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Τα ναρκωτικά στο προσκήνιο

Αντιμετώπιση του προβλήματος των νέων ψυχοδραστικών ουσιών

Δεδομένου ότι οι ελεγχόμενες ουσίες επιβάλλεται 

να ορίζονται σαφώς από την ποινική νομοθεσία, η 

ανακάλυψη μιας ψυχοδραστικής ουσίας που δεν 

υπόκειται σε καθεστώς ελέγχου βάσει του νόμου 

δίνει στους προμηθευτές της τη δυνατότητα να  

αποκομίσουν κέρδη με άγνωστους κινδύνους για 

την υγεία των καταναλωτών. Οι εν λόγω ουσίες 

ενδέχεται στη συνέχεια να ταυτοποιηθούν από τις 

αρχές και να προστεθούν στον κατάλογο των 

ελεγχόμενων ουσιών, έως ότου εμφανιστεί μια νέα, 

και η όλη διαδικασία ξαναρχίσει από την αρχή. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις που επιτρέπουν τη 

σύνθεση οργανικών χημικών ουσιών με χαμηλό 

κόστος, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες 

ανταλλαγής πληροφοριών και εμπορίας 

προϊόντων που προσφέρει το διαδίκτυο, έχουν 

καταστήσει τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες 

διαθέσιμες σε ένα πρωτοφανώς ευρύ κοινό σε 

σύγκριση με το παρελθόν. Οι ουσίες αυτές 

διατίθενται από καταστήματα που ειδικεύονται σε 

πωλήσεις συνέργων ναρκωτικών σε κεντρικά σημεία 

των πόλεων και από ιστοσελίδες που στήνονται 

πολύ εύκολα και μπορούν να διαδώσουν τη χρήση 

μιας νέας ουσίας πολύ γρήγορα, τόσο εντός όσο 

και εκτός των συνόρων μιας χώρας. Η ταχύτητα με 

την οποία πλέον εμφανίζονται και διακινούνται οι 

νέες ψυχοδραστικές ουσίες θέτει υπό αμφισβήτηση 

την καθιερωμένη διαδικασία νομικού ελέγχου των 

ουσιών στις διάφορες χώρες. Οι προμηθευτές 

αποκομίζουν σημαντικά κέρδη στη διάρκεια των 

μηνών που απαιτούνται για την υπαγωγή μιας νέας 

ουσίας σε καθεστώς ελέγχου βάσει της ποινικής 

νομοθεσίας και έως ότου προσδιοριστούν οι 

κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση της. Οι 

αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής απαιτούν νέους, 

ταχύτερους και αποτελεσματικότερους τρόπους 

ελέγχου των ουσιών προκειμένου να προστατευθεί 

η δημόσια υγεία και, ει δυνατόν, να σπάσει ο 

φαύλος κύκλος της σύνθεσης νέων ουσιών από 

τους προμηθευτές. 

Σημαντικά ζητήματα με μια ματιά
1. Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν 

ούτε να ταυτοποιηθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. 
Ο έλεγχος προϊόντων για άγνωστες ή μη αναμενόμενες ουσίες 
είναι χρονοβόρα, περίπλοκη και δαπανηρή διαδικασία. Όλα 
αυτά είναι προσκόμματα στη στοχευμένη και έγκαιρη απόκριση 
του νομοθέτη αλλά και των διωκτικών αρχών. 

4. Η νομοθετική διαδικασία για την υπαγωγή μιας ουσίας σε καθεστώς 
ελέγχου βάσει της νομοθεσίας περί ναρκωτικών απαιτεί χρόνο, 
σε κάποιες χώρες άνω του ενός έτους.

2. Από νομικής άποψης, δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιηθεί 
η μη εξουσιοδοτημένη διάθεση κάθε ψυχοδραστικής ουσίας, 
επομένως η νομοθεσία δεν μπορεί να προλαμβάνει την 
εμφάνιση ουσιών, παρά μόνο να αντιδρά σε αυτήν.

5. Ο έλεγχος μιας νέας ψυχοδραστικής ουσίας ενδέχεται να έχει 
ανεπιθύμητες συνέπειες που δεν συγκαταλέγονται στις προθέσεις 
του νομοθέτη. Μπορεί να δώσει κίνητρο για εντατικότερη έρευνα και 
διάθεση ενός μη ελεγχόμενου υποκατάστατου, πιθανόν πιο 
επιβλαβούς από την αρχική ουσία. 

3. Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες ενδέχεται να εγκυμονούν 
κινδύνους για την υγεία των χρηστών, για τη δημόσια υγεία 
αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα. Ωστόσο, όταν 
πρωτοεμφανίζονται στην αγορά, δεν διαθέτουμε στοιχεία για 
τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση τους. 

6. Οι λοιπές διαδικασίες ελέγχου, αν και ταχύτερες, δεν συνοδεύονται 
από κυρώσεις που να στέλνουν ένα εξίσου ηχηρό αποτρεπτικό 
μήνυμα ή να υπογραμμίζουν τους κινδύνους για την υγεία. 
Εξάλλου, μπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσματικές ως προς την 
πρόληψη ή την παύση της πώλησης ή της διάθεσης μιας νέας 
ουσίας.

Ορισμός
Νέα ψυχοδραστική ουσία: Μια νέα ναρκωτική ή ψυχοδραστική ουσία, σε καθαρή μορφή ή σε παρασκεύασμα, η οποία δεν 
ελέγχεται από την ενιαία σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά του 1961 ή τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις 
ψυχοτρόπους ουσίες του 1971 αλλά ενδέχεται να απειλεί τη δημόσια υγεία εξίσου σοβαρά με τις ουσίες που περιλαμβάνονται στις 
εν λόγω συμβάσεις (απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου).
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Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
ταυτοποιούν γρήγορα και να αξιολογούν 
επιστημονικά τις ολοένα και πιο περίπλοκες 
και ποικίλες νέες ουσίες που εμφανίζονται 
στην αγορά. Οι μηχανισμοί απόκρισης που 
διαθέτουν πρέπει να βελτιστοποιηθούν ώστε 
να λειτουργούν αποτελεσματικά και 
αποδοτικά με σκοπό την προστασία της 
δημόσιας υγείας με τις ελάχιστες αρνητικές 
συνέπειες. Ο έλεγχος των ουσιών βάσει της 
νομοθεσίας περί ναρκωτικών δεν είναι παρά 
μία από τις πολλές δυνατότητες που 
διαθέτουμε για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός.

Wolfgang Götz 
Διευθυντής ΕΚΠΝΤ
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1. Συστήματα έγκαιρης 

προειδοποίησης

Στην Ευρώπη λειτουργούν συστήματα έγκαιρης 

προειδοποίησης για τις νέες ψυχοδραστικές 

ουσίες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης λειτουργεί από το 1997 με 

ευθύνη του ΕΚΠΝΤ και της Ευρωπόλ, 

αξιοποιώντας τα αντίστοιχα εθνικά συστήματα. 

Πρόκειται για ένα πολυτομεακό δίκτυο το οποίο 

συλλέγει, αξιολογεί και διαχέει ταχύτατα 

πληροφορίες σχετικά με νέες ουσίες και προϊόντα 

που τις περιέχουν. Την τελευταία διετία εντοπίστηκε 

για πρώτη φορά στην Ευρώπη ένας πρωτοφανής 

αριθμός νέων ουσιών —24 το 2009 και 41 το 

2010 (βλ. γράφημα). Επί του παρόντος, σε 

επίπεδο ΕΕ παρακολουθούνται περίπου 

150 ουσίες. 

Τα εθνικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης 

έχουν ποικίλη διάρθρωση και σύσταση, ανάλογα 

με τις εκάστοτε εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες, 

αν και παράλληλα εξυπηρετούν τις ανάγκες του 

ευρωπαϊκού συστήματος. Τα εθνικά συστήματα 

έγκαιρης προειδοποίησης στην Ευρώπη διαφέρουν 

από πολλές απόψεις, μεταξύ άλλων ως προς τη 

νομική βάση τους, τη διοικητική υπαγωγή (σε 

υγειονομικά ή διωκτικά όργανα), την εμβέλεια 

(τοπική, περιφερειακή ή εθνική) και τους πόρους 

που διαθέτουν. Ενδέχεται επίσης να παρατηρούνται 

διαφορές και ως προς τη σύνθεση και τις 

αρμοδιότητές τους. Ορισμένα συστήματα έγκαιρης 

προειδοποίησης, π.χ., έχουν μεταξύ των μελών 

τους ισχυρά εγκληματολογικά και τοξικολογικά 

δίκτυα, κάποια άλλα παρακολουθούν τα δείγματα 

που συλλέγονται από χρήστες, ενώ άλλα 

συνδέονται με έναν μηχανισμό ταχείας απόκρισης. 

