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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ) αποτελεί το βασικό σηµείο αναφοράς

στην Ευρώπη για την παροχή πληροφόρησης για τα ναρκωτικά. Ιδρύθηκε το 1993 και εδρεύει στη Λισσαβόνα. Ο ρόλος του

συνίσταται στην παροχή αντικειµενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιµων πληροφοριών στην ΕΕ και τα κράτη µέλη της σχετικά µε

τα ναρκωτικά και την τοξικοµανία. Το ΕΚΠΝΤ είναι ένας από τους αποκεντρωµένους οργανισµούς της ΕΕ.

Η τεκµηριωµένη πληροφόρηση για τα ναρκωτικά είναι ένα από τα σηµαντικότερα µέσα που έχει στη διάθεσή του το Κέντρο

για την αντιµετώπιση της παγκόσµιας πρόκλησης. Το ΕΚΠΝΤ, µε την παροχή αυτού του είδους πληροφοριών στο πλαίσιο της

ΕΕ, βοηθά τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τους ειδικούς του τοµέα να κατανοήσουν τη φύση του

προβλήµατος και να βρουν τις κατάλληλες λύσεις.

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας των πληροφοριών για τα ναρκωτικά σε όλη την Ευρώπη αποτελούν τον

πυρήνα των εργασιών του Κέντρου, καθώς και η εξεύρεση µεθόδων και λύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου

αυτού. Ως αποτέλεσµα των µέχρι σήµερα προσπαθειών, οι χώρες µπορούν να εκτιµήσουν τη θέση που καταλαµβάνουν µέσα

στην ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα και να εξετάσουν κοινά προβλήµατα και στόχους.

Κύριο στοιχείο του φαινοµένου των ναρκωτικών είναι η µεταβαλλόµενη και δυναµική φύση του, και η παρακολούθηση των

νέων εξελίξεων αποτελεί βασικό καθήκον του ΕΚΠΝΤ. Κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ετών (1993–2003), το Κέντρο

κατέγραψε αλλαγές τόσο στη φύση του προβλήµατος των ναρκωτικών όσο και στους τρόπους αντιµετώπισης και την

πολιτική των κρατών µελών. Στο διάστηµα αυτό, το Κέντρο επισήµανε βασικές διαφορές, αλλά και την εµφάνιση κοινών

προτύπων και τάσεων.

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας 2004–2006, η παροχή ακριβούς και ενηµερωµένης εικόνας της διαρκώς

µεταβαλλόµενης κατάστασης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων του Κέντρου. Τα µέχρι τώρα επιτεύγµατα είναι

σηµαντικά. Ωστόσο πολλά αποµένουν να γίνουν για την τελειοποίηση των εργαλείων παρακολούθησης και την ανάπτυξη

µιας πραγµατικά «κοινής γλώσσας» για την περιγραφή του ευρωπαϊκού και παγκόσµιου αυτού φαινοµένου.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας
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Κύρια καθήκοντα

Η αποστολή του ΕΚΠΝΤ περιλαµβάνει τέσσερα κύρια

καθήκοντα:

• συλλογή και ανάλυση των υπαρχόντων δεδοµένων,

• βελτίωση της µεθοδολογίας σύγκρισης δεδοµένων,

• διάδοση των δεδοµένων και των πληροφοριών και

• συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, τους διεθνείς

εταίρους και µε χώρες εκτός της ΕΕ.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται, αναλύονται και διαδίδονται

από το ΕΚΠΝΤ επικεντρώνονται στα εξής:

• ζήτηση και µείωση της ζήτησης ναρκωτικών,

• εθνικές και κοινοτικές στρατηγικές και πολιτικές,

• διεθνής συνεργασία και γεωπολιτική της προσφοράς,

• έλεγχος της εµπορίας ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και

πρόδροµων ουσιών και

• επιπτώσεις του φαινοµένου των ναρκωτικών για τις

χώρες παραγωγής, κατανάλωσης και διαµετακόµισης.

4

Θεσµικοί φορείς

Κύριος φορέας λήψης αποφάσεων του ΕΚΠΝΤ είναι το

διοικητικό συµβούλιο το οποίο αποτελείται από έναν

εκπρόσωπο κάθε κράτους µέλους της ΕΕ, δύο εκπροσώπους

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο άτοµα µε εξειδίκευση στον

τοµέα των ναρκωτικών, που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, καθώς και από πολλά µέλη που συµµετέχουν µε

την ιδιότητα του παρατηρητή, συµπεριλαµβανοµένης της

Νορβηγίας και διεθνών οργανισµών.

