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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Η Ευρώπη αντιµετωπίζει νέες προκλήσεις λόγω των αλλαγών στην προσφορά και 

στη χρήση των ναρκωτικών 

(10.11.2010, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ µέχρι τις 10 Νοεµβρίου 2010, στις 10:00 π.µ. 

(ώρα ∆υτικής Ευρώπης/Λισαβόνας)) Οι αλλαγές στην προσφορά και τη χρήση γνωστών ναρκωτικών και η 

εµφάνιση πρωτοφανούς αριθµού νέων ουσιών δοκιµάζουν ολοένα και περισσότερο τα όρια των Eυρωπαϊκών 

προτύπων ελέγχου των ναρκωτικών, όπως αναφέρει ο Oργανισµός της ΕΕ για τα ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ).  

Οι προκλήσεις αυτές περιγράφονται στην Ετήσια Έκθεση 2010: Η κατάσταση του προβλήµατος των 

ναρκωτικών στην Ευρώπη, την οποία παρουσιάζει το ΕΚΠΝΤ σήµερα στη Λισαβόνα. Μεταξύ των 

προκλήσεων αυτών αναφέρονται οι ιδιαίτερα εξελιγµένες τεχνικές λαθρεµπορίας κοκαΐνης, οι αλλαγές στην 

αγορά διεγερτικών ουσιών, η διαδεδοµένη εγχώρια παραγωγή κάνναβης και η συνεχής εµφάνιση νέων 

«νόµιµων ψυχότροπων» ουσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αντικατάσταση ελεγχόµενων ουσιών. 

Κοκαΐνη: ιδιαίτερα εξελιγµένες τεχνικές λαθρεµπορίας και αυξηµένες ανησυχίες για την υγεία  

Η ετήσια έκθεση προβαίνει σε επισκόπηση των ολοένα και περισσότερο εξελιγµένων τεχνικών απόκρυψης και 

λαθρεµπορίας κοκαΐνης που εφαρµόζονται στην Ευρώπη. Μία τέτοια τεχνική είναι η ενσωµάτωση βάσης ή 

υδροχλωρικής (HCI) κοκαΐνης σε υλικά όπως π.χ. κερί µελισσών, πλαστικά, είδη ένδυσης, λιπάσµατα πριν την 

εξαγωγή και, στη συνέχεια, η αφαίρεσή της σε παράνοµα εργαστήρια που στήνονται εντός των συνόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2008 εξαρθρώθηκαν στην ΕΕ (στην Ισπανία) 25 περίπου τέτοια εργαστήρια 

«δευτερογενούς αφαίρεσης ». Τα εργαστήρια αυτά λειτουργούν διαφορετικά από τα εργαστήρια στη Νότια 

Αµερική, τα οποία προβαίνουν πρώτα σε αφαίρεση της βάσης ή της υδροχλωρικής κοκαΐνης από φύλλα ή 

πάστα κόκας (βλ. πλαίσιο, κεφάλαιο 5) (
1
).  

Η αύξηση των θανάτων που οφείλονται στη χρήση κοκαΐνης συνιστά πρόσθετο λόγο ανησυχίας ο οποίος 

επισηµαίνεται στην έκθεση (βλ. πλαίσιο, κεφάλαιο 7). Στην Ευρώπη αναφέρονται ετησίως περίπου 1.000 

περιστατικά θανάτων που οφείλονται στην κοκαΐνη. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, τα πιστοποιητικά θανάτου στα 

οποία αναγράφεται ως αιτία θανάτου η κοκαΐνη διπλασιάστηκαν από το 2003 (161) έως το 2008 (325). Το 

2008, περίπου 70.000 άνθρωποι ξεκίνησαν θεραπεία απεξάρτησης από την προβληµατική χρήση κοκαΐνης 

(σκόνη και κρακ) σε 27 ευρωπαϊκές χώρες (περίπου το 17 % του συνόλου των νέων χρηστών σε θεραπεία) 

(διάγραµµα TDI-2, µέρος ii).  

