµένης ουσίας δείχνει να φθίνει, πιθανώς λόγω της κακής «ποιότητας»  



Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2013 —  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΩΣ 10:00 ώρα ∆υτικής Ευρώπης 28.5.2013 

www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

 

4 

(καθαρότητας ή περιεκτικότητας σε MDMA) των δισκίων που πωλούνται ως «έκσταση». Η κατάσταση αυτή 

φαίνεται να αλλάζει, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η µεγαλύτερη διαθεσιµότητα MDMA έχει αναθερµάνει το 

ενδιαφέρον για αυτήν την ουσία.  

Η παραγωγή συνθετικών ουσιών εξετάζεται σε µια νέα ανάλυση του EMCDDA (βλ. «Προοπτικές για τα 

ναρκωτικά») που δηµοσιεύεται σήµερα. Στην ανάλυση παρουσιάζονται τα κυριότερα σηµεία παραγωγής στην 
Ευρώπη, οι πρόδροµες και προ-πρόδροµες ουσίες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή συνθετικών 
ουσιών και οι τρέχουσες τάσεις στην παραγωγή. Σύµφωνα µε την ανάλυση, «η µεγαλύτερη πρόκληση που 

αντιµετωπίζουν οι αρχές επιβολής του νόµου στις χώρες παραγωγής αµφεταµίνης και µεθαµφεταµίνης» έχει να 

κάνει µε τη χηµική ουσία α-φαινυλακετοακετονιτρίλιο (APAAN), πρόδροµη ουσία της BMK (της πρόδροµης 
ουσίας που χρησιµοποιείται για την παραγωγή αµφεταµίνης και µεθαµφεταµίνης). Από το 2009, µεγάλος αριθµός 
φορτίων APAAN συνολικού βάρους δεκάδων τόνων έχουν κατασχεθεί ή ανασχεθεί στην Ευρώπη. Η χηµική αυτή 

ουσία έχει πλέον προστεθεί στον κατάλογο εθελοντικής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 
ουσία που χρησιµοποιείται για την παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών ουσιών, αλλά δεν υπόκειται σε διεθνή 

έλεγχο.   

Νέα ναρκωτικά — µια γρήγορα αναπτυσσόµενη αγορά, περισσότερο διαφοροποιηµένες ουσίες, 

ανησυχίες για τη «συνθετική κάνναβη»  

Το 2012, 73 νέες ψυχοδραστικές ουσίες κοινοποιήθηκαν επίσηµα για πρώτη φορά µέσω του συστήµατος 

έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ (διάγραµµα 1.14). Από αυτές τις ουσίες, οι 30 ήταν συνθετικά κανναβινοειδή, 

τα οποία µιµούνται τις επιδράσεις της κάνναβης. «Τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία µπορεί να είναι εξαιρετικά 

υψηλής δραστικότητας, αναφέρονται πλέον από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες», δηλώνεται στην έκθεση.  

Σε µια νέα ανάλυση του EMCDDA που δηµοσιεύεται σήµερα (βλ. «Προοπτικές για τα ναρκωτικά») 

παρουσιάζονται οι νέες γνώσεις για τις ουσίες αυτές, οι οποίες αποτελούν πλέον τη µεγαλύτερη οµάδα χηµικών 
ενώσεων που παρακολουθούνται από το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης. Η ανάλυση διερευνά τις νέες 
τάσεις στον εν λόγω τοµέα, περιλαµβανοµένης της εµφάνισης ρητινωδών προϊόντων που εµπεριέχουν αυτές τις 
ουσίες, της παρουσίας των εν λόγω χηµικών ουσιών σε δείγµατα φυτικής κάνναβης και της ανίχνευσής τους σε 
µείγµατα που περιέχουν άλλες, ξένες χηµικές ουσίες (π.χ. τρυπταµίνες, συνθετικές καθινόνες).  

Από τις λοιπές ενώσεις που ανιχνεύθηκαν το 2012, 19 ουσίες ανήκαν σε «λιγότερο γνωστές ή λιγότερο 

µελετηµένες χηµικές οµάδες». Επίσης αξιοσηµείωτη ήταν η ανίχνευση 14 νέων υποκατεστηµένων 
φαιναιθυλαµινών, αριθµός που για πρώτη φορά ανέρχεται σε αυτά τα επίπεδα από το 2005. Σύµφωνα µε την 
πλήρη ετήσια ανασκόπηση του έργου του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για τα νέα 

ναρκωτικά —η οποία δηµοσιεύεται σήµερα από το EMCDDA και την Ευρωπόλ (βλ. δελτίο τύπου 5/2013)—         

δεν υπάρχουν ενδείξεις ανάσχεσης του αριθµού των νέων ναρκωτικών που αναφέρονται στην Ευρώπη.                    

Οι οργανισµοί τονίζουν ωστόσο ότι η παρακολούθηση των νέων ναρκωτικών δεν έχει να κάνει µόνο µε την 
«καταµέτρηση αριθµών», αλλά και µε την ενηµέρωση του κόσµου για τις βλάβες που προκαλούν και µε τη 

διασφάλιση της άµεσης ανάληψης δράσης για την προστασία της δηµόσιας υγείας, όταν είναι απαραίτητο.     

 
Σηµειώσεις 
 

(
1
) Η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2013 (διαθέσιµη σε 23 γλώσσες) και οι «Προοπτικές για τα ναρκωτικά» 

(Perspectives on drugs/POD) (αγγλικά) διατίθενται στον δικτυακό τόπο www.emcdda.europa.eu/edr2013. Τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στην έκθεση αφορούν το έτος 2011 ή το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν δεδοµένα. Περισσότεροι 
αριθµοί και πίνακες περιέχονται στο ∆ελτίο στατιστικών στοιχείων για το 2013, στη διεύθυνση www.emcdda.europa.eu/stats13 