Η συγκέντρωση αυτή των εθνικών αντιπροσώπων διασφαλίζει

ότι τα ενδιαφέροντα όλων των ευρωπαίων πολιτών

εκπροσωπούνται επαρκώς κατά τη λήψη αποφάσεων από το

ΕΚΠΝΤ. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού

συµβουλίου εκλέγονται για τρία έτη.

Η επιστηµονική επιτροπή του ΕΚΠΝΤ διαφυλάσσει την

επιστηµονική ακεραιότητα του οργανισµού και παρέχει

δόκιµες συµβουλές και βοήθεια για όλα τα επιστηµονικά

θέµατα που της υποβάλλει ο διευθυντής και το διοικητικό

συµβούλιο. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της

επιστηµονικής επιτροπής εκλέγονται για τρία έτη.
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Οµάδες εργασίας

Το έργο του ΕΚΠΝΤ κατανέµεται σε τέσσερις κύριες οµάδες

εργασίας που επικεντρώνονται στα ακόλουθα ζητήµατα:

• παρακολούθηση και ανάλυση της κατάστασης των

ναρκωτικών,

• παρακολούθηση και ανάλυση των τρόπων

αντιµετώπισης της κατάστασης των ναρκωτικών,

• παρακολούθηση και αξιολόγηση των νέων συνθετικών

ναρκωτικών και

• παρακολούθηση και ανάλυση των εθνικών και

κοινοτικών στρατηγικών και πολιτικών και των συνεπειών

τους όσον αφορά την κατάσταση των ναρκωτικών.

Τις δραστηριότητες στους προαναφερόµενους τοµείς

υποστηρίζουν ή προωθούν τα βοηθητικά προγράµµατα στους

ακόλουθους τοµείς:

• συντονισµός του δικτύου Reitox,

• επικοινωνία και διάχυση πληροφοριών,

• τεχνολογία πληροφορικής και

• υπηρεσίες υποστήριξης.

Πρόγραµµα εργασίας 2004–2006

Το πρόγραµµα εργασίας 2004–2006 του ΕΚΠΝΤ βασίζεται

στις πολιτικές καινοτοµίες και µεταβολές που χαρακτηρίζουν

τη διεύρυνση της ΕΕ και στη νέα στρατηγική και το σχέδιο

δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά.

Βάσει του τριετούς αυτού προγράµµατος οι κύριες

δραστηριότητες είναι οι εξής:

• παρακολούθηση και ανάλυση των δεδοµένων και

βελτίωση της ποιότητάς τους,

• εντοπισµός και συνοπτική παρουσίαση των νέων

εξελίξεων και

• διεξαγωγή επιστηµονικών και θεµατικών αναλύσεων

σύµφωνα µε τις διαφαινόµενες τάσεις και τα

ενδιαφέροντα.

Κύριος στόχος του προγράµµατος είναι η εδραίωση

ολοκληρωµένου συστήµατος αποθήκευσης και ανάκτησης

ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων για τα ναρκωτικά. 

Το σύστηµα είναι ειδικά σχεδιασµένο για την αποθήκευση

των συσσωρευµένων γνώσεων του Κέντρου σχετικά µε το

πρόβληµα των ναρκωτικών, ενισχύοντας, κατ’ αυτόν τον

τρόπο, το ρόλο του ΕΚΠΝΤ ως θεµατοφύλακα αξιόπιστων

και συγκρίσιµων πληροφοριών σχετικά µε τα ναρκωτικά στη

διευρυµένη ΕΕ.

Το πλήρες κείµενο του προγράµµατος εργασίας διατίθεται στη

διεύθυνση http://www.emcdda.eu.int
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Η χάραξη πολιτικής και η λήψη µέτρων µε αποτελεσµατικό τρόπο απαιτούν πρωτίστως την κατανόηση της έκτασης και της

φύσης του προβλήµατος των ναρκωτικών. Συνεπώς, η συνεχής παρακολούθηση και η ανάλυση της κατάστασης των

ναρκωτικών στην ΕΕ αποτελούν πρωταρχικές δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ.

