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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012: ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 1 

Ο Οργανισµός της ΕΕ για τα ναρκωτικά κρούει τον κώδωνα προειδοποιώντας για την πολυπλοκότητα 

της αγοράς διεγερτικών και για την πληθώρα των ουσιών σε µορφή σκόνης και χαπιών 

(15.11.2012, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΩΣ 10:00 ώρα ∆υτικής Ευρώπης/ώρα 

Λισαβόνας) Η Ευρώπη βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια αγορά διεγερτικών που καθίσταται ολοένα και πιο 

σύνθετη και προσφέρει στους χρήστες πλειάδα επιλογών σε σκόνες και χάπια. Αν και η κοκαΐνη, η “έκσταση» 

και οι αµφεταµίνες συνεχίζουν να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκηνή των διεγερτικών, έχουν πλέον να 

ανταγωνιστούν έναν αυξανόµενο αριθµό νεοεµφανιζόµενων συνθετικών ναρκωτικών, όπως οι καθινόνες, µια 

από τις µεγαλύτερες σήµερα κατηγορίες νέων ουσιών στην Ευρώπη. Στο µικροσκόπιο έχουν µπει και άλλα 

διεγερτικά, ενώ υπάρχουν ενδείξεις περαιτέρω διείσδυσης της µεθαµφεταµίνης στην αγορά. Οι εξελίξεις στην 

αγορά διεγερτικών στην Ευρώπη σήµερα περιγράφονται στην Ετήσια έκθεση 2012: η κατάσταση του 

προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρώπη που δηµοσιεύεται από τον Οργανισµό της ΕΕ για τα 

ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ) στη Λισαβόνα (
1
). 

Στα µάτια του χρήστη, αυτά τα ναρκωτικά είναι σε κάποιον βαθµό « εναλλακτικά προϊόντα», σύµφωνα µε τον 

Οργανισµό, µε αποτέλεσµα παράγοντες όπως η διαθεσιµότητα, η τιµή και η καθαρότητα να επηρεάζουν τις 

επιλογές των χρηστών και να επιφέρουν διακυµάνσεις στην αγορά. Η έκθεση περιγράφει επίσης το πώς οι 

χρήστες συχνά δεν γνωρίζουν τι ακριβώς αγοράζουν.  

Η Cecilia Malmström, η Ευρωπαία Επίτροπος που είναι αρµόδια για τα θέµατα µε τα οποία ασχολείται 

το ΕΚΠΝΤ, δηλώνει: «Οι διεγερτικές ουσίες και τα συνθετικά ναρκωτικά έχουν κεντρική θέση στο πρόβληµα 

των ναρκωτικών στην Ευρώπη, διαµορφώνοντας µια αγορά που κινείται γρήγορα, παρουσιάζει διακυµάνσεις 

και ελέγχεται δύσκολα. Περισσότερο από ποτέ, οι νέοι έχουν πρόσβαση σε πληθώρα ουσιών σε µορφή σκόνης 

και χαπιών. Tα στοιχεία από τα επείγοντα των νοσοκοµείων, από τις τοξικολογικές εκθέσεις και από τα κέντρα 

απεξάρτησης δείχνουν ότι οι χρήστες δεν γνωρίζουν πάντοτε καλά τους συναφείς κινδύνους.».  

«Για να αντιµετωπίσουµε τις νέες προκλήσεις», προσθέτει ο ∆ιευθυντής του ΕΚΠΝΤ Wolfgang Götz, «είναι 

απαραίτητο να κατανοήσουµε καλύτερα τις συνέπειες των αναδυόµενων τάσεων στην υγεία και την κοινωνία 

και να εφαρµόσουµε µέτρα που θα περιορίσουν τη ζήτηση. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να βελτιωθούν οι 

εγκληµατολογικές και τοξικολογικές αναλύσεις και να υπάρξουν προληπτικές παρεµβάσεις για τα άτοµα που 

διατρέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο». 

