
Η χρήση και η διακίνηση παράνομων ναρκωτικών αποτελούν παγκόσμια 
φαινόμενα που απειλούν την υγεία και την κοινωνική σταθερότητα. 
Οι στατιστικές δείχνουν ότι περίπου ένας στους τρεις νεαρούς Ευρωπαίους έχει 
δοκιμάσει παράνομα ναρκωτικά και ότι τουλάχιστον ένας ευρωπαίος πολίτης 
πεθαίνει κάθε ώρα από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Παράλληλα, τα διαρκώς 
μεταβαλλόμενα πρότυπα προσφοράς και ζήτησης καθιστούν αναγκαία τη 
διαρκή παρακολούθηση και την υιοθέτηση δυναμικών τρόπων αντιμετώπισης του 
προβλήματος.

Η ανεξάρτητη επιστημονική πληροφόρηση αποτελεί ζωτική παράμετρο ώστε η 
Ευρώπη να κατανοήσει τη φύση των προβλημάτων της που σχετίζονται με τα 
ναρκωτικά και να τα αντιμετωπίσει καλύτερα. Με αυτή την προοπτική, και για την 
αντιμετώπιση της κλιμάκωσης του φαινομένου των ναρκωτικών, ιδρύθηκε το 
1993 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 
(ΕΚΠΝΤ). Το Κέντρο εγκαινιάστηκε το 1995 στη Λισαβόνα και αποτελεί έναν 
από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ. 

Ο ρόλος του ΕΚΠΝΤ είναι να παρέχει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της μια 
αντικειμενική συνολική εικόνα του προβλήματος των ναρκωτικών στην ΕΕ και μια 
αξιόπιστη τεκμηρίωση προς υποστήριξη της συζήτησης επί του θέματος αυτού. 
Σήμερα, παρέχει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής τεκμηριωμένα δεδομένα 
για τη σύνταξη νομοθεσίας και την κατάρτιση στρατηγικών για τα ναρκωτικά, 
ενώ επίσης βοηθά τους επαγγελματίες και τους ερευνητές που εργάζονται στον 
συγκεκριμένο τομέα να στοχεύουν σε βέλτιστες πρακτικές και νέους τομείς 
έρευνας. 

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Κέντρου βρίσκεται η προώθηση της 
επιστημονικής αριστείας. Για την επίτευξη του βασικού έργου του, ήτοι της 
παροχής ορθών και συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τα ναρκωτικά στην 
Ευρώπη, το ΕΚΠΝΤ έχει αναπτύξει τις απαιτούμενες υποδομές και εργαλεία για 
την εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων από κάθε χώρα. Στη συνέχεια, τα 
δεδομένα αυτά διοχετεύονται από τα εθνικά κέντρα παρακολούθησης (δίκτυο 
Reitox) για ανάλυση στη Λισαβόνα, με αποτέλεσμα την εξαγωγή ποικίλων 
πληροφοριών που συνθέτουν τη γενικότερη εικόνα που επικρατεί στην Ευρώπη. 

Αν και το ΕΚΠΝΤ εστιάζει κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, συνεργάζεται και με 
εταίρους από άλλα μέρη του κόσμου, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και 
εμπειρογνωμοσύνη. Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς 
στον τομέα των ναρκωτικών είναι επίσης καθοριστική για το Κέντρο ως μέσο 
βελτίωσης της κατανόησης του παγκόσμιου φαινομένου των ναρκωτικών. 

Το ΕΚΠΝΤ εργάζεται βάσει της αρχής ότι η έγκυρη πληροφόρηση είναι το κλειδί 
για μια αποτελεσματική στρατηγική για τα ναρκωτικά. Παρά το γεγονός ότι το 
Κέντρο δεν προτείνει πολιτικές, έχει σαφή επίδραση στη λήψη αποφάσεων μέσω 
των αναλύσεων, των προτύπων και των εργαλείων που παρέχει.

ΕΚΠΝΤ, το δικό σας σημείο αναφοράς για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
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Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη
Κύρια δραστηριότητα του ΕΚΠΝΤ είναι η ετήσια επισκόπηση του φαινομένου των ναρκωτικών στην 
Ευρώπη, η οποία παρουσιάζεται σε μία σειρά ετήσιων πολυγλωσσικών εκθέσεων. Η επισκόπηση 
αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους επιστήμονες και 
τους ερευνητές στον τομέα των ναρκωτικών, αλλά και για οποιονδήποτε αναζητά τα πλέον πρόσφατα 
ευρήματα σχετικά με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη.