Η συλλογή αξιόπιστων, συγκρίσιµων και ενηµερωµένων πληροφοριών σχετικά µε τη χρήση ναρκωτικών και τις συνέπειές της αποτελεί

πρόκληση τόσο από µεθοδολογική όσο και από πρακτική άποψη. Ως εκ τούτου, το ΕΚΠΝΤ συνεργάζεται µε εθνικούς

εµπειρογνώµονες για την ανάπτυξη της υποδοµής και των τεχνικών εργαλείων που απαιτούνται για την εναρµονισµένη συλλογή

δεδοµένων από τα κράτη µέλη. Παρόµοια εργαλεία παρέχουν στις χώρες µια «κοινή γλώσσα» για την ερµηνεία και τη σύγκριση της

φύσεως του κοινού προβλήµατος. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν τους φορείς χάραξης πολιτικής στην ΕΕ να προσδιορίσουν τα βασικά

θέµατα, να λάβουν µέτρα και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των εργασιών τους.

Οι προτεραιότητες σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας 2004–2006 περιλαµβάνουν: βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων

σύµφωνα µε βασικούς δείκτες, ολοκλήρωση των στρατηγικών συλλογής δεδοµένων και πλήρη αξιοποίηση της δυνατότητας

ανάλυσης των πληροφοριών που συλλέγονται από το ΕΚΠΝΤ και τους εταίρους του.

Βασικοί δείκτες

Πέντε εναρµονισµένοι βασικοί επιδηµιολογικοί δείκτες αποτελούν τον πυρήνα του συστήµατος πληροφοριών του ΕΚΠΝΤ —

καθιερωµένα εργαλεία για τη συλλογή και την αναφορά συγκρίσιµων δεδοµένων για τα ναρκωτικά.

Οι δείκτες αφορούν τους ακόλουθους τοµείς:

• επικράτηση και πρότυπα χρήσης ναρκωτικών στον γενικό πληθυσµό,

• επικράτηση και πρότυπα προβληµατικής χρήσης ναρκωτικών,

• µολυσµατικές ασθένειες που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά,

• θάνατοι που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά και θνησιµότητα των χρηστών και

• αίτηση θεραπείας από τα ναρκωτικά.

Το Κέντρο, µε βάση τους δείκτες αυτούς, κατανοεί καλύτερα το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ευρώπη και παρέχει αξιόπιστα

στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.

Κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών
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Εµπλουτισµός της βάσης γνώσεων

Το ΕΚΠΝΤ εµπλουτίζει τη βάση γνώσεων που διαθέτει

αναπτύσσοντας στρατηγικές µε σκοπό τη συλλογή δεδοµένων

σε νέους τοµείς µείζονος σηµασίας. 

Σε ορισµένους τοµείς η διαθεσιµότητα των δεδοµένων είναι

µεγάλη, ενώ σε άλλους τοµείς εξαρτάται από το στάδιο

ανάπτυξης του προγράµµατος.

Καλύπτονται οι ακόλουθοι τοµείς: 

• εγκληµατικότητα που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά,

• αγορά και διαθεσιµότητα των ναρκωτικών,

• νέοι και ευαλωτότητα,

• κοινωνικός αποκλεισµός που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά

και

• τρόποι χρήσης και νέες τάσεις όσον αφορά τα

ναρκωτικά.

Το Κέντρο εξετάζει, επίσης, επιστηµονικές ερευνητικές

εκθέσεις σχετικά µε τα προαναφερθέντα θέµατα για τη

συµπλήρωση των δεδοµένων που διαθέτει και την τοποθέτηση

των δεδοµένων αυτών στο σωστό πλαίσιο.

Ανάλυση, αξιολόγηση και πρόβλεψη

Βασικός στόχος της συλλογής δεδοµένων είναι η παροχή

βάσης στοιχείων για την έγκαιρη, µεθοδολογικά ορθή και

χρήσιµη από πολιτικής απόψεως ανάλυση της κατάστασης

των ναρκωτικών. Προκειµένου να αξιοποιηθούν όσο το

δυνατόν περισσότερο τα στοιχεία των ερευνών, το ΕΚΠΝΤ

διενεργεί διεξοδικές αναλύσεις για την παροχή νέων

προοπτικών σε βασικούς τοµείς πολιτικής.

