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& ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ο Ευρωπαεκ_ Κ_ντρο
Παρακολο_θησης Ναρκωτικ;ν και
Τοξικοµαν_ας (ΕΜSDDA) που

ιδρ_θηκε στη Λισαβ;να το 1994 συλλ_γει
και διαδ_δει πληροφορ_ες σχετικ_ µε :
- τη ζ_τηση των ναρκωτικ;ν και τα

µ_τρα για τον περιορισµ_ της
ζ_τησης αυτ_ς⋅

- τις εθνικ_ς και ευρωπαεκ_ς
κοινοτικ_ς στρατηγικ_ς και
πολιτικ_ς⋅

- τη διεθν_ συνεργασ_α και τη
γεωπολιτικ_ της παροχ_ς
ναρκωτικ;ν⋅

- τον _λεγχο του εµπορ_ου
ναρκωτικ;ν, ψυχοτροπικ;ν ουσι;ν
και πρ_δροµων χηµικ;ν ουσι;ν⋅

- τις επιπτ;σεις του φαινοµ_νου των
ναρκωτικ;ν για τον παραγωγ_, τον
καταναλωτ_ και τις χ;ρες
διαµετακ_µισης.

Σ_µφωνα µε τις αρχικ_ς προτεραι_τητες
του EMCDDA, η παρο_σα _κθεση
επικεντρ;νεται στις υπ_ρχουσες γ ν;σεις
σχετικ_ µε το ε_ρος και τη φ_ση της
ζ_τησης ναρκωτικ;ν (επιδηµιολογ_α) στην
Ευρωπαεκ_ Ενωση και σχετικ_ µε τα
µ_τρα περιορισµο_ της ζ_τησης αυτ_ς,
θ_µατα τα οπο_α παρουσι_ζονται
αντ_στοιχα στα κεφ_λαια 1 και 2 του
τµ_µατος Ι. Το πλα_σιο του περιορισµο_
της ζ_τησης και _λλων µ_τρων κατ_ των
ναρκωτικ;ν στην Ευρ;πη προβλ_πεται σε
µεγ_λο βαθµ_ απ_ τις εθνικ_ς και
ευρωπαεκ_ς στρατηγικ_ς που περιγρ_φονται
στο τµ_µα ΙΙ.

Ειδικ_ σε αυτ_ την πρ;τη _κθεση, ε_ναι
σηµαντικ_ _χι µ_νο να παρουσιαστο_ν τα
τελικ_ αποτελ_σµατα των προγραµµ_των
συλλογ_ς πληροφορι;ν του EMCDDA, αλλ_
επ_σης και να δοθε_ η δυνατ_τητα στους
φορε_ς χ_ραξης πολιτικ_ς σε εθνικ_ και
ευρωπαεκ_ επ_πεδο να κατανο_σουν την
υποδοµ_ απ_ την οπο_α εξαρτ;νται τα
αποτελ_σµατα - τις πηγ_ς πληροφορι;ν και
τα κ_ντρα εµπειρογνωµ_νων, τα οπο_α
επεξεργ_ζονται τις πληροφορ_ες που

προ_ρχονται απ_ τις πηγ_ς αυτ_ς.

Το τµ_µα ΙΙΙ αναφ_ρεται σε πηγ_ς
πληροφορι;ν που αφορο_ν την
επιδηµιολογ_α και τον περιορισµ_ της
ζ_τησης και ερευν_ τον βαθµ_ στον οπο_ο
οι υπ_ρχουσες πληροφορ_ες και τα
συστ_µατα που _χουν αναπτυχθε_ απ_
τους πρωτε_οντες διεθνε_ς ετα_ρους του
EMCDDA µπορο_ν να βοηθ_σουν στην
επ_τευξη των στ_χων του EMCDDA. Το
τµ_µα ΙV περιγρ_φει τη φ_ση και τις
δυνατ_τητες των Εθνικ;ν Εστιακ;ν
Σηµε_ων, τα οπο_α στηρ_ζουν το
Ευρωπαεκ_ ∆_κτυο Ενηµ_ρωσης για τα
Ναρκωτικ_ και την Τοξικοµαν_α, και στη
συν_χεια ερευν_ τα κ_ντρα τεκµηρ_ωσης
περ_ των ναρκωτικ;ν απ_ τα οπο_α µε τη
σειρ_ τους εξαρτ;νται πολλ_ Εστιακ_
Σηµε_α.

Σε ολ_κληρη την _κθεση τον_ζεται _τι το
πρ;το αυτ_ _γγραφο αποκαλ_πτει _σο το
δυνατ_ν περισσ_τερα σχετικ_ µε τα µ_τρα
που θα πρ_πει να ληφθο_ν προκειµ_νου να
βελτιωθε_ η υποδοµ_ ενηµ_ρωσης (ειδικ_
απ_ την _ποψη της διακρατκ_ς
συµβατ_τητας)  _πως συµβα_νει και µε τα
υπ_ρχοντα προε_ντα της υποδοµ_ς αυτ_ς.
Το EMCDDA και οι βασικο_ διεθνε_ς ετα_ροι
του, τα Εθνικ_ Εστιακ_ Σηµε_α, _χουν
ξεκιν_σει µ_α διαδικασ_α η οπο_α δεν θα
επιτ_χει γρ_γορα _ ε_κολα τον στ_χο
καθι_ρωσης εν_ς συστ_µατος ενηµ_ρωσης
για τα ναρκωτικ_ κατ_λληλου να
εξηπηρετ_σει _χι µ_νο τις εθνικ_ς αλλ_
και τις ευρωπαεκ_ς αν_γκες. Ωστ_σο,
αυτ_ η πρ;τη _κθεση παρ_χει επαρκε_ς
ουσιαστικ_ς πληροφορ_ες που αιτιολογο_ν
το _λο εγχε_ρηµα και επιβεβαι;νουν τις
υποσχ_σεις του.
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Εµφ_νιση και χρ_ση

• Το ποσοστ_ του γενικο_
εν_λικου πληθυσµο_ που
δηλ;νει _τι _χουν δοκιµ_σει
_να παρ_νοµο ναρκωτικ_ κατ_
κ_ριο λ_γο κυµα_νεται απ_ 5-
8% περ_που σε ορισµ_νες
χ;ρες, _ως 11-16% σε
ορισµ_νες _λλες, _µως ε_ναι
υψηλ_τερο (10-20%) στους
νεαρο_ς ενηλ_κους.