Κοκαΐνη — νέες ενδείξεις µείωσης της χρήσης και του κύρους της 

Την τελευταία δεκαετία, η κοκαΐνη καθιερώθηκε ως µια από τις πλέον διαδεδοµένες παράνοµες διεγερτικές 

ουσίες στην Ευρώπη, παρότι οι περισσότεροι χρήστες εντοπίζονται σε έναν µικρό αριθµό χωρών της δυτικής 

ΕΕ. Περίπου 15,5 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι (15–64 ετών) έχουν δοκιµάσει κοκαΐνη κάποια στιγµή στη ζωή τους, 

ενώ περίπου 4 εκατοµµύρια έκαναν χρήση τον τελευταίο χρόνο (κεφάλαιο 5, πίνακας 8). Παρότι η χρήση 

κοκαΐνης παραµένει µείζον θέµα όσον αφορά το πρόβληµα των διεγερτικών ουσιών, τα σηµερινά δεδοµένα 

επιβεβαιώνουν την ανάλυση της περυσινής έκθεσης, σύµφωνα µε την οποία η δηµοτικότητά της και το κύρος 

της ως ναρκωτικού γοήτρου φθίνουν.  

Αν και κάποιες χώρες εξακολουθούν να καταγράφουν αύξηση στη χρήση κοκαΐνης, από πρόσφατες έρευνες 

για τη χρήση της ουσίας προκύπτουν ορισµένες θετικές ενδείξεις στις χώρες που αναφέρουν υψηλή 
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επικράτηση. Για παράδειγµα η ∆ανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο —οι πέντε 

χώρες µε τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης— αναφέρουν πτώση στη χρήση κοκαΐνης µεταξύ των νεαρών 

ενηλίκων (15–34 ετών) για την περασµένη χρονιά, απηχώντας την τάση στον Καναδά και τις Ηνωµένες 

Πολιτείες (κεφάλαιο 5, διάγραµµα 10, διάγραµµα GPS-14, µέρος ii). Ενδεχοµένως οι πιθανοί χρήστες είναι πιο 

ενηµερωµένοι για τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης κοκαΐνης. Το χαµηλό ποσοστό καθαρότητας της κοκαΐνης 

µπορεί επίσης να στρέφει κάποιους χρήστες σε άλλα διεγερτικά. Από τις 23 χώρες που αναφέρουν στοιχεία 

σχετικά µε τις τάσεις όσον αφορά την καθαρότητα της κοκαΐνης, οι 20 ανέφεραν µείωση από το 2005 έως το 

2010. Ο δείκτης του ΕΚΠΝΤ για τη µέση καθαρότητα της κοκαΐνης στην ΕΕ έπεσε κατά 22 % τη συγκεκριµένη 

περίοδο (διάγραµµα PPP-2). 

Η έκθεση δείχνει ότι ο αριθµός των κατασχέσεων κοκαΐνης στην Ευρώπη συνεχίζει να πέφτει και κυµάνθηκε σε 

περίπου 88 000 το 2010 σε σύγκριση µε 100 000 το 2008 (πίνακας SZR-9). Αλλά και οι κατασχεθείσες 

ποσότητες κοκαΐνης µειώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σηµειώνοντας το µέγιστό τους το 2006 µε περίπου 120 

τόνους, οι κατασχεθείσες ποσότητες σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν στους 61 τόνους το 2010 (πίνακας SZR-10) 

(κεφάλαιο 5, πίνακας 7). Αυτή η µάλλον δραστική πτώση αντικατοπτρίζει κατά πάσα πιθανότητα τη 

διαφοροποίηση στις µεθόδους διακίνησης της κοκαΐνης, η οποία καθιστά δυσχερέστερη την απαγόρευση της 

ουσίας. Μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζει αλλαγές στα µέσα και στις προτεραιότητες των αρχών δίωξης 

ναρκωτικών στις κύριες χώρες που πραγµατοποιούν κατασχέσεις. 

Το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία, είναι λιγότεροι οι χρήστες που επιθυµούν να ξεκινήσουν θεραπεία για 

προβλήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση κοκαΐνης υποδεικνύει ότι η δηµοτικότητά της µπορεί να φθίνει. 