Οι αναλύσεις εξετάζουν τα ακόλουθα θέµατα:

• νεοεµφανιζόµενες τάσεις στην κατανάλωση

ναρκωτικών, συνέπειες και αντίκτυπος αυτών,

• έκταση της χρήσης ναρκωτικών και των προβληµάτων

που σχετίζονται µε αυτήν,

• σχέση µεταξύ των προτύπων χρήσης και των συνεπειών

τους,

• παράγοντες κινδύνου/προστατευτικοί παράγοντες,

ατοµικοί και κοινωνικοί παράγοντες, αγορά και

οικονοµικά ζητήµατα και

• επιδηµιολογικές µέθοδοι για την καλύτερη κατανόηση

των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων και των λοιπών

παραγόντων στην κατάσταση των ναρκωτικών.
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Προκειµένου οι στρατηγικές αντιµετώπισης του προβλήµατος να έχουν επιτυχία, οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να

γνωρίζουν ποιες παρεµβάσεις αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τη συγκεκριµένη κατάσταση των ναρκωτικών. 

Η παρακολούθηση και η ανάλυση των τρόπων αντιµετώπισης του προβλήµατος των ναρκωτικών είναι συνεπώς βασικό

καθήκον του ΕΚΠΝΤ.

Μια από τις κυριότερες προκλήσεις για το Κέντρο είναι η παροχή έγκαιρης, τεκµηριωµένης πληροφόρησης σχετικά µε τις

εναλλακτικές δυνατότητες αντιµετώπισης στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της ποινικής δικαιοσύνης και στον κοινωνικό

τοµέα. Το Κέντρο συµβάλλει επίσης στην αξιοποίηση των πορισµάτων της έρευνας και στην προώθηση των επιστηµονικών γνώσεων

σχετικά µε τους τρόπους αντιµετώπισης, ως βάση για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο πολιτικής και στην πρακτική εφαρµογή.

Οι προτεραιότητες σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας 2004–2006 περιλαµβάνουν: ανάλυση των τάσεων και των νέων εξελίξεων

στον τοµέα των τρόπων αντιµετώπισης, ανάπτυξη περισσότερο δοµηµένων τεχνικών επεξεργασίας δεδοµένων και παροχή

παραδειγµάτων «καλής πρακτικής» και εργαλείων ποιοτικής διαχείρισης.

Βασικά θέµατα

Το ΕΚΠΝΤ παρακολουθεί και αναλύει τη διαθεσιµότητα, τη δυνατότητα πρόσβασης και την ποιότητα των τρόπων αντιµετώπισης στους

τοµείς της πρόληψης των ναρκωτικών, της θεραπείας, της κοινωνικής αποκατάστασης και της µείωσης της βλάβης. Εξετάζονται

επίσης οι δυνατότητες που διαθέτουν οι χρήστες ναρκωτικών στο πλαίσιο του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης.

Συγκεκριµένα, το ΕΚΠΝΤ εξετάζει τις παρεµβάσεις που έχουν ως στόχο:

• την πρόληψη της έναρξης της χρήσης ναρκωτικών στα παιδιά και τους νέους,

• την πρόληψη της µετάβασης από την πειραµατική στη προβληµατική χρήση,

• την πρόληψη και τη µείωση της βλάβης στην υγεία και των θανάτων που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά,

• την παροχή βοήθειας στους παραβάτες χρήστες ναρκωτικών εντός και εκτός της φυλακής,

• την αντιµετώπιση του προβλήµατος της χρήσης ναρκωτικών και της τοξικοµανίας,

• την κοινωνική επανένταξη των προβληµατικών χρηστών ναρκωτικών και

• την πρόληψη του ξεπλύµατος χρηµάτων και της εκτροπής πρόδροµων ουσιών.

Τρόποι αντιµετώπισης

kg309724CEE_el  9/03/04  14:25  Page 8



9

Εργαλεία και µέσα πληροφόρησης

Τα προγράµµατα εργασίας του ΕΚΠΝΤ επικεντρώνονται στην

προώθηση παραδειγµάτων «καλής πρακτικής» και στην

αξιολόγηση των τρόπων αντιµετώπισης του προβλήµατος των

ναρκωτικών. 