Τα εθνικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης 

μπορεί να ενισχύονται με τη χρήση ποσοτικών 

δεικτών παρακολούθησης ουσιών, ποιοτικών 

ερευνών αλλά και πολυτομεακών πηγών 

πληροφόρησης, π.χ. φορείς παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης, διωκτικά σώματα και ανεξάρτητοι 

ερευνητές. Μπορεί, επίσης, να αξιοποιούν τις 

πλέον πρόσφατες αναλυτικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις και να επωφελούνται από την 

αποτελεσματική και έγκαιρη ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των μελών του δικτύου.

2. Προληπτικός έλεγχος

Οι ψυχοδραστικές ουσίες που ελέγχονται βάσει 

της ποινικής νομοθεσίας πρέπει να ορίζονται 

σαφώς. Τούτο προκύπτει από την αρχή που 

κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου και σε κάποια εθνικά 

συντάγματα, σύμφωνα με την οποία κανείς δεν 

μπορεί να κριθεί ένοχος για πράξη η οποία δεν 

ήταν αξιόποινη κατά τον χρόνο τέλεσής της. Βάσει 

της αρχής αυτής, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποφάσισε ότι η 

ποινική νομοθεσία επιβάλλεται να είναι 

συγκεκριμένη ως προς τις πράξεις που 

χαρακτηρίζει αξιόποινες. Κατά συνέπεια, ουσίες οι 

οποίες δεν περιλαμβάνονται στη νομοθεσία περί 

ναρκωτικών δεν υπόκεινται σε καθεστώς ελέγχου. 

Παρά ταύτα, με βάση τη νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, επιτρέπεται ορισμένα συστατικά 

στοιχεία του εγκλήματος να διευκρινίζονται και να 

υπάγονται στον αρχικό ορισμό του εγκλήματος. 

Στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο 

χρησιμοποιούνται γενικοί ορισμοί οικογενειών 

ελεγχόμενων χημικών ουσιών. Ο όρος «ανάλογα» ή 

«παράγωγα» ελεγχόμενων ουσιών μπορεί να 

σημαίνει ουσίες με παρόμοια δομή ή δράση και 

συνεπώς να καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα ουσιών 

από ό,τι ο γενικός ορισμός. Μπορεί να αφορά το 

σύνολο των ελεγχόμενων ουσιών βάσει της 

νομοθεσίας περί ναρκωτικών (όπως στη Βουλγαρία 

και στη Νορβηγία), επιλεγμένες κατηγορίες 

(Λετονία, Μάλτα) ή απλώς μια μικρή ομάδα 

ουσιών (Λουξεμβούργο). Ωστόσο, κάποια κράτη 

μέλη αναφέρουν ότι θα ήταν δύσκολο να 

χρησιμοποιήσουν γενικό ορισμό, διότι προϋποθέτει 

αλλαγές στο πρωτογενές δίκαιο ή προσκρούει στις 

συνταγματικές αρχές. Το 2010 η Ιρλανδία 

εισήγαγε νέα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία 

απαγορεύεται η πώληση κάθε εξαρτησιογόνου ή 

βλαπτικής ψυχοδραστικής ουσίας που 

προορίζεται για χρήση από ανθρώπους, και η 

Πολωνία απαγόρευσε την πώληση υποκαταστάτων. 

Είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί πλήρως η 

προσέγγιση αυτή. 

3. Αξιολόγηση των κινδύνων

Εθνικά συστήματα αξιολόγησης των κινδύνων που 

συνδέονται με τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες 

υπάρχουν στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα 

εν λόγω συστήματα εξετάζουν τους κινδύνους για 

την υγεία και την κοινωνία που εγκυμονούν οι νέες 

ουσίες σε κάθε στάδιο, από την παρασκευή και τη 

διακίνησή τους μέχρι τη χρήση τους. Ενδέχεται 

επίσης να κάνουν εκτιμήσεις για την πιθανότητα 

εμπλοκής του οργανωμένου εγκλήματος και τις 

συνέπειες πιθανών μέτρων ελέγχου. Από τις 26 

χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, έξι δεν 

ανέφεραν την ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης 

κινδύνων στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας 

ελέγχου. Ρητή μνεία σε σύστημα αξιολόγησης 

κινδύνων γίνεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών έξι 

χωρών, αντίστοιχο σύστημα λειτουργεί ημιεπίσημα 

σε επτά χώρες, και σε άλλες επτά η αξιολόγηση 

κινδύνων γίνεται κατά περίπτωση. Στις περισσότερες 

χώρες διενεργείται από δημόσιους λειτουργούς, 

αλλά σε τέσσερις χώρες ανατίθεται σε ανεξάρτητο 

επιστημονικό φορέα (Αυστρία, Κάτω Χώρες, 

Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Στα μισά περίπου κράτη μέλη της ΕΕ ο νόμος κάνει 