• Πολ_ χαµηλ_τερο ποσοστ_
παραδ_χεται _τι _χει κ_νει
χρ_ση ναρκωτικ;ν τους
τελευτα_ους δ;δεκα µ_νες. Για
την µαριχου_να το ποσοστ_
αυτ_ κυµα_νεται απ_
1% _ως 4-5%

περ_που, _µως
αν_ρχεται σε 5-15%

στις οµ_δες
νεαρ_τερης ηλικ_ας.

• Η µαριχου_να
εξακολουθε_ να
ε_ναι το πιο κοιν_ παρ_νοµο
ναρκωτικ_ σε ολ_κληρη την
Ευρωπαεκ_ _νωση. Συν_θως η
χρ_ση της ε_ναι περιστασιακ_
_ περιοδικ_ παρ_ συν_θης.

• H xρ_ση κοκα_νης ε_ναι
σπ_νια _µως _χει σηµειωθε_
µ_τρια α_ξηση στην εµφ_νισ_
της στις περισσ_τερες χ;ρες.
Συν_θως, η χρ_ση της ε_ναι
κοινωνικ_ και περιοδικ_. Το
κ_πνισµα κρακ (β_ση
κοκα_νης) πρ_σφατα
εµφαν_στηκε ως σηµαντικ_

πρ_βληµα µεταξ_ ορισµ_νων
αστικ;ν περιθωριοποιηµ_νων
οµ_δων.

• Περ_που το 1% _ λιγ_τερο του
γενικο_ πληθυσµο_ _χει
δοκιµ_σει ηρω_νη. Ωστ_σο,
στο σ_νολο των ναρκωτικ;ν,
τα προβλ_µατα που συνδ_ονται
µε την ηρω_νη ε_ναι τα
επικρατ_στερα. Ο συνολικ_ς
αριθµ_ς ηρωινοµαν;ν στην
Ερωπαεκ_ _νωση ενδ_χεται να
ε_ναι µεταξ_ 500.000 και
1.000.000 ατ_µων.

• Απ_ τα τ_λη της δεκαετ_ας του
'80 οι αµφεταµ_νες, το
ecstasy και σε ορισµ_νες

περιπτ;σεις το
LSD ε_ναι
ιδια_τερα
δηµοφιλ_
µεταξ_ των
ν_ων ατ_µων.
Στην ηλικ_α
των 18-20

ετ;ν, σε
ορισµ_νες χ;ρες το 3-4% και
σε _λλες το 9-10% των ν_ων
ενηλ_κων _χουν δοκιµ_σει
αµφεταµ_νες και αν_λογα
ποσοστ_ _χουν δοκιµ_σει
ecstasy και LSD.

• Πολλ_ς χ;ρες σηµε_ωσαν
σηµαντικ_ α_ξηση των θαν_των
που συνδ_ονται µε τα
ναρκωτικ_ στο τελευτα_ο µισ_
της δεκαετ_ας του '80 και σε
ορισµ_νες _λλες χ;ρες το
σ_νολο σηµει;νει και π_λι
α_ξηση.
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• Αναφ_ρεται αυξηµ_νη
κατ_χρηση φαρµ_κων και
προβλ_µατα που προκ_πτουν
απ_ τη συνδυασµ_νη λ_ψη
ναρκωτικ;ν, _µως γενικ_ το
κ_ριο πρ_βληµα _σον αφορ_
τα ναρκωτικ_ για τους ν_ους
που εισ_ρχονται στα κ_ντρα
θεραπε_ας ε_ναι η ηρω_νη⋅ οι
αµφεταµ_νες αποτελο_ν
σηµαντικ_ πρ_βληµα στη
β_ρεια Ευρ;πη.

• Η µ_ση ηλικ_α ν_ων
εισερχοµ_νων στα κ_ντρα
θεραπε_ας ε_ναι µεταξ_ 20 και
30 ετ;ν και π_νω απ_ τα δ_ο
τρ_τα ε_ναι _νδρες.

• Υπ_ρχουν µεγ_λες διαφορ_ς στα
ποσοστ_ φορ_ων HIV και AIDS
µεταξ_ των ναρκωµαν;ν που
χρησιµοποιο_ν σ_ριγγες. Το
ποσοστ_ των ν_ων κρουσµ_των
ΗΙV σηµει;νει µε_ωση _µως οι
πρακτικ_ς µ_σω των οπο_ων
µεταδ_δεται το HIV

εξακολουθο_ν να
εφαρµ_ζονται.

• Απ_ τη δεκαετ_α του '80 στις
περισσ_τερες χ;ρες σηµει;θηκε
α_ξηση του συν_λου των
παραβ_σεων ν_µων που
αφορο_ν τα ναρκωτικ_⋅  οι
χρ_στες ναρκωτικ;ν συχν_
αποτελο_ν το 30-40% των
κρατουµ_νων στις φυλακ_ς.

Περιορισµ_ς της ζ_τησης

• Τα περισσ_τερα κρ_τη

µ_λη της ΕΕ α_ξησαν τις
επενδ_σεις τους στον περιορισµ_
της ζ_τησης και συµφωνο_ν _λα
_τι ο περιορισµ_ς της ζ_τησης
αποτελε_ πολυτοµεακ_
συλλογικ_ ευθ_νη. Η
φιλοσοφ_α αυτ_ συνδυ_ζεται µε
την επικρ_τηση των
αποκεντρωµ_νων πρωτοβουλι;ν.