Το πλέον εξειδικευµένο εργαλείο για τη συλλογή δεδοµένων

σχετικά µε παραδείγµατα «καλής πρακτικής» είναι η βάση

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις δράσεις στον τοµέα

της µείωσης της ζήτησης των ναρκωτικών (Exchange on Drug

Demand Reduction Action — EDDRA). Αυτό το πολυγλωσσικό

διαδικτυακό σύστηµα πληροφόρησης παρέχει στοιχεία

σχετικά µε ποικίλα αξιολογηµένα προγράµµατα πρόληψης,

θεραπείας και µείωσης της βλάβης στην ΕΕ, ενώ παράλληλα

προωθεί την ανταλλαγή επαγγελµατικών εµπειριών.

Η τράπεζα εργαλείων αξιολόγησης (Evaluation Instruments

Bank — ΕΙΒ) διευκολύνει την αξιολόγηση των υπηρεσιών. 

Στο πολυγλωσσικό και διαδικτυακό αυτό αρχείο εγγράφων

αποθηκεύονται τυποποιηµένες µέθοδοι και εργαλεία, τα οποία

χρησιµοποιούν όσοι ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν τα

προγράµµατα που εφαρµόζουν.

Το Κέντρο δηµοσιεύει επίσης, σε έντυπη και ηλεκτρονική

µορφή, κατευθυντήριες γραµµές για την προώθηση

συστηµατικού σχεδιασµού, παρακολούθησης και

αξιολόγησης των προγραµµάτων.

Ανάλυση, «καλή πρακτική» και ποιότητα

Το ΕΚΠΝΤ αναλύει και ερµηνεύει ποικίλες εναλλακτικές

επιλογές αντιµετώπισης των ναρκωτικών, µε σκοπό την

καθοδήγηση των φορέων χάραξης πολιτικής και των

επαγγελµατιών για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του

προβλήµατος.

Το Κέντρο διαδίδει επίσης πληροφορίες σχετικά µε εµπειρίες

«καλής πρακτικής» και διασφάλισης της ποιότητας που

επιτεύχθηκαν µέσω προσεκτικού σχεδιασµού, συστηµατικής

εφαρµογής, κατάλληλης παρακολούθησης και αξιολόγησης,

καθώς και θεµελιωµένης επιστηµονικής γνώσης.

Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, το Κέντρο επιθυµεί να

συµβάλλει στην παραγωγική και αµοιβαίως επωφελή

ανταλλαγή γνώσεων, την αύξηση των πληροφοριών για

θετικές επιλογές αντιµετώπισης και την παροχή καθοδήγησης

σχετικά µε τη βέλτιστη χρήση των πόρων και του δυναµικού.
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Έγκαιρη προειδοποίηση

Το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τα νέα συνθετικά

ναρκωτικά αποτελεί το πρώτο στάδιο εφαρµογής. Τα κράτη

µέλη, µόλις εντοπίσουν ένα νέο συνθετικό ναρκωτικό στην

ευρωπαϊκή αγορά, αποστέλλουν πληροφορίες σχετικά µε την

παραγωγή, τη διακίνηση και τη χρήση του στην Ευρωπαϊκή

Αστυνοµική Υπηρεσία (Europol) και το ΕΚΠΝΤ, µέσω των

εθνικών υπηρεσιών της Europol και των εθνικών κέντρων του

Reitox.

Τα δεδοµένα αυτά υποβάλλονται στη συνέχεια προς

ενηµέρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό

Οργανισµό για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών

Προϊόντων (ΕΜΕΑ) που εδρεύει στο Λονδίνο. 

Τέλος, το ΕΚΠΝΤ και η Europol συντάσσουν κοινή έκθεση, 

η οποία διαβιβάζεται στο Συµβούλιο της ΕΕ. Με βάση την

έκθεση αυτή λαµβάνεται απόφαση για την πιθανή έναρξη

διαδικασίας αξιολόγησης της επικινδυνότητας σχετικά µε το

νέο αυτό συνθετικό ναρκωτικό.

10

Παρακολούθηση του προβλήµατος 
των νέων συνθετικών ναρκωτικών

Τα νέα συνθετικά ναρκωτικά µπορούν να αποτελέσουν

σηµαντικό κίνδυνο για την υγεία και να προκαλέσουν

προβλήµατα σχετικά µε την ασφάλεια, ιδίως στα άτοµα

νεαρής ηλικίας. Το ΕΚΠΝΤ διαδραµατίζει βασικό ρόλο στον

εντοπισµό και την αξιολόγηση των ναρκωτικών αυτών στην ΕΕ,

σύµφωνα µε την από κοινού δράση που ενέκρινε το

Συµβούλιο της ΕΕ το 1997 (1).

