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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΥΣΙΕΣ; ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ; ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ; 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ξεκινά τo  
2021 την Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τα Nαρκωτικά με σκοπό να 
αξιολογήσει τα πρότυπα χρήσης ναρκωτικών σε περισσότερες από 30 χώρες.   

(18.03.2021, ΛΙΣΑΒΟΝΑ) Χρησιμοποιείτε ουσίες; Σε ποιες ποσότητες; Πόσο συχνά; Αυτές είναι 
ορισμένες από τις ερωτήσεις που θα τεθούν στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τα Ναρκωτικά, 
που ξεκινά σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία 
(ΕMCDDA). Η έρευνα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία έχουν κάνει χρήση 
ουσιών, στοχεύει στη βελτίωση της κατανόησης των προτύπων χρήσης ναρκωτικών στην Ευρώπη και 
στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών και παρεμβάσεων για τα ναρκωτικά (1). 

Η εθελοντική, ανώνυμη έρευνα – που θεωρείται ως «τελευταία λέξη» στις στοχευμένες μεθόδους 
παρακολούθησης που χρησιμοποιεί ο οργανισμός – θα διεξαχθεί φέτος σε 31 χώρες και σε 28 γλώσσες. 
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η έρευνα θα προωθηθεί σε εθνικό επίπεδο χωρών μέσω των 
εστιακών σημείων του δικτύου Reitox και των συνεργατών του, καθώς και μέσω στοχευμένων 
διαφημίσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Νέο για τη φετινή χρονιά αποτελεί η συμμετοχή συνεργατών του οργανισμού από χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων και από χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας μέσω του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας (IPA7) και του προγράμματος EU4Monitoring Drugs (EU4MD).  

Οι διαδικτυακές έρευνες έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να προσεγγίσουν κατευθείαν τα άτομα που 
κάνουν χρήση ουσιών. Μπορούν να δημιουργηθούν γρήγορα και οικονομικά, παρέχουν νέα δεδομένα 
άμεσα και μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό αναδυόμενων τάσεων. Εάν χρησιμοποιηθούν οι ίδιες 
ερωτήσεις, σε μια ακριβή διαδικασία μετάφρασης, τότε οι έρευνες αυτές θα μας επιτρέψουν να κάνουμε 
διακρατικές συγκρίσεις. 

Το νέο ερωτηματολόγιο, του οποίου η διαδικασία συλλογής δεδομένων θα διαρκέσει έξι εβδομάδες, έχει 
δομηθεί σε ενότητες που περιλαμβάνουν: κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία, πρότυπα χρήσης ουσιών, 
πρόσβαση σε θεραπεία, πρόσβαση σε ουσίες (ποσότητες που συνήθως αγοράζονται και τιμές που 
καταβάλλονται) και πώς ο COVID-19 έχει επηρεάσει τα πρότυπα χρήσης των ουσιών. Τα ευρήματά της 
διαδικτυακής έρευνας θα συμβάλουν στην αναδυόμενη βάση γνώσεων σχετικά με τις πρακτικές χρήσης 
ουσιών στην Ευρώπη και στις ποσότητες των ναρκωτικών που χρησιμοποιούνται. Αυτό θα συμβάλει 
στην ενίσχυση των εκτιμήσεων για το μέγεθος της αγοράς σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη ευρύτερων πολιτικών. 

Παρόλο που οι διαδικτυακές έρευνες δεν είναι αντιπροσωπευτικές για τον γενικό πληθυσμό, όταν 
διεξάγονται προσεκτικά και συνδυάζονται με παραδοσιακές μεθόδους συλλογής δεδομένων, μπορούν να 
βοηθήσουν στη σκιαγράφηση μιας πιο λεπτομερούς, ρεαλιστικής και έγκαιρης εικόνας για τη χρήση και 
την αγορά ουσιών στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, αποτελούν βασικό συστατικό για την ανταπόκριση του 
EMCDDA στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πρόβλημα της κατάχρησης ουσιών. 

 

                                                            

https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs_en
https://www.emcdda.europa.eu/media-library/infographic-new-indicators-complement-existing-data-sources_en
https://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox_en
https://www.emcdda.europa.eu/about/partners/cc/ipa7
https://www.emcdda.europa.eu/activities/eu4md_en
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13041/Responsiveness-Final.pdf
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Σημειώσεις 

Ιστος ελίδα Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τα Ναρκωτικά 
Βίντεο για τη Μεθοδολογία της έρευνας: Γιατί χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τις Ουσίες;  
Βίντεο προώθησης της Διαδικτυακής Έρευνας (28 γλώσσες) 
  
(1) Η έρευνα δοκιμάστηκε πιλοτικά μεταξύ του 2016 και του 2018 σε 16 χώρες και 15 γλώσσες, με τη συμμετοχή 
80.000 ατόμων. Ο στόχος ήταν να δοκιμαστεί ένα ερευνητικό εργαλείο που θα μπορούσε να συλλέγει πληροφορίες 
γρήγορα και φθηνά σε θέματα που δεν καλύπτονται επί του παρόντος μέσω των παραδοσιακών μεθόδων συλλογής 
δεδομένων. Πέντε κράτη μέλη της ΕΕ και η Ελβετία διεξήγαγαν την πρώτη έρευνα το 2016, ενώ άλλα 10 κράτη μέλη 
συμμετείχαν στη δεύτερη έρευνα το 2017/18. Η έκδοση 2021 είναι ο τρίτος κύκλος της έρευνας και ακολουθεί μια 
ειδική έκδοση που σχετίζεται με τον COVID-19 το 2020, στην οποία συμμετείχαν περίπου 11.000 συμμετέχοντες. 

(2) Γλώσσες το 2021: Αγγλικά, Αλβανικά, Αραβικά, Βοσνιακά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Ελληνικά, 
Εσθονικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Μακεδονικά, Μαυροβούνια, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Πολωνικά, 
Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σλοβάκικα, Σλοβενικά, Σουηδικά, Τσεχικά, Φινλανδικά.  

 

http://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs
https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs_en
https://youtu.be/3fpceC5QQvY
https://youtube.com/playlist?list=PLVoVaLKfvFDDGPSCkKRYRHNupXARuZCXL