• Η πρ_ληψη της χρ_σης
ναρκωτικ;ν αποτελε_ καθολικ_
προτεραι_τητα. Σε ολ_κληρη
την ΕΕ ακολουθο_νται
προσεγγ_σεις που εστι_ζονται
στους παρ_γοντες που οδηγο_ν
στη λ_ψη ναρκωτικ;ν _

προστατε_ουν τα νεαρ_ _τοµα
απ_ τη χρ_ση ναρκωτικ;ν,
µετατοπ_ζοντας την _µφαση απ_
τα ναρκωτικ_ σε ευρ_τερες
οικογενειακ_ς και κοινωνικ_ς
επιρρο_ς.

• Τα σχολικ_ προγρ_µµατα ε_ναι
η πιο διαδεδοµ_νη µορφ_
πρωτογενο_ς πρ_ληψης στην
Ευρ;πη και συχν_ _να
νοµοθετικ_ απαιτο_µενο
στοιχε_ο της δευτεροβ_θµιας
εκπα_δευσης.

• Η πρωτογεν_ς πρ_ληψη φα_νεται
_τι ε_ναι πλ_ον αποτελεσµατικ_
_ταν ξεκιν_ νωρ_ς και
συνεχ_ζει καθ' _λη την
δευτεροβ_θµια εκπα_δευση. Η
µελ_τη της συµπεριφορ_ς των
νεαρ;ν ατ_µων απ_ναντι στα
ναρκωτικ_ αλλ_ και απ_ναντι
στον _διο τους τον εαυτ_
φα_νεται _τι βελτι;νει τα
αποτελ_σµατα. Οι2
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εµπειρογν;µονες προωθο_ν
προγρ_µµατα αντιµετ;πισης των
παρ_νοµων ναρκωτικ;ν στο
πλα_σιο της ν_µιµης δι_θεσης
ουσι;ν και της προ;θησης της
υγε_ας εν γ_νει.

• Οι εκστρατε_ες των µ_σων
µαζικ_ς ενηµ_ρωσης αυξ_νουν
την ευαισθητοπο_ηση του
κοινο_ αλλ_ δεν προκαλο_ν
αλλαγ_ της συµπεριφορ_ς _

σηµαντικ_ αλλαγ_ στ_σης. Τα
κρ_τη µ_λη που διεξ_γουν
εκστρατε_ες µε τη βο_θεια των
µ_σων ενηµ_ρωσης συχν_ _χουν
ως στ_χο να αυξ_σουν την
ευαισθητοπο_ηση του κοινο_ _
την µετ_δοση πληροφορι;ν.

• Η κλασσικ_ αλυσ_δα
θεραπε_ας εµπλουτ_στηκε µε
πολ_ πιο ευ_λικτες και
διαφοροποιηµ_νες υπηρεσ_ες. Η
θεραπε_α τ;ρα περιλαµβ_νει
_να εκτεν_ς φ_σµα υπηρεσι;ν
περ_θαλψης µε β_ση την
κοιν_τητα που στ_χο _χουν να
βοηθ_σουν τους χρ_στες
ναρκωτικ;ν να σταµατ_σουν τη
χρ_ση και να συνεχ_σουν την
αποχ_ _/και να περιορ_σουν
τον κ_νδυνο της κατ_χρησης
ναρκωτικ;ν.

• Υπ_ρχουν πολ_ περισσ_τερες
θεραπευτικ_ς κοιν_τητες στις
χ;ρες της ν_τιας Ευρ;πης απ'
_,τι στις χ;ρες της β_ρειας
Ευρ;πης. Τα σχετικ_
προγρ_µµατα προωθο_ν τη
βραχ_τερη διαµον_ στις

κοιν_τητες αυτ_ς, την α_ξηση
του επαγγελµατισµο_, τη
θεραπε_α σ_µφωνα µε τις
ατοµικ_ς αν_γκες και την
προετοιµασ_α των ατ_µων για
τη ζω_ µετ_ την θεραπε_α.

• Λ_γες ε_ναι οι µελ_τες των
οπο_ων τα αποτελ_σµατα να
συµπ_πτουν _σον αφορ_ τις
επιπτ;σεις της θεραπε_ας. Η
ολοκλ_ρωση του προγρ_µµατος
ε_ναι ο πιο σταθερ_ς
παρ_γοντας πρ_γνωσης⋅ _σο
µεγαλ_τερο δι_στηµα διατηρηθε_
η αποχ_, τ_σο πιθαν_τερο
ε_ναι να συνεχιστε_.

• Η πρ_ληψη (περαιτ_ρω)
βλ_βης στα _τοµα που
χρησιµοποιο_ν ναρκωτικ_
εµφαν_ζεται σε πολλ_ς εθνικ_ς
πολιτικ_ς. Συν_θως, η
προσοχ_ εστι_ζεται στον
περιορισµ_ των κινδ_νων για
την υγε_α, ιδια_τερα του
κινδ_νου προσβολ_ς απ_ HIV

και _λλες µεταδιδ_µενες ν_σους
και στην ενθ_ρρυνση της
θεραπε_ας στα αρχικ_ στ_δια.

• Παρ_λο που η µακροχρ_νια
χορ_γηση µεθαδ_νης
προβλ_πεται σε _λα τα κρ_τη
µ_λη της ΕΕ, η κλ_µακ_ της,
τα κριτ_ρια επιλογ_ς ασθεν;ν
και το επ_πεδο των επ_σηµων
ρυθµ_σεων ποικ_λλουν
σηµαντικ_. Σε πολλ_ κρ_τη, η
χορ_γηση µεθαδ_νης επεκτ_θηκε
πρ_σφατα µε ταχε_ς ρυθµο_ς.