Η από κοινού δράση σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών,

την αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων

συνθετικών ναρκωτικών:

• συστήνει ένα σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τον

εντοπισµό των νέων συνθετικών ναρκωτικών µόλις

εµφανιστούν σε κράτος µέλος της ΕΕ,

• εισάγει µηχανισµό για την αξιολόγηση της

επικινδυνότητας των ναρκωτικών αυτών όσον αφορά την

υγεία και την κοινωνία και

• προβλέπει διαδικασία λήψης αποφάσεων για την

υπαγωγή των προϊόντων αυτών υπό έλεγχο σε όλα τα

κράτη µέλη της ΕΕ.

Ν
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Αξιολόγηση επικινδυνότητας

Οι δραστηριότητες για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας

των ουσιών διεξάγονται κατόπιν αιτήσεως ενός τουλάχιστον

κράτους µέλους ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η επιστηµονική επιτροπή του ΕΚΠΝΤ — επικουρούµενη από

εµπειρογνώµονες που διορίζουν τα κράτη µέλη της ΕΕ και

αντιπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Europol και

του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Αξιολόγηση των

Φαρµακευτικών Προϊόντων — αξιολογεί τους πιθανούς

κινδύνους που ενέχει η χρήση των συνθετικών ναρκωτικών

που εντοπίστηκαν πρόσφατα και τις συνέπειες της υπαγωγής

τους σε έλεγχο.

Στο επόµενο στάδιο η έκθεση αξιολόγησης της

επικινδυνότητας υποβάλλεται προς εξέταση στο Συµβούλιο

της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αυτή συνοψίζει

τα πορίσµατα της αξιολόγησης.

Τα συνθετικά ναρκωτικά για τα οποία έχει πραγµατοποιηθεί

αξιολόγηση επικινδυνότητας είναι τα ακόλουθα: 

MBDB, 4-MTA, GHB, Κεταµίνη, PMMA, 2C-I, 2C-T-2, 

2C-T-7 και TMA-2.

Λήψη αποφάσεων

Με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης της επικινδυνότητας και µε

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ενός κράτους

µέλους, το Συµβούλιο της ΕΕ µπορεί να εκδώσει οµόφωνα

απόφαση ορίζοντας τα συνθετικά ναρκωτικά τα οποία πρέπει

να υπαχθούν στα αναγκαία µέτρα ελέγχου και σε ποινικές

κυρώσεις σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ.

Παρόλο που η από κοινού δράση παρέχει στην ΕΕ έναν

ευέλικτο και ταχύτατο µηχανισµό αντιµετώπισης του

προβλήµατος των συνθετικών ναρκωτικών, δεν εµποδίζει τα

κράτη µέλη να θεσπίζουν στην επικράτειά τους οποιοδήποτε

εθνικό µέτρο ελέγχου θεωρούν σκόπιµο µόλις εντοπίσουν νέο

συνθετικό ναρκωτικό.

Η από κοινού δράση αφορά νέα συνθετικά ναρκωτικά που

σήµερα δεν περιλαµβάνονται σε κανένα παράρτηµα της

σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τις ψυχοτρόπες ουσίες

του 1971.

(1) Μετά από εξωτερική αξιολόγηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε

νοµοθετική πρωτοβουλία για τη διεύρυνση του πεδίου και τη βελτίωση της

απόδοσης του µηχανισµού. 
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Με την πάροδο των ετών, το ΕΚΠΝΤ διαδραµατίζει ενεργό ρόλο, ως γέφυρα µεταξύ της επιστήµης, της πρακτικής

εφαρµογής και της πολιτικής. Συνεπώς, η παρακολούθηση και η ανάλυση των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών και

στρατηγικών και των συνεπειών τους στην κατάσταση των ναρκωτικών είναι θεµελιώδης πτυχή του έργου του Κέντρου.

Στον τοµέα αυτό, το Κέντρο εξετάζει τα νοµικά, θεσµικά και οικονοµικά πλαίσια που υπάρχουν σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για

την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. Επίσης, ενηµερώνονται οι φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά µε επίκαιρα θέµατα,

µε βάση συνοπτικές µελέτες και αναλύσεις.