διάκριση των ουσιών ανάλογα με τη βλάβη που 

μπορούν να προκαλέσουν. Συνεπώς, η 

αξιολόγηση των κινδύνων μπορεί να συμβάλει στην 

ακριβή κατάταξη της ουσίας και στην ενημέρωση 

του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που 

εγκυμονεί η χρήση της. Η προβολή των 

υποτιθέμενων κινδύνων από τα ΜΜΕ ενδέχεται να 

δημιουργήσει εντονότερη πίεση για νομικό έλεγχο 

προτού γίνουν γνωστά ορισμένα βασικά στοιχεία. 

Παρά ταύτα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι σχετικά 

λίγοι χρήστες κάνουν χρήση νέων ψυχοδραστικών 

ουσιών, απαιτείται προσοχή ώστε να μη χάσουμε 

την αξιοπιστία μας υπερτονίζοντας τους 

κινδύνους. Λίγες είναι οι χώρες που 

επαναξιολογούν την ακρίβεια της κατάταξης σε 

μεταγενέστερο χρόνο αφού λάβουν υπόψη και τα 

νέα στοιχεία που προκύπτουν.

4. Ταχύτερες διαδικασίες 
—πλην όμως με εποπτεία

Ο χρόνος που απαιτείται για την υπαγωγή μιας 

νέας ουσίας σε καθεστώς ελέγχου εξαρτάται από 

την ακολουθούμενη διαδικασία, από το είδος του 

νόμου, καθώς και από τη βαθμίδα από την οποία 

απαιτείται έγκριση. Για παράδειγμα, μια περίπλοκη 

διαδικασία τροπολογίας σε νόμο που απαιτεί την 

έγκριση του αρχηγού του κράτους θα διαρκέσει 

περισσότερο από μια απλή διαδικασία 

τροποποίησης ενός κανονισμού που απαιτεί την 

υπογραφή ενός υπουργού. Προκειμένου να 

επιλύσουν το πρόβλημα των χρονοβόρων 

διαδικασιών, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες 

θέσπισαν συστήματα βάσει των οποίων, με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος, μια ουσία τίθεται 

προσωρινά σε καθεστώς ελέγχου για διάστημα 

ενός έτους με την έγκριση ενός και μόνο υπουργού 

και όχι της κυβέρνησης. Εφόσον δεν κινηθεί 

διαδικασία υπαγωγής σε μόνιμο καθεστώς ελέγχου 

εντός ενός έτους, ο περιορισμός αίρεται. Σε 

πολλές άλλες χώρες επίσης εφαρμόζονται 

διαδικασίες του κατεπείγοντος για την υπαγωγή 
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ουσιών σε καθεστώς μόνιμου ελέγχου, οι οποίες 

προβλέπουν μικρότερο χρόνο διαβούλευσης κατά 

τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Στη Σουηδία 

με χωριστό νόμο, τον νόμο περί επικίνδυνων για την 

υγεία προϊόντων, δίνεται η δυνατότητα ταχείας 

κατάταξης μιας ουσίας στον κατάλογο των ουσιών 

των οποίων η πώληση ή η κατοχή επισύρει βαριές 

ποινικές κυρώσεις, έως ότου οι αρχές αποφανθούν 

για το αν πληροί τον ορισμό του «ναρκωτικού» και, 

επομένως, θα πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο 

των ελεγχόμενων ουσιών. Σύμφωνα με την οδηγία 

98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, οι εθνικές πράξεις που περιορίζουν 

τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές απαιτείται να 

γνωστοποιούνται τρεις μήνες νωρίτερα, ωστόσο 

προβλέπεται εξαίρεση για σοβαρούς λόγους 

δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

5. Ακούσιες συνέπειες 
του ελέγχου

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης 

κινδύνων της ΕΕ, λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές 

συνέπειες των μέτρων ελέγχου, μεταξύ άλλων η 

υποκατάσταση της ελεγχόμενης πλέον ουσίας από 

άλλη μη ελεγχόμενη —που ενίοτε προκαλεί 

σοβαρότερες βλάβες. Για παράδειγμα, ο έλεγχος 

του GHB (γ-υδροξυβουτυρικό οξύ) ενδέχεται να 

οδήγησε σε αύξηση της χρήσης της χημικής και 

μεταβολικής προδρόμου του, της GBL 

(γ-βουτυρολακτόνη), η οποία είναι εξίσου —αν όχι 

περισσότερο— επικίνδυνη από την GHB. Μετά την 

υπαγωγή των παραισθησιογόνων μανιταριών που 

περιέχουν ψιλοκίνη σε καθεστώς ελέγχου, κάποια 

καταστήματα άρχισαν να διαθέτουν το μανιτάρι 

Amanita muscaria, που σχετίζεται με αυξημένο 

κίνδυνο τοξικότητας. Μετά την υπαγωγή της 

μεφεδρόνης σε καθεστώς ελέγχου στην Ευρώπη, τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα άρχισαν να διαφημίζουν 

τη ναφυρόνη ως υποκατάστατό της. Παρά ταύτα, 

αντί για ναφυρόνη, πολλά δείγματα περιείχαν μία ή 

περισσότερες ελεγχόμενες καθινόνες ή άλλες 

χημικές ουσίες άσχετες με τη ναφυρόνη. 

Η διατήρηση αυξημένου βαθμού επαγρύπνησης 

για τις νέες ουσίες έχει μεγάλο κόστος, δεδομένου 

ότι απαιτεί ταυτοποίηση αυξανόμενου αριθμού 

νέων ουσιών και έρευνα για τους κινδύνους που 

συνδέονται με τη χρήση τους και την αντιμετώπισή 

τους. Η υπαγωγή νέων ψυχοδραστικών ουσιών σε 

καθεστώς ελέγχου βάσει της νομοθεσίας περί 

ναρκωτικών απαιτεί επίσης πόρους για την 

εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι χώρες που 

υιοθετούν αυτή την προσέγγιση ανεξαρτήτως 

περίπτωσης κινδυνεύουν να υπερφορτώσουν το 

εθνικό τους σύστημα. Με δεδομένο αυτό, 

επιστημονικά συμβούλια αξιολόγησης κινδύνων 

από τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο 

συνέστησαν να μην υπαχθεί σε νομικό έλεγχο η 

προμήθεια ορισμένων ουσιών (παραισθησιογόνα 

μανιτάρια και κατ) αλλά, αντιθέτως, να προτιμηθούν 

προγράμματα πρόληψης.

6. Αποτελεσματικότητα 
των λοιπών νόμων

Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αξιοποίησαν 

επιτυχώς άλλους νόμους προκειμένου να 

σταματήσουν την ανεξέλεγκτη διανομή νέας 

ουσίας. Οι εν λόγω νόμοι βασίζονται σε 

εναρμονισμένους ορισμούς της ΕΕ, οι οποίοι 

κανονικά εφαρμόζονται ήδη σε όλα τα κράτη μέλη. 

Κανονισμούς που απαιτούν σαφή και ακριβή 

σήμανση των προϊόντων ή των τροφίμων σε σχέση 

με την αναμενόμενη χρήση τους επικαλέσθηκε η 

Ιταλία για να κατασχέσει προϊόντα Spice που δεν 

είχαν σήμανση στην ιταλική γλώσσα, όπως και το 

Ηνωμένο Βασίλειο για να κατασχέσει μεφεδρόνη με 

σήμανση «άλατα μπάνιου» ή «τροφή για φυτά». 

Εφαρμόζοντας τον εναρμονισμένο ορισμό της ΕΕ 

για τα φαρμακευτικά προϊόντα σε μια νέα 

ψυχοδραστική ουσία, οι εθνικοί οργανισμοί 

φαρμάκων μπορούν να απαγορεύουν την 

εισαγωγή, εμπορία ή διανομή της χωρίς ειδική 

άδεια. Το 2009, η Αυστρία αποφάσισε την 

υπαγωγή των προϊόντων Spice στη νομοθεσία περί 

φαρμάκων. Με τον τρόπο αυτό διεκόπη 

αποτελεσματικά η ελεύθερη εμπορία και διακίνηση 

των προϊόντων Spice στην Αυστρία, ενώ 

παράλληλα αποφεύχθηκε η ποινικοποίηση των 

χρηστών. Η απαγόρευση εισαγωγών στην Αυστρία 

(Spice) και το Ηνωμένο Βασίλειο (μεφεδρόνη) 

συνέβαλε στην παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης.