• Η _λλειψη γν;σεων και
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εµπιστοσ_νης συχν_ εµποδ_ζουν
την αν_µιξη των ιατρ;ν γενικ_ς
ιατρικ_ς στην πρ_ληψη των
ναρκωτικ;ν _ στη θεραπε_α
απ_ τη χρ_ση τους, στερ;ντας
στους χρ_στες ναρκωτικ;ν απ_
το ε_ρος των γενικ;ν
υγειονοµικ;ν υπηρεσι;ν και
υπηρεσι;ν προνο_ας που
διατ_θενται στον υπ_λοιπο
πληθυσµ_. Αυτ_ αποτελε_ εν
µ_ρει _νδειξη της αν_γκης για
αν_πτυξη προγραµµ_των
επαγγελµατικ_ς κατ_ρτισης σε
_λα τα κρ_τη µ_λη.

 

 

Εθνικ_ς
στρατηγικ_ς

• Οι εθνικ_ς
στρατηγικ_ς για τα
ναρκωτικ_ στην ΕΕ
_χουν συν_θως ως
στ_χο τη διατ_ρηση
µιας ισορροπ_ας µεταξ_ των
πολιτικ;ν µε_ωσης της ζ_τησης
ναρκωτικ;ν και των πολιτικ;ν
που στοχε_ουν στον περιορισµ_
της παροχ_ς τους.

• Τα θεµελι;δη διοικητικ_
καθ_κοντα συν_στανται στην
δηµιουργ_α διαρθρ;σεων ικαν;ν
να συντον_σουν τις πολιτικ_ς
των εθνικ;ν υπουργε_ων καθ;ς
και την εθνικ_ διο_κηση µε τις
διοικ_σεις σε περιφερειακ_
επ_πεδο.

• Οι εθνικ_ς πολιτικ_ς
καθορ_ζονται ολο_να και
περισσ_τερο απ_ υπερεθνικ_ς
πολιτικ_ς _ απ_ τις
υποχρε;σεις κ_ποιου κρ_τους
απ_ναντι στις συµβ_σεις των
Ηνωµ_νων Εθν;ν. Ωστ_σο, οι
ν_µοι που αφορο_ν τα
ναρκωτικ_ ποικ_λλουν
σηµαντικ_ στα δι_φορα κρ_τη
µ_λη της ΕΕ.

• Η χρ_ση ναρκωτικ;ν
προλαµβ_νεται π_ντοτε _µµεσα
µε την απαγ_ρευση της κατοχ_ς
τους, _µως λιγ_τερα απ_ το
µισ_ κρ_τη µ_λη της ΕΕ
απαγορε_ουν τα ναρκωτικ_

_µεσα.
Ορισµ_να κρ_τη
τιµωρο_ν την
κατοχ_ για
προσωπικ_
χρ_ση µ_νο µε
διοικητικ_ς
κυρ;σεις.

• Η µελ_τη των εθνικ;ν
στρατηγικ;ν και ν_µων στο
πλα_σιο της Ευρωπαεκ_ς
_νωσης µπορε_ να βοηθ_σει τα
κρ_τη να κατανο_σουν το π;ς
_λλα κρ_τη µ_λη της ΕΕ
οργαν;νουν τις στρατηγικ_ς
τους και διευρ_νουν τις
προοπτικ_ς σχετικ_ µε τις _λλες
διαθ_σιµες επιλογ_ς πολιτικ_ς.

∆ρ_σεις που αναλαµβ_νονται
απ_ την Ευρωπαεκ_ _νωση

3  ΤΜΗΜΑ II

 
 Στρατηγικ_ς κατ_ των

ναρκωτικ;ν
 

4
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• Απ_ το 1987, η Ευρωπαεκ_
Κοιν_τητα συµµετ_χει στις
διεθνε_ς δρ_σεις κατ_ των
ναρκωτικ;ν.

• Τα επιχειρ_µατα _τι η ν_α
ενια_α αγορ_ απαιτο_σε υψηλ_
επ_πεδο συντονισµο_ οδ_γησαν
στην αν_πτυξη ευρωπαεκ;ν
σχεδ_ων δρ_σης για τα
ναρκωτικ_. Για να τονιστε_
αυτ_ θεωρ_θηκε απαρα_τητη η
σ_σταση εν_ς ευρωπαεκο_
κ_ντρου ενηµ_ρωσης για τα
ναρκωτικ_.

• Η _ναρξη ισχ_ος της Συνθ_κης
για την Ευρωπαεκ_ _νωση το
1993 _δωσε την δυνατ_τητα για
την υιοθ_τηση µ_ας πλ_ρως
ολοκληρωµ_νης προσ_γγισης, η
οπο_α οδ_γησε σε _να σχ_διο
για το 1995-1999.

• Οι δ_ο βασικο_ τρ_ποι
αντιµετ;πισης των ναρκωτικ;ν
απ_ την Ευρωπαεκ_ _νωση
ε_ναι κατ'αρχ_ν µ_σω των
τοµ_ων πολιτικ_ς _που τα
_ργανα της Κοιν_τητας _χουν
την δικαιοδοσ_α να
εκπροσωπο_ν τα
κρ_τη µ_λη και
κατ_ δε_τερον
µ_σω της
συνεργασ_ας
µεταξ_ των κρατ;ν
µελ;ν. Το πρ;το
περιλαµβ_νει τη
δηµ_σια υγε_α, το
"πλ_σιµο"
χρηµ_των και τη
διαφοροπο_ηση των πρ_δροµων

χηµικ;ν ουσι;ν, εν; το δε_τεο
περιλαµβ_νει την εξωτερικ_
πολιτικ_ και πολιτικ_
ασφαλε_ας, τη δικαιοσ_νη και
τις εσωτερικ_ς υποθ_σεις.