Οι προτεραιότητες σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας 2004–2006 περιλαµβάνουν: ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της

πολιτικής για τα ναρκωτικά, βελτίωση των νοµικών και πολιτικών αναλύσεων και συµβολή στην αξιολόγηση των κοινοτικών

στρατηγικών και των σχεδίων δράσης για τα ναρκωτικά.

Νοµοθεσία περί ναρκωτικών

Το ΕΚΠΝΤ συλλέγει βασικά περιγραφικά δεδοµένα σχετικά µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία περί ναρκωτικών. Η ευρωπαϊκή

νοµική βάση δεδοµένων για τα ναρκωτικά (European Legal Database on Drugs — ELDD) του Κέντρου αποτελεί απαραίτητο εργαλείο

για την παρακολούθηση και την ανάλυση των δεδοµένων αυτών, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Το δηµόσιο αυτό αρχείο, το οποίο διατίθεται δωρεάν στην ιστοθέση του ΕΚΠΝΤ, παρέχει άµεση πληροφόρηση για τη νοµοθεσία

περί ναρκωτικών που ισχύει στην ΕΕ, τη Νορβηγία και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Μεταξύ άλλων, παρέχει πρόσβαση σε

πρωτότυπα νοµικά κείµενα και στην εικόνα της νοµικής κατάστασης των χωρών και των πρόσφατων τάσεων. Παρουσιάζονται επίσης

αναλυτικότερες συγκριτικές µελέτες σχετικά µε νόµους περί ναρκωτικών, οι οποίες καλύπτουν ειδικά θέµατα επιστηµονικού και

πολιτικού ενδιαφέροντος.

Εθνικές και κοινοτικές πολιτ ικές και στρατηγικές 
για τα ναρκωτικά
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Στρατηγικές και σχέδια δράσης

Οι εθνικές στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για τα

ναρκωτικά, καθώς και οι εθνικοί µηχανισµοί συντονισµού,

µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην αντιµετώπιση του

προβλήµατος των ναρκωτικών. Το ΕΚΠΝΤ παρακολουθεί

στενά τις στρατηγικές και τα σχέδια αυτά και διεξάγει

συγκριτικές µελέτες σχετικά µε τους στόχους, τους

διακανονισµούς συντονισµού, την αξιολόγηση, την

πληροφόρηση για τα ναρκωτικά και την εφαρµογή πολιτικών.

Επίσης, το ΕΚΠΝΤ παρέχει βοήθεια στο πλαίσιο της

παρακολούθησης των ευρωπαϊκών στρατηγικών και σχεδίων

δράσης για τα ναρκωτικά και της προόδου τους, παρέχοντας

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύτιµη τεχνική υποστήριξη για την

ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης.

Κύρια συνεισφορά του Κέντρου στη διαδικασία αξιολόγησης

είναι η παροχή βασικής ή αντιπροσωπευτικής πληροφόρησης

µε την ανασκόπηση της κατάστασης των ναρκωτικών και των

πολιτικών µέτρων που θεσπίστηκαν στο αρχικό στάδιο του

δεδοµένου σχεδίου δράσης. Στο τελικό στάδιο του σχεδίου

πραγµατοποιείται σύγκριση µε παρόµοιο αντιπροσωπευτικό

τµήµα πληροφοριών και κατ’ αυτόν τον τρόπο

προσδιορίζονται οι τάσεις και οι εξελίξεις.

Μελέτες σχετικά µε την πολιτική

Η πληροφόρηση και η ανάλυση είναι απαραίτητες για την

επιτυχία των στρατηγικών της πολιτικής για τα ναρκωτικά. 

Ως εκ τούτου, το ΕΚΠΝΤ στοχεύει στην εξέταση των

παρατηρούµενων τάσεων και εξελίξεων στο σωστό πλαίσιο

και στην ερµηνεία τους µε βάση αναλυτικές µελέτες σχετικά

µε την πολιτική.

Εξετάζονται ποικίλα θέµατα στα οποία περιλαµβάνονται τα

ακόλουθα: επίκαιρα ζητήµατα σχετικά µε νόµους περί

ναρκωτικών, δηµόσιες δαπάνες, στρατηγικές για τα ναρκωτικά

και µηχανισµοί συντονισµού, καθώς και κοινοτικά εργαλεία

για τα ναρκωτικά.