«Πάρα πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν ακόµη τη χρήση κοκαΐνης ως ένα σχετικά αβλαβές συµπληρωµατικό 

στοιχείο ενός επιτυχηµένου τρόπου ζωής», αναφέρει ο ∆ιευθυντής του ΕΚΠΝΤ, Wolfgang Götz. 

«∆ιαπιστώνουµε όµως ολοένα και περισσότερο ότι η αύξηση της χρήσης κοκαΐνης συνεπάγεται αύξηση των 

επιπτώσεών της στη δηµόσια υγεία. Το µήνυµα που θέλουµε να µεταφέρουµε είναι ότι η χρήση του 

συγκεκριµένου ναρκωτικού, πέραν του ότι µπορεί να αυξηθεί γρήγορα, µπορεί επίσης να προκαλέσει το 

θάνατο, ακόµη και όταν η χρήση είναι περιστασιακή και οι δόσεις µικρές».  
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Η κοκαΐνη που πωλείται στην Ευρώπη αναµειγνύεται συνήθως µε διάφορες ουσίες ( νόθευσης) µε σκοπό να 

αυξηθεί η αξία της στην αγορά. Οι ουσίες αυτές µπορεί να είναι αδρανείς ουσίες (π.χ. σάκχαρα, άµυλο) ή 

δραστικά συστατικά που ενισχύουν ή µιµούνται τη δράση της ουσίας (π.χ. λιδοκαΐνη, φενακετίνη, προκαΐνη, 

καφεΐνη). Η έκθεση που παρουσιάζεται σήµερα επισηµαίνει την αυξηµένη χρήση λεβαµισόλης για τη νόθευση 

κοκαΐνης στις ΗΠΑ, όπου το 70% της κοκαΐνης που υποβλήθηκε σε αναλύσεις τον Ιούλιο του 2009 βρέθηκε ότι 

είχε νοθευτεί µε τη συγκεκριµένη ναρκωτική ουσία. Από τα διαθέσιµα στοιχεία σε ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ 

προκύπτει ότι µεγάλο ποσοστό των ποσοτήτων κοκαΐνης που κατασχέθηκαν και υποβλήθηκαν σε αναλύσεις, 

είχε νοθευτεί µε τη συγκεκριµένη ουσία. Επί του παρόντος, ελάχιστες Ευρωπαϊκές χώρες παρακολουθούν τα 

θέµατα που αφορούν τη νόθευση της κοκαΐνης, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη βελτίωσης της εποπτείας 

και της ανάλυσης. Η παρατεταµένη χρήση λεβαµισόλης εγκυµονεί πρόσθετους κινδύνους για την υγεία των 

χρηστών κοκαΐνης (βλ. πλαίσιο, κεφάλαιο 5) (
2
). 

Περίπου 14 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι ενήλικες (15-64 ετών) έχουν δοκιµάσει κοκαΐνη τουλάχιστον µία φορά στη 

ζωή τους, ενώ 4 περίπου εκατοµµύρια έχουν κάνει χρήση κοκαΐνης τον τελευταίο χρόνο. Τα επίπεδα χρήσης 

κοκαΐνης είναι δυσανάλογα υψηλά σε ορισµένα µόνο κράτη µέλη της ΕΕ που βρίσκονται στη ∆υτική 

Ευρώπη. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, τα επίπεδα χρήσης εξακολουθούν να είναι χαµηλά (κεφάλαιο 5, 

διάγραµµα 7). Σύµφωνα µε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν, στις χώρες µε την υψηλότερη επικράτηση 

(∆ανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο), η χρήση κοκαΐνης κατά το τελευταίο έτος µεταξύ 

των νεαρών ενηλίκων (15–34 ετών) κυµαίνεται από 2,9% (Ιταλία) έως 6,2 % (Ηνωµένο Βασίλειο) το 2008 

(κεφάλαιο 5, πίνακας 8, πίνακας GPS-2, µέρος ii). Στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ισπανία, (οι δύο χώρες µε 

την υψηλότερη επικράτηση), τα στοιχεία παρουσιάζουν διακυµάνσεις, µε τα στοιχεία του 2008 να δείχνουν 

αύξηση (κεφάλαιο 5, διάγραµµα 8, διάγραµµα GPS-14, µέρος i και ii), ενώ µια προκαταρκτική µελέτη των 

στοιχείων για το 2009, εµφανίζει σχετική πτώση στα ποσοστά. 