• Το 1995, η ΕΕ δαπ_νησε 27,9
εκατ. ECU σε δρ_σεις κατ_ των
ναρκωτικ;ν, περ_που τα µισ_
απ_ τα οπο_α εντ_ς της
Ευρωπαεκ_ς _νωσης και τα
υπ_λοιπα µισ_ εκτ_ς αυτ_ς.

• Και οι δ_ο συνεδρι_σεις
Ευρωπαεκ;ν Συµβουλ_ων το
1995 ασχολ_θηκαν µε το θ_µα
των ναρκωτικ;ν επιβεβαι;νοντας
την υψηλ_ προτεραι_τητα που
δ_δεται σε αυτ_. Τα µ_τρα
που λ_φθηκαν κατ_ το
συγκεκριµ_νο _τος προ;θησαν
σηµαντικ_ τον συντονισµ_ και
τη συνεργασ_α µεταξ_ των
φορ_ων που ε_ναι υπε_θυνοι
για την τ_ρηση των σχετικ;ν
νοµοθετικ;ν ρυθµ_σεων και
εισ_γαν τα ναρκωτικ_ στις
ηµερ_σιες διατ_ξεις των διεθν;ν
εκδηλ;σεων στις οπο_ες
συµµετε_χε η Κοιν_τητα.

 

 
 
Επιδηµιολογ_α
 

• Επιδηµιολογικ_ς
πληροφορ_ες
επαρκο_ς

ποι_τητας και συν_φειας δ_νουν
τη δυνατ_τητα σε φορε_ς

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Πηγ_ς
πληροφορι;ν

5
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χ_ραξης πολιτικ_ς να
παρακολουθο_ν τις επιπτ;σεις
των παρεµβ_σε;ν τους, να
προσδιορ_ζουν ακ_λυπτες
αν_γκες και παρ_γοντες
κινδ_νου, να αξιολογο_ν την
αποδοτικ_τητα ως προς το
κ_στος των επιλογ;ν στις
οπο_ες προβα_νουν
προκειµ_νου να ανταποκριθο_ν
στις αν_γκες αυτ_ς και να
καταν_µουν τους διαθ_σιµους
π_ρους αν_λογα.

• ϑπως συµβα_νει και µε την
χρ_ση παρ_νοµων ναρκωτικ;ν,
η επιδηµιολογ_α ε_ναι µ_α
σχετικ_ ν_α επιστ_µη⋅ η
εκτ_µηση της κατ_χρησης
ναρκωτικ;ν σε ευρωπαεκ_
επ_πεδο προσθ_τει _να
επιπλ_ον επ_πεδο
πολυπλοκ_τητας, καθ;ς τα
δεδοµ_να πρ_πει να ε_ναι
συµβατ_ µεταξ_ των κρατ;ν
µελ;ν.

• Τα στοιχε_α που
χρησιµοποιο_νται περισσ_τερο
για την εκτ_µηση της χρ_σης
ναρκωτικ;ν ε_ναι στοιχε_α που
αφορο_ν τη ζ_τηση θεραπε_ας,
θαν_τους που οφε_λονται στα
ναρκωτικ_, συλλ_ψεις και
κατασχ_σεις ναρκωτικ;ν καθ;ς
και _ρευνες που διεξ_γονται σε
νοικοκυρι_ και σχολε_α.

• Οι _ρευνες αποτελο_ν το κ_ριο
εργαλε_ο εκτ_µησης του ε_ρους
της χρ_σης ναρκωτικ;ν στο
γενικ_ πληθυσµ_. Οι πιο
κοιν_ς τακτικ_ς _ρευνες

διενεργο_νται στο γενικ_
πληθυσµ_ και στους µαθητ_ς,
_µως οι διαφορετικ_ς
µεθοδολογ_ες που
χρησιµοποιο_νται στα κρ_τη
µ_λη _χουν ως αποτ_λεσµα τα
στοιχε_α να µην ε_ναι
συγκρ_σιµα.

• Η εκτ_µηση της επικρ_τησης
βαρ_τερων, πιο προβληµατικ;ν
και λιγ_τερο κοιν;ν προτ_πων
χρ_σης ναρκωτικ;ν συν_θως
_χει ως αποτ_λεσµα τη χρ_ση
εναλλακτικ;ν µεθ_δων
προκειµ_νου να µελετηθο_ν
κρυφο_ πληθυσµο_.

• Οι επαναλαµβαν_µενες µελ_τες
_ _ρευνες αποτελο_ν πολ_τιµα
µ_σα εντοπισµο_ τ_σεων µε την
π_ροδο του χρ_νου. Τ_τοιες
τ_σεις µπορο_ν επ_σης να
εντοπιστο_ν µ_σω διαφ_ρων
_µµεσων δεικτ;ν που
βασ_ζονται σε στατιστικ_ς
ρουτ_νας που
πραγµατοποιο_νται απ_
υπηρεσ_ες κοινωνικ_ς πρ_νοιας
αλλ_ και απ_ υπηρεσ_ες που
ελ_γχουν την τ_ρηση των
ν_µων.

• Βελτι;σεις σηµει;νονται στην
ποι_τητα των δεδοµ_νων που
βασ_ζονται σε υπηρεσ_ες _

περιπτ;σεις που συνδ_ονται µε
τα ναρκωτικ_, _πως για
παρ_δειγµα τα στοιχε_α που
αφορο_ν τη θεραπε_α _ την
νοσηρ_τητα⋅ οι _ρευνες ε_ναι
γενικ_ καλ_ς ποι_τητας _µως τα
αποτελ_σµατα δεν µπορο_ν να
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εξαχθο_ν _ να συγκριθο_ν
ε_κολα εν; δεν
επαναλαµβ_νονται τακτικ_ και
µε τον τρ_πο αυτ_ µει;νεται η
χρησιµ_τητ_ τους ως µ_σου
παρακολο_θησης των τ_σεων.