Περίπου το 15 % των χρηστών που ξεκινούν εξειδικευµένη θεραπεία αναφέρουν τη χρήση κοκαΐνης ως το 

βασικό πρόβληµά τους (διάγραµµα TDI-2, µέρος ii). Από τα πρόσφατα στοιχεία για τις τάσεις στα άτοµα που 

ξεκινούν θεραπεία για προβλήµατα κοκαΐνης διαφαίνεται ήπια υποχώρηση στους αριθµούς (διάγραµµα TDI-3, 

µέρος ii). 

Νέες ενδείξεις επανεµφάνισης της MDMA στην αγορά «έκσταση» 

Περίπου 11,5 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι (15–64 ετών) έχουν δοκιµάσει «έκσταση» κάποια στιγµή στη ζωή τους, 

ενώ περίπου 2 εκατοµµύρια έκαναν χρήση την περασµένη χρονιά (κεφάλαιο 4, πίνακας 6). Τα σηµερινά 

δεδοµένα επιβεβαιώνουν την ανάλυση της περυσινής έκθεσης, σύµφωνα µε την οποία η MDMA —η πιο 

γνωστή από την οµάδα των ουσιών «έκσταση»— κάνει την επανεµφάνισή της (
2
) και, συγκεκριµένα, µετά από 

ένα διάστηµα έλλειψης τα τελευταία χρόνια, κατά το οποίο τα δισκία που πωλούνταν ως «έκσταση» συχνά 

περιείχαν άλλες ουσίες (π.χ. mCPP, BZP, µεφεδρόνη). Η πτώση στην παραγωγή MDMA αποδίδεται στα 

επιτυχηµένα µέτρα περιορισµού της εκτροπής της ουσίας PMK, της πρόδροµης ουσίας που είναι απαραίτητη 

για την παρασκευή της. Ωστόσο, οι παρασκευαστές χρησιµοποιούν τώρα εναλλακτικές χηµικές ουσίες ως 

πρώτη ύλη για την παρασκευή MDMA. Παρότι το περιεχόµενο των δισκίων που πωλούνται ως «έκσταση» 

παρουσιάζει ποικιλοµορφία, οι σκόνες και τα δισκία που περιέχουν υψηλές δόσεις MDMA φαίνονται να 

εξαπλώνονται.  

Περαιτέρω διείσδυση της µεθαµφεταµίνης στην αγορά διεγερτικών της Ευρώπης  

Η χρήση αµφεταµινών (ο όρος αναφέρεται τόσο στην αµφεταµίνη όσο και στη µεθαµφεταµίνη) παραµένει 

συνολικά λιγότερο διαδεδοµένη από τη χρήση κοκαΐνης στην Ευρώπη. Περίπου 13 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι 

(15–64 ετών) έχουν δοκιµάσει αµφεταµίνες κάποια στιγµή στη ζωή τους, ενώ περίπου 2 εκατοµµύρια έκαναν 

χρήση την περασµένη χρονιά (κεφάλαιο 4, πίνακας 5). Τα τελευταία στοιχεία για τις τάσεις καταγράφουν 

συνολικά µια σταθερή ή φθίνουσα τροχιά στη χρήση αµφεταµινών κατά την περασµένη χρονιά µεταξύ των 

νεαρών ενηλίκων (15–34 ετών) (κεφάλαιο 4, διάγραµµα 7). Μεταξύ των δύο ουσιών, η αµφεταµίνη είναι η 

περισσότερο διαδεδοµένη. Όµως, η χρήση µεθαµφεταµίνης, παραδοσιακά χαµηλή στην Ευρώπη και 

εντοπιζόµενη κυρίως στην Τσεχική ∆ηµοκρατία και στη Σλοβακία, φαίνεται τώρα να εξαπλώνεται.  

Πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις του ΕΚΠΝΤ επισηµαίνουν την αύξηση της διαθεσιµότητας της µεθαµφεταµίνης και 

την εξάπλωση της χρήσης της σε νέες περιοχές της βόρειας Ευρώπης, όπου έχει αντικαταστήσει εν µέρει την 

αµφεταµίνη ως διεγερτική ουσία επιλογής (Λετονία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία). Επιπλέον, το ΕΚΠΝΤ 
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επισηµαίνει ότι το 2010 η Γερµανία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ουγγαρία και η Τουρκία ανέφεραν διαφαινόµενο 

πρόβληµα µε τη χρήση µεθαµφεταµίνης, αν και σε χαµηλά, όπως εκτιµάται, επίπεδα. 

Τα στοιχεία για τις κατασχέσεις που δηµοσιοποιούνται σήµερα υποδεικνύουν ότι η παραγωγή κλιµακώνεται και 

ότι η µεθαµφεταµίνη διεισδύει περαιτέρω στην ευρωπαϊκή αγορά διεγερτικών. Από το 2005 έως το 2010, η 

ποσότητα µεθαµφεταµίνης που κατασχέθηκε στην Ευρώπη (25 χώρες της ΕΕ) αυξήθηκε από περίπου 100 kg 

σε περίπου 600 kg (πίνακας SZR-18). Ταυτόχρονα, ο αριθµός των κατασχέσεων µεθαµφεταµίνης 

υπερτριπλασιάστηκε την ίδια περίοδο, από 2 200 σε περίπου 7 300. Μεταξύ των χωρών που καταγράφουν 

αισθητή αύξηση στον αριθµό των κατασχέσεων της συγκεκριµένης ουσίας από το 2009 έως το 2010 είναι η 

Γερµανία, η Εσθονία, η Λετονία και η Αυστρία (πίνακας SZR-17).  

Ένα ακόµη θέµα που εγείρει σήµερα ανησυχίες είναι οι πρώτες, αν και σποραδικές, αναφορές για κάπνισµα 

µεθαµφεταµίνης στην Ευρώπη και η διαθεσιµότητα κρυσταλλικής µεθαµφεταµίνης. Το κάπνισµα 

µεθαµφεταµίνης, εξαιρετικά σπάνιο στην Ευρώπη µέχρι σήµερα, είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τη υγεία.         

Στις αρχές του 2013 το ΕΚΠΝΤ, ανταποκρινόµενο στις τελευταίες εξελίξεις, θα ξεκινήσει µια επισκόπηση των 

τάσεων όσον αφορά τη συγκεκριµένη ουσία, η οποία έχει προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα εκτός 

ευρωπαϊκών συνόρων (π.χ. στην Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τις ΗΠΑ). 

4-MA — στο µικροσκόπιο το νέο διεγερτικό τύπου αµφεταµίνης µετά από θανάτους χρηστών 

Η Ευρώπη αντέδρασε στις εντεινόµενες ανησυχίες σχετικά µε τη χρήση της διεγερτικής ουσίας                                

4-µεθυλαµφεταµίνη (4-MA) ζητώντας επίσηµα τη διερεύνηση των κινδύνων από τη χρήση της για την υγεία και 

την κοινωνία (περιλαµβανοµένου του ρόλου του οργανωµένου εγκλήµατος). Η εκτίµηση των κινδύνων θα 

διενεργηθεί αυτήν την εβδοµάδα στη Λισαβόνα από την επιστηµονική επιτροπή του ΕΚΠΝΤ µε τη 

συµµετοχή εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπόλ και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

Φαρµάκων. Επί του παρόντος, τα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ δεν έχουν θεσπίσει νοµικό πλαίσιο για τον 

έλεγχο της ουσίας (βλ. κοινή έκθεση)(
3
).  