Το 2008 πραγµατοποιήθηκαν στην Ευρώπη περίπου 96.300 κατασχέσεις (κεφάλαιο 5, πίνακας 7). Παρόλο 

που ο αριθµός των κατασχέσεων εξακολουθεί να κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη, εντούτοις, υπερδιπλασιάστηκε σε δέκα χώρες της περιοχής αυτής από το 2003 (469 κατασχέσεις) 

έως το 2008 (1.212). Αυτό σηµαίνει ενδεχοµένως ότι η διακίνηση και η διάθεση κοκαΐνης στην περιοχή 

παρουσιάζει αύξηση.  

Οι αµφεταµίνες εξακολουθούν να αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης – 

αστάθεια στην αγορά έκστασι 

Η χρήση αµφεταµινών (αµφεταµίνης ή µεθαµφεταµίνης) στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι συνολικά σε 

χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε τη χρήση κοκαΐνης, ενώ οι καταναλωτικές τάσεις παραµένουν σταθερές 

(κεφάλαιο 4, διάγραµµα 6). Σε πολλές χώρες ωστόσο, µία από αυτές τις ουσίες εξακολουθεί να είναι η 

ευρύτερα διαδεδοµένη διεγερτική ουσία. Περίπου 12 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι (15–64 ετών) έχουν δοκιµάσει 

αµφεταµίνες τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους, ενώ δύο περίπου εκατοµµύρια τον τελευταίο χρόνο (κεφάλαιο 

4, πίνακας 5).  

Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση, η προβληµατική χρήση αµφεταµίνης αναφέρεται κυρίως από τις Βόρειο-

Ευρωπαϊκές χώρες, και ερµηνεύει έτσι το υψηλό ποσοστό χρηστών που ξεκινούν θεραπεία στη Σουηδία 

(32%), στη Φινλανδία (20%) και στη Λεττονία (15%). Οι κατασχεθείσες ποσότητες αµφεταµίνης στην Ευρώπη 

σηµειώνουν σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια (2003-2008), αγγίζοντας τους 8,3 τόνους το 2008 (κεφάλαιο 

4, πίνακας 4 και πίνακας SZR-12). 

Η προβληµατική χρήση µεθαµφεταµίνης παραµένει περιορισµένη στην Ευρώπη και κατά βάση στη Τσεχική 

∆ηµοκρατία και στη Σλοβακία. Παρόλα αυτά, η διαθεσιµότητα της συγκεκριµένης ναρκωτικής ουσίας φαίνεται 

να αυξάνεται σε περιοχές της Βόρειας Ευρώπης (π.χ. Νορβηγία, Σουηδία, Λεττονία, Φινλανδία), όπου 

ενδεχοµένως πωλείται αντί της αµφεταµίνης. Οι κατασχέσεις µεθαµφεταµίνης αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια 

(2003-2008) στην Ευρώπη. Το 2008, πραγµατοποιήθηκαν 4.700 κατασχέσεις µεθαµφεταµίνης συνολικού 

βάρους 300 κιλών. Το 2008, εξαρθρώθηκε πρωτοφανής αριθµός εργαστηρίων (458) στην Τσεχική  
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∆ηµοκρατία (από 390 το 2007) (κεφάλαιο 4, διάγραµµα 5). Η Σλοβακία, η Λιθουανία και η Πολωνία 

αναφέρουν επίσης παραγωγή µεθαµφεταµίνης η οποία εξυπηρετεί κατά βάση τη Σκανδιναβική αγορά.  