• Συχν_ διατ_θενται στοιχε_α
που βασ_ζονται στην ε_σοδο
ασθεν;ν σε νοσοκοµε_α. Απ_
τις πληροφορ_ες που αφορο_ν
τις ασθ_νειες που συνδ_ονται
µε την χρ_ση ναρκωτικ;ν, οι
πιο ολοκληρωµ_νες ε_ναι αυτ_ς
που αφορο_ν το AIDS. ϑµως,
για τη συλλογ_ δεδοµ_νων _σον
αφορ_ τους θαν_τους που
οφε_λονται στα ναρκωτικ_
χρησιµοποιο_νται διαφορετικο_
ορισµο_ και κριτ_ρια.

• Τα στοιχε_α που αφορο_ν την
τ_ρηση των ν_µων διατ_θενται
στα περισσ_τερα κρ_τη µ_λη ως
µ_ρος του σχετικο_ συνολικο_
συστ_µατος συλλογ_ς
δεδοµ_νων⋅ οι διαφορ_ς που
υπ_ρχουν στα συστ_µατα
ποινικ_ς δικαιοσ_νης
εµποδ_ζουν τη δυνατ_τητα
σ_γκρισης.

• Η δυνατ_τητα σ_γκρισης
δεδοµ_νων µεταξ_ των χωρ;ν
της ΕΕ ε_ναι πολ_
περιορισµ_νη,_µως µπορο_ν να
εντοπιστο_ν ορισµ_νοι πυρ_νες
οι οπο_οι θα µπορο_σαν να
χρησιµοποιηθο_ν ως σηµε_ο
εστ_ασης γ_ρω απ_ το οπο_ο
θα επεκταθε_ η
συγκρισιµ_τητα, τ_σο απ_ την
_ποψη των δεικτ;ν _σο και

απ_ την _ποψη των κρατ;ν
µελ;ν.

• Η διαδικασ_α διερε_νησης
οµοιοτ_των και διαφορ;ν στους
ορισµο_ς που χρησιµοποιο_νται
στα δι_φορα κρ_τη µ_λη θα
µπορο_σε να οδηγ_σει στη
συµφων_α σηµε_ων _που
µπορε_ να βελτιωθε_ η
συγκρισιµ_τητα στο πλα_σιο
των περιορισµ;ν των διαφ_ρων
πολιτικ;ν, ν_µων και
συστηµ_των θεραπε_ας.

• Το επ_µενο β_µα θα ε_ναι η
επιλογ_ κοιν;ν ορισµ;ν και
ταξινοµ_σεων και η αν_πτυξη
πρωτοκ_λλων παρ_µοιων µε το
πρωτ_κολλο ζ_τησης θεραπε_ας
της οµ_δας Pombidou.

Περιορισµ_ς της ζ_τησης

• Η ολοκληρωση µ_ας
γενικ_ς επισκ_πησης εµποδ_ζεται
απ_ την _λλειψη συνα_νεσης
σχετικ_ µε το τι ε_ναι ο
"περιορισµ_ς της ζ_τησης". Τα
_ρια µεταξ_ της πρωτογενο_ς
πρ_ληψης, της δευτερογενο_ς
πρ_ληψης και της θεραπε_ας
ε_ναι ασαφ_ και διαφ_ρουν.
Ακ_µη και η ορολογ_α αυτ_
καθεαυτ_ δεν ε_ναι καθολικ_
αποδεκτ_. _να πρωτε_ον
καθ_κον του Κ_ντρου
Παρακολο_θησης ε_ναι να
υπερπηδ_σει τα εµπ_δια αυτ_.

• Ε_ναι δ_σκολο να υπ_ρξει
πρ_σβαση σε πληροφορ_ες που

6
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αφορο_ν τα προγρ_µµατα
περιορισµο_ της ζ_τησης. Σε
πολλ_ απ_ αυτ_ συµµετ_χουν
δι_φορες αρχ_ς και
οργανισµο_, εστι_ζονται σε
τοπικ_ επ_πεδο και δεν ε_ναι
οργανωµ_να σ_µφωνα µε µ_α
εθνικ_ ηµερ_σια δι_ταξη,
περιορ_ζοντας _τσι τα κ_νητρα
για τ_ρηση επαρκο_ς εθνικ_ς
τεκµηρ_ωσης.

• Τα σχολικ_ προγρ_µµατα
φα_νεται _τι αποτελο_ν την
καλ_τερα τεκµηριωµ_νη µορφ_
πρωτογενο_ς πρ_ληψης των
ναρκωτικ;ν. Αυτ_ και τα
γενικ_ προγρ_µµατα πρ_ληψης
ε_ναι τα µ_να προγρ_µµατα για
τα περισσ_τερα απ_ δ_κα
κρ_τη µ_λη ισχυρ_ζονται _τι
_χουν συγκεντρωµ_να
δεδοµ_να. Ειδ_λλως, οι χ;ρες
_που αναφ_ρεται _τι υπ_ρχουν
συγκεντρωµ_νες πληροφορ_ες
στο Εστιακ_ Σηµε_ο της χ;ρας
δεν υπερβα_νουν τις _ξι.

• Σ_µφωνα µε τα _σα
αναφ_ρονται, πληροφορ_ες
σχετικ_ µε τα προγρ_µµατα
θεραπε_ας διατ_θενται µ_νο σε
π_ντε κρ_τη µ_λη, _µως αυτ_ς
ο χαµηλ_ς αριθµ_ς µπορε_ να
αντικατοπτρ_ζει τη σ_γχυση
_σον αφορ_ την
κατηγοριοπο_ηση. Ενν_α κρ_τη
µ_λη _χουν πληροφορ_ες που
αφορο_ν προγρ_µµατα
περιορισµο_ των βλαβ;ν.