Η διενέργεια εκτίµησης των κινδύνων αποτελεί το δεύτερο στάδιο µιας νοµικής διαδικασίας τριών φάσεων µέσω 

της οποίας η Ευρώπη παρακολουθεί τα νέα ναρκωτικά και ενεργεί ανάλογα. Η διαδικασία αυτή κινήθηκε µετά 

από θανάτους χρηστών της ουσίας στο Βέλγιο, στις Κάτω Χώρες και στο Ηνωµένο Βασίλειο (οι δύο 

τελευταίες χώρες διαθέτουν πλαίσιο ελέγχου της ουσίας) και κατασχέσεις της σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Μετά το 

πέρας της συνεδρίασης θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συµβούλιο της ΕΕ έκθεση εκτίµησης 

των κινδύνων, επί τη βάσει της οποίας το Συµβούλιο ενδέχεται να αποφασίσει την υπαγωγή της ουσίας σε 

µέτρα ελέγχου σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Η 4-MA ανήκει στην κατηγορία των συνθετικών φαιναιθυλαµινών και συνδέεται στενά µε την αµφεταµίνη.          

Στην παράνοµη αγορά φαίνεται να πωλείται ως αµφεταµίνη ή ως µείγµα µε αµφεταµίνη. Αυτό σηµαίνει ότι, αν 

και τα στοιχεία δεν δείχνουν να υπάρχει ειδική ζήτηση για 4-MA, οι χρήστες αµφεταµίνης ενδεχοµένως να 

διατρέξουν µεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης εάν η ουσία γίνει ευρύτερα διαθέσιµη. 

Ήδη περισσότερες από 50 νέες ουσίες — πιο ποικιλόµορφες και λιγότερο γνωστές — ανιχνεύτηκαν 

µέσα στο 2012  

Η συχνότητα µε την οποία καταγράφεται η εµφάνιση νέων ουσιών στην ΕΕ εξακολουθεί να κυµαίνεται σε 

περίπου µία ανά εβδοµάδα. Το 2011 αναφέρθηκαν επίσηµα για πρώτη φορά συνολικά 49 νέες ψυχοδραστικές 

ουσίες µέσω του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ (EWS)(
4
). Πρόκειται για τον µεγαλύτερο 

αριθµό ουσιών που έχει αναφερθεί ποτέ µέσα σε ένα µόνο έτος, καθώς οι ουσίες αυξήθηκαν από 41 το 2010 

και από 24 το 2009. Τα πρώτα στοιχεία µάλιστα για το 2012 δεν δείχνουν σηµάδια υποχώρησης, καθώς έχουν 

ανιχνευθεί ήδη πάνω από 50 ουσίες. 

Οι συνθετικές καθινόνες (π.χ. µεφεδρόνη, MDPV), οι οποίες µιµούνται τη δράση της κοκαΐνης, είναι µία από τις 

δύο µεγαλύτερες οµάδες ουσιών που παρακολουθούνται µέσω του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης            

(η άλλη είναι τα συνθετικά κανναβινοειδή, που υπάρχουν π.χ. στα προϊόντα Spice)(
5
). Ιδιαίτερα αξιοσηµείωτες 

ήταν το 2011 η αύξηση του αριθµού και η ποικιλοµορφία των ουσιών που καταγράφηκαν. Όλες οι νέες ουσίες 
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που αναφέρθηκαν την περασµένη χρονιά, αλλά και όσες έχουν αναφερθεί µέχρι στιγµής το 2012, είναι 

συνθετικές. 

Εκτός από την αυξανόµενη ποικιλοµορφία που παρουσιάζουν οι πιο διαδεδοµένες οµάδες νέων ουσιών, το 

ΕΚΠΝΤ διαπιστώνει τη χρήση και λιγότερο γνωστών χηµικών ουσιών (βλ. κεφάλαιο 8, διάγραµµα 20 — «Άλλες 

ουσίες») ενηµερώνοντας ότι: «Ο αριθµός των προϊόντων που περιέχουν περισσότερες της µίας ψυχοδραστικές 

ουσίες φαίνεται να αυξάνεται», οι δε κατασχέσεις και οι δοκιµαστικές αγορές δείχνουν ότι τα δείγµατα περιέχουν 

τόσο ελεγχόµενες όσο και µη ελεγχόµενες ουσίες. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η ύπαρξη PMMA σε προϊόντα 

που πωλούνται ως «νόµιµα διεγερτικά». Η ουσία αυτή, η οποία εντάχθηκε σε ελεγχόµενο καθεστώς στην 

Ευρώπη κατόπιν εκτίµησης κινδύνων που διενήργησε η ΕΕ το 2002, παρουσιάζει µεγάλο κίνδυνο 

υπερδοσολογίας και συνιστά σοβαρή απειλή για τους χρήστες (
6
). 