Ετήσια έκθεση: Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη, επισκόπηση του 
φαινομένου των ναρκωτικών σε 30 ευρωπαϊκές χώρες — www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report
Statistical bulletin, περισσότεροι από 500 πίνακες και διαγράμματα σχετικά με την κατάσταση των 
ναρκωτικών στην Ευρώπη — www.emcdda.europa.eu/stats/home
Selected issues, ετήσιες επισκοπήσεις επίκαιρων θεμάτων — www.emcdda.europa.eu/publications/
selected-issues
Country overviews, συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης των ναρκωτικών σε περισσότερες από 
30 χώρες — www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
Εθνικές εκθέσεις του δικτύου Reitox, επισκοπήσεις της κατάστασης των ναρκωτικών σε επίπεδο χώρας 
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Παρακολούθηση της κατάστασης των ναρκωτικών 
Η κατανόηση της φύσης και της έκτασης του προβλήματος των ναρκωτικών είναι βασική προϋπόθεση 
για την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής και για την ανάληψη δράσεων. Το ΕΚΠΝΤ χρησιμοποιεί 
διάφορες μεθόδους και εργαλεία παρακολούθησης (π.χ. βασικοί δείκτες) που προσφέρουν στις 
χώρες «μια κοινή βάση» για να ερμηνεύουν το φαινόμενο των ναρκωτικών. Εκτός από την 
παρακολούθηση της κατάστασης των ναρκωτικών σήμερα, το ΕΚΠΝΤ βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση 
για τον εντοπισμό νέων ναρκωτικών και τάσεων που ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για τις κοινωνίες 
μας στο μέλλον. Σε αυτόν τον τομέα, το Κέντρο διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην έγκαιρη 
προειδοποίηση και στην αξιολόγηση κινδύνου με νομικά μέσα και περιπτωσιολογικές μελέτες. 

Παρακολούθηση της κατάστασης των ναρκωτικών — www.emcdda.europa.eu/drug-situation
Μέθοδοι και εργαλεία — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods
Παρακολούθηση νέων ναρκωτικών — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs
Drug profiles — www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles

Αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών
Η καταγραφή των παρεμβάσεων, της νομοθεσίας και των πολιτικών σχετικά με τα ναρκωτικά κατέχει 
σημαντική θέση στο έργο του ΕΚΠΝΤ, καθώς παρέχοντας μια ευρωπαϊκή επισκόπηση σχετικά με 
τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών βοηθά τις χώρες να συμβαδίζουν με 
τις τάσεις και να σχεδιάζουν τις κατάλληλες στρατηγικές. Το Κέντρο έχει αναπτύξει πολλούς 
μηχανισμούς για την περιγραφή των τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα 
ναρκωτικά, καθώς και ποικιλία εργαλείων για την αξιολόγησή τους. Η πύλη βέλτιστης πρακτικής του 
Κέντρου βοηθά όσους δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόληψης, θεραπείας, μείωσης 
επιβλαβών συνεπειών και κοινωνικής επανένταξης να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά 
τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων. 

Best practice portal, πύλη στην οποία επισημαίνονται παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής και 
παρέχονται εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεμβάσεων — www.emcdda.europa.eu/
responses/best-practice
Drug treatment overviews, επιγραμμική πηγή χαρτογράφησης των υφιστάμενων θεραπειών 
απεξάρτησης από τα ναρκωτικά στην Ευρώπη — www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
European Legal Database on Drugs (ELLD), βάση δεδομένων με πληροφορίες για τη νομοθεσία 
σχετικά με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη — eldd.emcdda.europa.eu
Εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τα ναρκωτικά, πηγή που περιέχει τα βασικά εθνικά 
έγγραφα — www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
Δραστηριότητες πολιτικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά, επιγραμμική βάση δεδομένων νομικών και 
πολιτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα στον τομέα των 
ναρκωτικών — www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Τι κάνουμε

Δίκτυο Reitox 

Το ΕΚΠΝΤ δεν θα ήταν πλήρες χωρίς το 
δίκτυο Reitox, το ευρωπαϊκό δίκτυο 
ενημέρωσης για τα ναρκωτικά και την 
τοξικομανία. Το δίκτυο αποτελείται από 
εθνικά κέντρα παρακολούθησης 
ναρκωτικών ή «σημεία επαφής» στα 
27 κράτη μέλη της ΕΕ, στις υποψήφιες για 
ένταξη χώρες, στη Νορβηγία και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι φορείς αυτοί 
αποτελούν τον βασικό δίαυλο επικοινωνίας 
του ΕΚΠΝΤ με τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα κέντρα παρέχουν στο ΕΚΠΝΤ 
πληροφορίες για τα ναρκωτικά σε εθνικό 
επίπεδο, οι οποίες διαβιβάζονται προς 
ανάλυση σε επίπεδο ΕΕ, και 
διαδραματίζουν ρόλο «πρέσβη» του 
ΕΚΠΝΤ σε κάθε χώρα. 

Σημεία επαφής του δικτύου Reitox 
www.emcdda.europa.eu/about/partners/
reitox-network
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Πρόσβαση στη συλλογή όλων των τίτλων του 
ΕΚΠΝΤ μέσω της βάσης δεδομένων για τις 
εκδόσεις του 
www.emcdda.europa.eu/publications

Αναζήτηση πληροφοριών του ΕΚΠΝΤ ανά 
θέμα www.emcdda.europa.eu/themes
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