• Τα περισσ_τερα κρ_τη µ_λη
ε_τε _χουν πρ_σβαση σε µ_α _

περισσσ_τερες β_σεις δεδοµ_νων
που αφορο_ν προγρ_µµατα
περιορισµο_ της ζ_τησης _

βρ_σκονται στο στ_διο
αν_πτυξης µ_ας τ_τοιας β_σης
δεδοµ_νων. Η συστηµατικ_
εφαρµογ_ ποιοτικ;ν κριτηρ_ων
πριν την εισαγωγ_ πληροφορι;ν
στις β_σεις δεδοµ_νων δεν
φα_νεται να αποτελε_ κοιν_
πρακτικ_, _µως σε ορισµ_να
κρ_τη µ_λη λαµβ_νονται µ_τρα
προκειµ_νου να διορθωθε_ η
κατ_σταση αυτ_.

• Η τεχνολογ_α µ_σω της οπο_ας
οι πληροφορ_ες φτ_νουν στα
Εστιακ_ Σηµε_α ε_ναι σχετικ_
ατελ_ς. Στις περισσ_τερες
περιπτ;σεις οι περισσ_τεροι
τ_ποι πληροφορι;ν λαµβ_νονται
µ_νο σε χαρτ_.

• Υπ_ρχουν λ_γες αξι_πιστες
αξιολογ_σεις των επιπτ;σεων
των προγραµµ_των περιορισµο_
της ζ_τησης. Οι φορε_ς
σχεδιασµο_ προγραµµ_των και
οι εισηγητ_ς τους θα πρ_πει να
ενθαρρυνθο_ν προκειµ_νου να
συµπεριλ_βουν το στοιχε_ο της
αξιολ_γησης.

• Οι πληροφορ_ες που
προ_ρχονται απ_ διαφορετικ_
προγρ_µµατα _ χ;ρες σπ_νια
παρουσι_ζονται µε µ_α κοιν_
µορφ_, γεγον_ς το οπο_ο θα
διευκ_λυνε τη σ_γκριση µεταξ_
των προσεγγ_σεων.

• Η βελτ_ωση της συλλογ_ς
πληροφορι;ν απαιτε_
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αναβαθµισµ_να συστ_µατα
µετ_δοσης πληροφορι;ν και η
δυνατ_τητα σ_γκρισης απαιτε_
συνα_νεση _σον αφορ_ τη
γλ;σσα.

Ανταλλαγ_ς µεταξ_ εθνικο_
και διεθνο_ς επιπ_δου

• Οι _ξι πρωτε_οντες διεθνε_ς
ετα_ροι του ΕΜCDDA ε_ναι το
UNDCP, η Οµ_δα Pombidou, η
ΠΟΥ, η Interpol, η
Εuropol, και ο Παγκ_σµιος
Οργανισµ_ς Τελωνε_ων.

• Ορισµ_νοι απ_ αυτο_ς
χρησιµοποιο_ν µερικ_ απ_ τα
πιο εκτεταµ_να και τεχνολογικ_
προηγµ_να πληροφοριακ_
συστ_µατα παγκοσµ_ως _σον
αφορ_ θ_µατα κατ_χρησης
ναρκωτικ;ν, τα οπο_α θα
µπορο_σαν να παρ_χουν
βασικ_ σηµε_α εστ_ασης γ_ρω
απ_ τα οπο_α θα βελτιωθε_ η
ποι_τητα και η συγκρισιµ_τητα
των επιδηµιολογικ;ν
πληροφορι;ν στην Ευρωπαεκ_
_νωση.

• Ωστ_σο, τα συστ_µατα
συλλογ_ς και αν_λυσης
δεδοµ_νων διαφ_ρουν ευρ_ως
και οι διασυνδ_σεις µεταξ_
τους συχν_ δεν ε_ναι _σο θα
_πρεπε ανεπτυγµ_νες,
εµποδ_ζοντας _τσι το βαθµ_
ενσωµ_τωσης µ_ας
ολοκληρωµ_νης ευρωπαεκ_ς
εικ_νας.

• Εν µ_ρει, αυτ_ οφε_λεται στους

διαφορετικο_ς τοµε_ς
δραστηριοπο_ησης των
οργανισµ;ν, οι περισσ_τεροι
απ_ τους οπο_ους
περιορ_ζονται στα παρ_νοµα
ναρκωτικ_, _µως _λλοι τα
αντιµετωπ_ζουν στο πλα_σιο
της γενικ_ς χρ_σης ουσι;ν και
της υγε_ας.

• Αντ_ να δηµιουργ_σει _να
ακ_µα σ_στηµα συλλογ_ς
εθνικ;ν εκθ_σεων, το EMCDDA

θα µπορο_σε κ_λλιστα να
συµβ_λει βοηθ;ντας στην
εν_σχυση και στην ενοπο_ηση
της συµµετοχ_ς των κρατ;ν
µελ;ν στα υφιστ_µενα διεθν_
συστ_µατα.

Εθνικ_ Εστιακ_ Σηµε_

• Τα Εστιακ_ Σηµε_α αποτελο_ν
βασικ_ σηµε_α συλλογ_ς και
ανταλλαγ_ς πληροφορι;ν στο
Ευρωπαεκ_ ∆_κτυο
Πληροφ_ρησης για τα
Ναρκωτικ_ και την
Τοξικοµαν_α (REITOX), το
δ_κτυο το οπο_ο στηρ_ζει το
_ργο του EMCDDA.

• Εστιακ_ Σηµε_α ε_ναι
αυτοδικα_ως σχεδ_ν _λα τα
κ_ντρα εµπειρογνωµ_νων. Ως
Εστιακ_ Σηµε_α, εξακολουθο_ν
να αναπτ_σσουν διαρθρ;σεις
και λειτουργ_ες για την κ_λυψη
των εµφανιζ_µενων αναγκ;ν.