Σύµφωνα µε το ΕΚΠΝΤ, τα µέχρι σήµερα στοιχεία για την έκταση της χρήσης των ουσιών αυτών ήταν λιγοστά, 

όµως καθώς οι χώρες διενεργούν πλέον έρευνες µε τις οποίες εξετάζουν σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα και τα 

νέα ναρκωτικά (π.χ. Ιρλανδία, Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο), έχουν αρχίσει να προκύπτουν προκαταρκτικά 

στοιχεία σχετικά µε την επικράτησή τους. Αν και η καταγεγραµµένη συνολική χρήση των ουσιών αυτών 

παραµένει σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, είναι πιθανόν να σηµειωθεί αύξηση σε συγκεκριµένες οµάδες.                

Από έρευνα του Ευρωβαρόµετρου το 2011 σχετικά µε τη στάση των νέων απέναντι στα ναρκωτικά προκύπτει 

ότι, κατά µέσο όρο, το 5 % των νέων που απάντησαν (15–24 ετών) ανέφερε ότι έχει χρησιµοποιήσει «νόµιµα 

διεγερτικά» κάποια στιγµή στη ζωή του, αν και τα ποσοστά διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα (
7
). 

Αριθµός ρεκόρ στα επιγραµµικά καταστήµατα που πωλούν νόµιµα διεγερτικά  

Η έκθεση που δηµοσιοποιείται σήµερα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποίησε το 

ΕΚΠΝΤ το 2012 για το  διαδικτυακό  λιανεµπόριο «νόµιµων διεγερτικών», η οποία εντόπισε 693 διαδικτυακά 

καταστήµατα (αριθµός ρεκόρ) που επισήµως πωλούν ψυχοδραστικά προϊόντα σε χώρες της ΕΕ — από 170 

τον Ιανουάριο του 2010. Παρόλο που τρία φυσικά προϊόντα —το κράτοµ, η σάλβια και τα παραισθησιογόνα 

µανιτάρια— βρίσκονται πρώτα στη λίστα των 10 κορυφαίων επιγραµµικά προσφερόµενων «νόµιµων 

διεγερτικών», οι επτά υπόλοιπες ουσίες ήταν συνθετικές (βλ. κεφάλαιο 8, πίνακας 10).  

Η έρευνα εντόπισε αισθητή αύξηση στον αριθµό των διαδικτυακών καταστηµάτων που προσφέρουν συνθετικές 

καθινόνες (π.χ. MDPV, 4-MEC), το οποίο υποδεικνύει ότι οι διαχειριστές των διαδικτυακών καταστηµάτων 

ψάχνουν για υποκατάστατα της µεφεδρόνης, η οποία πλέον ελέγχεται στην ΕΕ. Μέχρι σήµερα, τα περισσότερα 

νέα ναρκωτικά στοχεύουν σε άτοµα που κάνουν χρήση σε χώρους διασκέδασης. Εντούτοις, σε ορισµένες 

χώρες, χρήση νέων ναρκωτικών γίνεται και από τους προβληµατικούς χρήστες. Τα στοιχεία από την Ουγγαρία 

δείχνουν ότι όταν υπάρχει έλλειψη ηρωίνης οι χρήστες οπιοειδών κάνουν ενέσεις συνθετικών καθινονών 

(µεφεδρόνης, MDPV). 