Οι συνέπειες και οι τρόποι αντιµετώπισης της προβληµατικής χρήσης αµφεταµίνης και µεθαµφεταµίνης στην 

Ευρώπη εξετάζονται σε ειδική ανασκόπηση που δηµοσιεύει σήµερα το ΕΚΠΝΤ ταυτόχρονα µε την Ετήσια 

Έκθεση (βλ. δελτίο τύπου αριθ. 12/2010, συνοπτική παρουσίαση και 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues).  

Οι τάσεις όσον αφορά τη χρήση έκστασι στην Ευρώπη είναι σε γενικά πλαίσια σταθερές (κεφάλαιο 4, 

διάγραµµα 6 και πίνακας 6). Περίπου 11 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι έχουν δοκιµάσει έκστασι τουλάχιστον µία 

φορά στη ζωή τους, ενώ 2,5 περίπου εκατοµµύρια έχουν κάνει χρήση τον τελευταίο χρόνο. Σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις, οι κατασχέσεις δισκίων έκστασι µειώθηκαν κατά 14%, δηλαδή 13,7 εκατοµµύρια δισκία το 2008 (σε 

σύγκριση µε τα στοιχεία του 2007), ενώ κατά την περίοδο 2003-2008, η εκτιµώµενη µέση τιµή µειώθηκε κατά 

32%, δηλαδή σε 4-10 ευρώ ανά δισκίο το 2008 (εύρος τιµών στις περισσότερες χώρες που υπέβαλαν στοιχεία). 

Το 2009 υποβλήθηκαν πολλές αναφορές για ύπαρξη πιπεραζινών (
3
) στα δισκία έκστασι (είτε µόνες τους είτε 

σε συνδυασµό µε MDMA). Οι µεταβολές αυτές αντικατοπτρίζουν την αυξανόµενη πολυπλοκότητα της αγοράς 

έκστασι και ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στις αντιλήψεις των χρηστών για την ποιότητα του ναρκωτικού. 

Κάνναβη: τα επίπεδα χρήσης σε ορισµένες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης ανταγωνίζονται ή 

υπερβαίνουν τα επίπεδα χρήσης στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης  

Τα επίπεδα χρήσης κάνναβης παρουσιάζουν αύξηση σε ορισµένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και σε 

ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα ανταγωνίζονται ή υπερβαίνουν τα επίπεδα επικράτησης που καταγράφονται σε 

περιοχές της ∆υτικής Ευρώπης (πίνακας GPS-2, µέρος ii, διάγραµµα GPS-4, µέρος i). Όσον αφορά τα κράτη 

µέλη της ΕΕ που βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη, τα υψηλότερα επίπεδα χρήσης κάνναβης κατά το 

προηγούµενο έτος της έρευνας µεταξύ των νεαρών ενηλίκων (15–34 ετών) καταγράφηκαν στην Τσεχική 

∆ηµοκρατία (28,2%), στη Σλοβακία (14,7%) και στην Εσθονία (13,6%). Στις ∆υτικές χώρες, τα υψηλότερα 

ποσοστά επικράτησης αναφέρθηκαν στην Ιταλία (20,3%), την Ισπανία (18,8%) και τη Γαλλία (16,7%). Τα 

επίπεδα χρήσης διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των χωρών, µε τα υψηλότερα εκτιµώµενα ποσοστά επικράτησης, 

µεταξύ των νεαρών ενηλίκων που έκαναν χρήση τον τελευταίο χρόνο (Τσεχική ∆ηµοκρατία 28,2%) να είναι 30 

φορές µεγαλύτερα από τα χαµηλότερα (Ρουµανία 0,9%) (κεφάλαιο 3, πίνακας 3). 

Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν τη γενικότερη σταθερή ή πτωτική τάση της χρήσης κάνναβης στην Ευρώπη, 

η οποία αναφέρεται στις προηγούµενες τρεις Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΠΝΤ. Στα πλαίσια όµως αυτής της τάσης, 

διακρίνονται πλέον διαφορετικά πρότυπα. Μεταξύ των νεαρών ενηλίκων (15–34 ετών) που δήλωσαν ότι έκαναν 

χρήση κάνναβης τον τελευταίο χρόνο, παρατηρήθηκαν τρεις βασικές τάσεις κατά την περίοδο 1998–2008 

(κεφάλαιο 3, διάγραµµα 4). Πέντε χώρες της Βόρειας και Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης –Βουλγαρία, Ελλάδα, 

Ουγγαρία, Φινλανδία, Σουηδία–ξεχωρίζουν για τα σταθερά και χαµηλά επίπεδα χρήσης (κάτω του 9%). Έξι 

χώρες της δυτικής Ευρώπης –∆ανία, Γερµανία, Ισπανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ηνωµένο Βασίλειο– 

αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα χρήσης αλλά µε τάση µείωσης ή σταθεροποίησης τα τελευταία χρόνια, ενώ 

τέσσερις άλλες χώρες –Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ιταλία, Σλοβακία– εξακολουθούν να αναφέρουν 

αυξανόµενες τάσεις όσον αφορά τη χρήση κάνναβης. Από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Ερευνών 

στον Μαθητικό Πληθυσµό σχετικά µε το αλκοόλ και τα άλλα ναρκωτικά (ESPAD), προκύπτει παρόµοια απόκλιση 

όσον αφορά τις διαχρονικές τάσεις χρήσης κάνναβης µεταξύ των µαθητών 15-16 ετών (1995–2007). (διάγραµµα 

EYE-1, µέρος xi).  

Η ζήτηση κάνναβης στην Ευρώπη φαίνεται καθαρά από τις ετήσιες κατασχέσεις συνολικού βάρους 1.000 

περίπου τόνων (κεφάλαιο 3, πίνακας 2). Το 2008, κατασχέθηκαν στην Ευρώπη περίπου 900 τόνοι ρητίνης 

κάνναβης, ποσότητα σχεδόν δεκαπλάσια της κατασχεθείσας ποσότητας φυτικής κάνναβης (90 τόνοι). Η φυτική 

κάνναβη, ωστόσο, παράγεται πλέον ευρέως εντός της Ευρώπης (29 Ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν εγχώρια 

καλλιέργεια το 2008) και, καθώς βρίσκεται πιο κοντά στην αγορά στην οποία προορίζεται προς διάθεση, 

µειώνονται έτσι οι πιθανότητες εντοπισµού της. Ο αριθµός κατασχέσεων φυτών κάνναβης αυξήθηκε µετά το 

2003, αγγίζοντας, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, τις 19.000 κατασχέσεις το 2008 (πίνακας SZR-5) (
4
).  
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«Η αντίληψη που έχει συνήθως η κοινή γνώµη για την εγχώρια παραγωγή κάνναβης είναι αυτή της µίας 

γλάστρας στο περβάζι του παραθύρου ή µερικά φυτά στο θερµοκήπιο του κήπου», λέει ο Wolfgang Götz.  

«Η σηµερινή πραγµατικότητα όµως είναι πολύ διαφορετική. Οι συµµορίες οργανωµένου εγκλήµατος έχουν 

αντιληφθεί τα σηµαντικά κέρδη που µπορεί να επιφέρει η ευρείας κλίµακας καλλιέργεια κάνναβης κοντά στην 

αγορά στην οποία προορίζεται προς διάθεση. Αυτή η εξέλιξη συνοδεύεται από συνεχή αύξηση της βίας και της 

εγκληµατικότητας στις αστικές περιοχές. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης, οι εθνικοί και Ευρωπαϊκοί 

φορείς επιβολής του νόµου αναλαµβάνουν νέες δράσεις».  