7
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• Ωστ_σο, υπ_ρχει συνα_νεση
στο γεγον_ς _τι τα Εστιακ_
Σηµε_α θα πρ_πει να
συντον_ζουν τα εθνικ_
πληροφοριακ_ τους δ_κτυα
προκειµ_νου να καλ_ψουν τις
προδιαγραφ_ς του EMCDDA για
µ_α βασικ_ σειρ_ δεδοµ_νων,
ετ_σιων εθνικ;ν εκθ_σεων για
τα ναρκωτικ_ και εν_ς εθνικο_
πληροφοριακο_ δικτ_ου.

• Τα εθνικ_ δ_κτυα που
στ_ριζουν τα Εστιακ_ Σηµε_α
ποικ_λλουν και βρ_σκονται σε
διαφορετικ_ στ_δια αν_πτυξης.
Τα περισσ_τερα στηρ_ζονται σε
λ_γους βασικο_ς ετα_ρους.

• Τα Εστιακ_ Σηµε_α εκτ_ς των
εθνικ;ν διοικ_σεων _/και αυτ;ν
που λαµβ_νουν δεδοµ_να
κυρ_ως σε συγκεντρωτικ_ µορφ_
_χουν µικρ_τερο πεδ_ο δρ_σης
προκειµ_νου να επηρε_σουν την
ποι_τητα, την παρουσ_αση και
τη διεθνικ_ συγκρισιµ_τητα των
πληροφορι;ν που χειρ_ζονται.

• Τα Εθνικ_ Εστιακ_ Σηµε_α
µπορο_ν να προσθ_σουν αξ_α
στις ευρωπαεκ_ς πρωτοβουλ_ες
που αφορο_ν τα ναρκωτικ_
βοηθ;ντας στην αναβ_θµιση της
συµβατ_τητας και της
συγκρισιµ_τητας των
πληροφορι;ν σε ολ_κληρη των
ΕΕ, εναρµον_ζοντας τη
συλλογ_, την αποθ_κευση, την
επεξεργασ_α και τη δι_δοση

των δεδοµ_νων.

• Αναµφισβ_τητα, τα Εστιακ_
Σηµε_α βρ_σκονται τ;ρα σε
στ_διο κατ_ το οπο_ο ε_ναι
βασικ_ για τα κρ_τη µ_λη και
το EMCDDA να συµφων_σουν
_σον αφορ_ τους ρ_λους και
τις αρµοδιοτητ_ς τους καθ;ς
και σχετικ_ µε τους τρ_πους µε
τους οπο_ους θα πρ_πει να
στηριχθο_ν απ_ ευρωπαεκ_ και
εθνικ_ χρηµατοδ_τηση.

Κ_ντρα τεκµηρ_ωσης

• Κ_θε κρ_τος της
Ευρωπαεκ_ς _νωσης _χει _να
εξειδικευµ_νο κ_ντρο
τεκµηρ_ωσης για τα ναρκωτικ_
που βρ_σκεται τουλ_χιστον στα
αρχικ_ του στ_δια.

• Υπ_ρχουν ευρε_ες διαφορ_ς
_σον αφορ_ τη φ_ση, το
µ_γεθος και την κ_λυψη.
Ορισµ_νες χ;ρες _χουν µεγ_λες,
καθιερωµ_νες υπηρεσ_ες, _µως
_λλες υπηρεσ_ες βρ_σκονται
στα αρχικ_ τους στ_δια.

• Παρ_λληλα µε την κ_λυψη του
θ_µατος τα κ_ντρα αυτ_ θα
πρ_πει να διαθ_τουν µ_α
ολοκληρωµ_νη υπηρεσ_α
ευρωπαεκ_ς τεκµηρ_ωσης για τα
ναρκωτικ_ και την
τοξικοµαν_α.

9



12

• Η ηλεκτρονικ_ πρ_σβαση σε
πληροφορ_ες ε_ναι περιορισµ_νη
σε µ_α µειοψηφ_α κρατ;ν
µελ;ν.

• Οι π_ροι και τα επ_πεδα
τεχνολογ_ας επικοινων_ας, ο
επαγγελµατισµ_ς και η
τυποπο_ηση βρ_σκονται σ_µερα
κ_τω απ_ τις απαιτο_µενες
προδιαγραφ_ς για τη
δηµιουργ_α και τη διατ_ρηση
εν_ς αποτελεσµατικο_
ευρωπαεκο_ δικτ_ου
τεκµηρ_ωσης.

• Οι πρωτοβουλ_ες που
αναλαµβ_νονται σε ευρωπαεκ_
επ_πεδο θα
µπορο_σαν να
απελευθερ;σουν
π_ρους µει;νοντας
τις επικαλ_ψεις και
βελτι;νοντας τις
υπηρεσ_ες µ_σω της
ενθ_ρρυνσης της
τυποπο_ησης και
της δηµιουργ_ας δικτ_ων
κ_ντρων τεκµηρ_ωσης σε
ολ_κληρη την Ευρωπαεκ_
_νωση.

• Το EMCDDA θα µπορο_σε να
ενεργ_σει ως µ_α ευρωπαεκ_
υπηρεσ_α δι_δοσης πληροφορι;ν
σχετικ_ µε ερευνητικ_
προγρ_µµατα και πρωτοβουλ_ες
για τα ναρκωτικ_, σε
συνεργασ_α µε την Ευρωπαεκ_
Επιτροπ_ και τα δ_κτυα και
κ_ντρα συνεργασ_ας σε θ_µατα
_ρευνας.

 ΤΜΗΜΑ IV

 
α

∆ι_ρθρωση πληροφορι;ν
 