Οι «παλαιότερες νέες ουσίες» δεν πρέπει να παραβλέπονται 

Και ενώ η προσοχή εστιάζεται στις παλιές εδραιωµένες ουσίες ή στην εµφάνιση νέων ουσιών, ένας αριθµός 

«παλαιότερων νέων ουσιών» έχει καθιερωθεί στην αγορά και δεν θα πρέπει να παραβλέπεται, προειδοποιεί το 

ΕΚΠΝΤ. Τέτοιες ουσίες είναι µεταξύ άλλων το GHB, η GBL, η κεταµίνη, η µεφεδρόνη και η PMMA (
8
), για τις 

οποίες αναφέρονται θύλακες υψηλής χρήσης ή αυξηµένης διαθεσιµότητας. Οι ουσίες αυτές έχουν συνδεθεί µε 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, περιλαµβανοµένης της εξάρτησης µεταξύ των χρόνιων χρηστών, ενώ έχουν 

ανακύψει και µη αναµενόµενα προβλήµατα, όπως κυστίτιδες στους χρήστες κεταµίνης. Οι εξελίξεις αυτές 

υπογραµµίζουν την ανάγκη να καταστούν τα πληροφοριακά συστήµατα των χωρών για τα ναρκωτικά πιο 

ευαίσθητα στις νεοεµφανιζόµενες τάσεις και στα προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µε αυτές τις ουσίες.  

Προληπτική αντίδραση: οι χώρες αναπτύσσουν σειρά εργαλείων για να αντιµετωπίσουν την απειλή 

των νεοεµφανιζόµενων ναρκωτικών 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη αναπτύσσεται σειρά µέτρων προκειµένου να µειωθεί η ζήτηση και η προσφορά νέων 

ουσιών (βλ. κεφάλαιο 8). Η ταχύτητα µε την οποία οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες εµφανίζονται και διοχετεύονται 

αποτελεί πρόκληση για τις θεσµοθετηµένες νοµικές διαδικασίες των χωρών αναφορικά µε τον έλεγχο των 
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ναρκωτικών (
9
). Η Ετήσια έκθεση περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο αρκετές χώρες απάντησαν µε 

«καινοτόµες αλλαγές της νοµοθεσίας τους ή της πολιτικής των διωκτικών αρχών τους» (βλ. κεφάλαιο 1).                      

Η επικρατέστερη τάση σε πολλές χώρες φαίνεται να είναι η έµφαση στην ποινικοποίηση της προσφοράς αντί 

της χρήσης. 

Η Ιρλανδία (2010), η Ρουµανία (2011) και η Αυστρία (2012) θέσπισαν νέα νοµοθεσία ποινικοποίησης της µη 

εξουσιοδοτηµένης διάθεσης, πώλησης ή διαφήµισης νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Άλλες χώρες 

τροποποίησαν την υφιστάµενη νοµοθεσία τους ενισχύοντας ή επιταχύνοντας τις διαδικασίες ελέγχου των 

ναρκωτικών. Η Πολωνία (2010), για παράδειγµα, αναθεώρησε τη νοµοθεσία της για τα ναρκωτικά 

απαγορεύοντας τη διάθεση νέων ουσιών, ενώ η Ουγγαρία (2010) και η Φινλανδία (2011) συγκρότησαν 

επιτροπές εκτίµησης κινδύνων για την εµπεριστατωµένη λήψη αποφάσεων. Το 2011 και το 2012 αντίστοιχα, το 

Ηνωµένο Βασίλειο και η Ουγγαρία θεσµοθέτησαν νέες διαδικασίες και αποτελούν τις χώρες που εισήγαγαν 

προσφάτως «προσωρινά µέτρα ελέγχου» των ουσιών. Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της 

περαιτέρω εξέτασης των κινδύνων που συνδέονται µε την ουσία και της λήψης οριστικών αποφάσεων για τις 

κυρώσεις.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί στη νοµοθεσία διαφόρων χωρών µέτρα ελέγχου των χηµικών οικογενειών 

των ουσιών (γενικά µέτρα ελέγχου) αντί των επιµέρους ουσιών. Νέες εξελίξεις στον τοµέα αυτό καταγράφονται 

στο Λουξεµβούργο (2009, συνθετικά κανναβινοειδή), στην Ιταλία (2011, συνθετικά κανναβινοειδή και 

καθινόνες), στην Κύπρο (2011, συνθετικά κανναβινοειδή, καθινόνες, φαιναιθυλαµίνες), στη ∆ανία (2012, 

συνθετικά κανναβινοειδή, καθινόνες, φαιναιθυλαµίνες, τρυπταµίνες) και στη Γαλλία (2012, καθινόνες).  