Η πρόσβαση των νέων σε νέες ουσίες μπορεί να 

περιοριστεί μέσω καθεστώτος ειδικών αδειών ή 

ηλικιακών περιορισμών για την πώληση, ανάλογου 

με αυτό που ισχύει για τα οινοπνευματώδη και τα 

προϊόντα καπνού, αλλά και για τις πωλήσεις άλλων 

προϊόντων, π.χ. coff ee shops στις Κάτω Χώρες και 

πώληση βουτανίου και διαλυτών στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις εναρμονίζονται 

με τις πρόσφατες συστάσεις του Γραφείου των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα 

σχετικά με την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην 

εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της 

υγείας και να στραφεί η προσοχή στους 

προμηθευτές αντί να ποινικοποιούνται όλοι οι 

χρήστες.

Νέες ψυχοδραστικές ουσίες που κοινοποιήθηκαν στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης στο πλαίσιο της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Σημείωση: Η απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαΐου 2005.
Πηγή: Ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.
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Συμπεράσματα και θέματα πολιτικής
1. Ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών 

που εμφανίζονται στην αγορά είναι τα πρώτα βήματα για την 
αξιολόγηση των κινδύνων που αυτές εγκυμονούν και την υπαγωγή 
των εν δυνάμει επικίνδυνων νέων ουσιών σε καθεστώς ελέγχου. Τα 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης μας δίνουν τη δυνατότητα να 
επιτελέσουμε αυτό το καθήκον με επιτυχία.

4. Η νομοθεσία περί ναρκωτικών πρέπει να αφορά ουσίες που συνιστούν 
σοβαρή απειλή για την υγεία και την κοινωνία. Για την αποτροπή της 
χρήσης μη ελεγχόμενων ουσιών, όχι κατ’ ανάγκη ασφαλών, μπορούν 
να ληφθούν άλλα μέτρα σε συνδυασμό με προγράμματα πρόληψης.  

2. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνων παρέχουν στοιχεία τα οποία 
στηρίζουν τη νομοθετική διαδικασία. Τα αποτελέσματα στέλνουν ένα 
ακριβές και αξιόπιστο μήνυμα στο κοινό σχετικά με την 
επικινδυνότητα της ουσίας. Η στοχευμένη έρευνα παρέχει αξιόπιστα 
επιστημονικά στοιχεία για την αξιολόγηση των κινδύνων και τη 
συνεχιζόμενη δικαιολόγηση των μέτρων ελέγχου.

5. Θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον ο επιθυμητός στόχος μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω άλλης υφιστάμενης νομοθεσίας, π.χ. περί προστασίας 
του καταναλωτή ή περί φαρμάκων. Η ταχεία απόκριση μπορεί να είναι 
πιο σημαντική από την αυστηρότητα. Η απαγόρευση εισαγωγών 
μπορεί να μειώσει την πίεση που υφίστανται οι τοπικοί μηχανισμοί 
επιβολής του νόμου.

3. Η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα απόκρισης στις νέες 
ουσίες αφενός και στην επάρκεια των επιστημονικών στοιχείων και της 
νομικής εποπτείας αφετέρου αποτελεί σημαντικό στόχο πολιτικής.

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις χώρες της ΕΕ, το ΕΚΠΝΤ 
και την Ευρωπόλ εργάζεται για τη θέσπιση νέας νομοθεσίας με σκοπό 
την βελτίωση του ελέγχου των νέων ψυχοδραστικών ουσιών στην 
επικράτεια της ΕΕ.
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Πληροφορίες στο διαδίκτυο 
Χαρακτηριστικά των ουσιών (EMCDDA Drug profi les): 

BZP και άλλες πιπεραζίνες (BZP and other piperazines)
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/bzp

Συνθετικά κανναβινοειδή και προϊόντα Spice (Synthetic cannabinoids and ‘Spice’)
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cannabinoids

Συνθετικές καθινόνες (Synthetic cathinones)
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cathinones

Συνθετικά παράγωγα κοκαΐνης (Synthetic cocaine derivatives)
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cocaine-derivatives

Απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων 
ψυχοτρόπων ουσιών 
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