Περίπου 75,5 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι –ένας στους πέντε ενήλικες ηλικίας 15–64 ετών– έχουν δοκιµάσει 

κάνναβη τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους, ενώ περίπου 23 εκατοµµύρια εξ αυτών έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης τον τελευταίο χρόνο (κεφάλαιο 3, πίνακας 3). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, περίπου 4 εκατοµµύρια 

Ευρωπαίοι κάνουν χρήση σε καθηµερινή ή σχεδόν καθηµερινή βάση. Περίπου το ένα πέµπτο (21%) των 

χρηστών που ξεκινούν θεραπεία σε εξειδικευµένα κέντρα απεξάρτησης αναφέρουν την κάνναβη ως την κύρια 

ναρκωτική ουσία χρήσης (περίπου 85.000 χρήστες) (διάγραµµα TDI-2, µέρος ii). Μέχρι στιγµής ο αριθµός των 

χρηστών που ξεκινούν θεραπεία για πρώτη φορά και δηλώνουν την κάνναβη ως κύρια ουσία χρήσης, 

παρουσιάζει ελαφριά µείωση.  

Πρωτοφανής ο αριθµός νέων ναρκωτικών που αναφέρθηκαν το 2009 

 

Το 2009 αναφέρθηκε επισήµως στο ΕΚΠΝΤ και στην Ευρωπόλ µέσω του Συστήµατος Έγκαιρης 

Προειδοποίησης (ΣΕΠ) πρωτοφανής αριθµός νέων ναρκωτικών (κεφάλαιο 8). Κατά τη διάρκεια του εν λόγω 

έτους κοινοποιήθηκαν για πρώτη φορά επισήµως στους δύο οργανισµούς 24 νέες ψυχοτρόπες ουσίες. Εκτός 

του ότι είναι ο µεγαλύτερος αριθµός ουσιών που έχει αναφερθεί ποτέ κατά τη διάρκεια ενός έτους, είναι 

επιπλέον σχεδόν διπλάσιος αριθµός σε σχέση µε τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν το 2008 (13). Όλα τα νέα 

συστατικά ήταν συνθετικά, συµπεριλαµβανοµένων τριών ουσιών µε θεραπευτικές ιδιότητες.   

Μία νέα εξέλιξη που επισηµαίνεται στη φετινή έκθεση είναι η αυξανόµενη απήχηση των συνθετικών 

παραγώγων καθινόνης. Πρόκειται για παράγωγα της µητρικής ένωσης καθινόνης, η οποία είναι δοµικά 

συγγενής µε την αµφεταµίνη. Επί του παρόντος µέσω του ΣΕΠ παρακολουθούνται πάνω από 15 συνθετικά 

παράγωγα καθινόνης. Προς τα τέλη του 2009, τα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τη χρήση και τη διάθεση µίας εκ 

των ναρκωτικών αυτών ουσιών, της µεφεδρόνης, οδήγησε την διευρυµένη Επιστηµονική Επιτροπή του ΕΚΠΝΤ 

να προβεί εντός του 2010 σε εκτίµηση των κινδύνων που εγκυµονεί η εν λόγω ναρκωτική ουσία στην υγεία και 

την κοινωνία (
5
). Μετά τη δηµοσίευση της εκτίµησης κινδύνου, η Ευρώπη εξετάζει επί του παρόντος το 

ενδεχόµενο λήψης µέτρων ελέγχου της ουσίας. Μέτρα για τον έλεγχο της µεφεδρόνης έχουν λάβει επί του 

παρόντος αρκετές χώρες (Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, 

Λουξεµβούργο, Μάλτα, Αυστρία, Πολωνία, Ρουµανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Κροατία και 

Νορβηγία). ∆ύο κράτη-µέλη, η Ολλανδία και η Φινλανδία, εφαρµόζουν µέτρα ελέγχου της µεφεδρόνης στο 

πλαίσιο της νοµοθεσίας τους περί φαρµάκων. 