Όµως η νοµοθεσία για τα ναρκωτικά δεν είναι το µόνο µέσο που χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση των 

προκλήσεων που φέρνουν οι νέες αυτές ουσίες. Οι χώρες προσαρµόζουν για παράδειγµα και τη νοµοθεσία 

τους για τα φάρµακα και την ασφάλεια των καταναλωτών προκειµένου να ανταπεξέλθουν στο πρόβληµα.         

Έτσι, επιστρατεύτηκαν κανονισµοί για την ασφάλεια των καταναλωτών σύµφωνα µε τους οποίους τα 

πωλούµενα προϊόντα πρέπει να φέρουν ακριβή επισήµανση της χρήσης για την οποία προορίζονται, ούτως 

ώστε να κατασχεθούν τα προϊόντα Spice στην Ιταλία, όπως και µεφεδρόνη που φέρει την επισήµανση «άλατα 

µπάνιου» και «τροφή για φυτά» στο Ηνωµένο Βασίλειο (προτού η µεφεδρόνη υπαχθεί σε ελεγχόµενο 

καθεστώς βάσει της νοµοθεσίας της χώρας για τα ναρκωτικά).  

Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε τη βοήθεια των κρατών µελών της ΕΕ, 

του ΕΚΠΝΤ, της Ευρωπόλ και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων, εργάζεται για τη θέσπιση ενός 

νέου νοµικού πλαισίου για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της εµφάνισης νέων ψυχοδραστικών ουσιών 

στην ΕΕ (
10

). 

Σχολιάζοντας περαιτέρω την έκθεση, η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia 

Malmström, σηµείωσε: «Η νέα αυτή ανάλυση του ΕΚΠΝΤ είναι ιδιαίτερα καλοδεχούµενη, καθώς αναδεικνύει τα 

κοινά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα των ναρκωτικών και επικαιροποιεί το 

έργο το οποίο επιτελούµε στην προσπάθεια να ενισχύσουµε τη στρατηγική και επιχειρησιακή προσέγγιση της 

Ευρώπης στο θέµα της διακίνησης και της χρήσης ουσιών. Μεγάλη εντύπωση µου έχει προκαλέσει η ταχύτητα 

των εξελίξεων που παρατηρούµε σήµερα στον τοµέα των συνθετικών ναρκωτικών. Νοµίζω ότι είναι σαφές σε 

όλους ότι απαιτείται αποφασιστική και συντονισµένη δράση εάν θέλουµε να αποκριθούµε αποτελεσµατικά στον 

τοµέα αυτόν». 

Σηµειώσεις 

(
1
) Η Ετήσια έκθεση 2012 διατίθεται σε 22 γλώσσες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report . Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση αφορούν το έτος 2010 ή 

το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία. Τα διαγράµµατα και οι πίνακες στους οποίους παραπέµπει το 

παρόν δελτίο Τύπου υπάρχουν στην Ετήσια έκθεση ή στο ∆ελτίο στατιστικών στοιχείων 2012: 

www.emcdda.europa.eu/stats12  

(
2
) Βλ. www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/mdma 
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(
3
) Βλ. www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs. Βλ. επίσης την κοινή έκθεση για την 4-MA, η οποία 

δηµοσιεύεται σήµερα. 

(
4
) Βλ. www.emcdda.europa.eu/news/2012/2 

(
5
) Βλ. www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 

(
6
) Βλ. www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments/pmma 

(
7
) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf  

(
8
) Βλ. εκτιµήσεις κινδύνων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments 

(
9
) Βλ. www.emcdda.europa.eu/news/2011/12 

(
10

) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται έναν νέο µηχανισµό αντικατάστασης της απόφασης 2005/387/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου. 

 