Το φαινόµενο «Spice», -προϊόντα καπνού από βότανα στα οποία έχουν προστεθεί συνθετικά κανναβινοειδή- 

συνεχίζει επίσης να εξελίσσεται. Παρατηρήθηκε διαφοροποίηση τόσο των εµπορικών ονοµασιών όσο και των 

συσκευασιών των προϊόντων Spice και των συναφών προϊόντων, µε την ψυχότροπο ένωσή τους να αλλάζει 

ως αποτέλεσµα των µέτρων ελέγχου που εφαρµόστηκαν. Εννέα συνολικά συνθετικά κανναβινοειδή, από 

τέσσερις τουλάχιστον διαφορετικές χηµικές οµάδες, αναφέρθηκαν το 2009 µέσω του ΣΕΠ.  

Ολοένα και µεγαλύτερη πρόκληση σε επίπεδο παρακολούθησης, αντιµετώπισης και ελέγχου της χρήσης των 

νέων ψυχοδραστικών ουσιών συνιστά η εµφάνιση νέων, µη ελεγχόµενων συνθετικών ενώσεων, που 

πωλούνται µέσω ∆ιαδικτύου ως «νόµιµα ψυχότροπα» ή «ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

Κατά το 2010 έχουν ήδη εντοπιστεί µέσω του ΣΕΠ 31 νέες ουσίες. Οι ουσίες αυτές είναι συνθετικά παράγωγα 

καθινόνης, συνθετικά κανναβινοειδή, καθώς και νέες συνθετικές ουσίες παρεµφερείς της κοκαΐνης και των 

αµφεταµινών. (
6
). Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη µελέτη αποτύπωσης των ηλεκτρονικών καταστηµάτων 

λιανικής πώλησης ψυχοτρόπων ουσιών, που εκπόνησε το ΕΚΠΝΤ (στις αρχές του 2010), εντοπίστηκαν 170 

ηλεκτρονικά καταστήµατα τα οποία διέθεταν «νόµιµα ψυχότροπα» και παραισθησιογόνα µανιτάρια.  



ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ µέχρι τις 10 Νοεµβρίου 2010, στις 10:00 π.µ.  

(ώρα δυτικής Ευρώπης/Λισαβόνας)  10.11.2010 

Ετήσια έκθεση 2010 σε 22 γλώσσες — http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
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Σηµειώσεις:  

 

(
1
) Βλ. επίσης σελ. 25 Κοκαΐνη: η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσµιο επίπεδο (Απρίλιος, 2010). 

www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine  

(
2
) Βλ. σελ. 26 www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/cocaine 

(
3
) Οµάδα χηµικών ενώσεων στην οποία περιλαµβάνονται η BZP και η mCPP — για τα χαρακτηριστικά της BZP και άλλων 

πιπεραζινών βλ. στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΝΤ www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 

(
4
) Το 2011 το ΕΚΠΝΤ θα δηµοσιεύσει νέα στοιχεία σχετικά µε την παραγωγή και την αγορά κάνναβης. 

(
5
) Βλ. www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs. Για τα χαρακτηριστικά των συνθετικών παραγώγων καθινόνης βλ. 

επίσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΝΤ www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 

(
6
) Για τα χαρακτηριστικά των συνθετικών παραγώγων κοκαΐνης βλ. επίσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΝΤ.  

www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles 

 

Τα στοιχεία που περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση 2010 αφορούν το έτος 2008 ή το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν 

διαθέσιµα στοιχεία. 

Τα διαγράµµατα και οι πίνακες που περιέχονται στο παρόν ∆ελτίο Τύπου προέρχονται από το ∆ελτίο Στατιστικών 

Στοιχείων 2010: http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Πληροφορίες για όλες τις Ετήσιες Εκθέσεις, τα ∆ελτία Τύπου, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις, διατίθενται στην ιστοσελίδα: 

http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 

 

 