Με βάση τις µελέτες αυτές, το ΕΚΠΝΤ παρέχει ενηµερωµένες

επισκοπήσεις και συγκρίσεις µεταξύ χωρών στον τοµέα της

πολιτικής για τα ναρκωτικά, µε στόχο να συµβάλλει στις

διαδικασίες αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων.
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Το δίκτυο Reitox, το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικοµανία, συµπληρώνει το έργο του

ΕΚΠΝΤ. Ο ιδιαίτερα ανεπτυγµένος αυτός µηχανισµός επιτρέπει τη συλλογή και την ανταλλαγή των πληροφοριών για τα

ναρκωτικά στην Ευρώπη. Αποτελείται από τα εθνικά κέντρα στα κράτη µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και τις υποψήφιες

χώρες, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία είναι ειδικευµένα στον τοµέα των ναρκωτικών. Το δίκτυο Reitox συµβάλλει

σηµαντικά στις εργασίες του Κέντρου.

Το ΕΚΠΝΤ και τα κράτη µέλη του, τα οποία εκπροσωπούνται στο διοικητικό συµβούλιο και την επιστηµονική επιτροπή, διευκολύνουν

τις διαδικασίες εργασίας του δικτύου και εξασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων και των αποτελεσµάτων του έργου του δικτύου.

Οι προτεραιότητες σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας 2004–2006 περιλαµβάνουν: ολοκλήρωση και βελτίωση της ποιότητας των

δεδοµένων του δικτύου και των διαδικασιών αναφοράς, και δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής στη διευρυµένη ΕΕ.

Εθνικά κέντρα

Τα εθνικά κέντρα του δικτύου Reitox είναι οι κύριοι δίαυλοι επικοινωνίας µεταξύ του ΕΚΠΝΤ και των κρατών µελών και

διαδραµατίζουν διττό ρόλο. Αφενός, αποτελούν επίσηµους εθνικούς φορείς, οι οποίοι, υπό την ευθύνη των κυβερνήσεών τους,

παρέχουν πληροφορίες για τα ναρκωτικά στο Κέντρο. Αφετέρου, υπό την καθοδήγηση του ΕΚΠΝΤ, διαδραµατίζουν ρόλο «πρέσβη»

εκπροσωπώντας και προωθώντας το δίκτυο Reitox στα κράτη τους.

Όπως το ΕΚΠΝΤ στηρίζεται στα εθνικά κέντρα για την άντληση πληροφοριών και ειδικών γνώσεων, τα εθνικά κέντρα, µε τη σειρά

τους, στηρίζονται στα εθνικά δίκτυα των µονάδων παρακολούθησης των ναρκωτικών για την παροχή πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Rei tox
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Αποτελέσµατα και αναφορές (εκθέσεις)

Τα εθνικά κέντρα υποβάλλουν στο ΕΚΠΝΤ, προς ανάλυση σε

επίπεδο ΕΕ, τακτικά στατιστικά στοιχεία, ποιοτικές

πληροφορίες και ετήσιες εθνικές εκθέσεις σχετικά µε τις

κύριες τάσεις και εξελίξεις στα ναρκωτικά στις χώρες τους.

Επίσης, τα εθνικά κέντρα διαχέουν ευρωπαϊκές πληροφορίες

για τα ναρκωτικά σε εθνικό επίπεδο.

Οι διαδικασίες και οι δοµές για την υποβολή των εκθέσεων

επιτρέπουν όλο και περισσότερο την ηλεκτρονική διαβίβαση

εθνικών πληροφοριών από τα εθνικά κέντρα στα συστήµατα

αποθήκευσης και ανάκτησης δεδοµένων του ΕΚΠΝΤ. 

Η ποιότητα των πληροφοριών εξασφαλίζεται σε µεγάλο

βαθµό µε βάση κατευθυντήριες γραµµές και εργαλεία

συλλογής δεδοµένων, τα οποία καθορίστηκαν κατόπιν

συµφωνίας. Το ΕΚΠΝΤ αξιολογεί την ποιότητα του συνόλου

των δεδοµένων που λαµβάνει µέσω του δικτύου και συζητεί τα

αποτελέσµατα µε κάθε εθνικό κέντρο χωριστά.

∆ηµιουργία υποδοµής

Το επίπεδο εµπειρογνωµοσύνης σε συγκεκριµένους τοµείς

που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά µπορεί να ποικίλλει από το

ένα κράτος στο άλλο. Οι δραστηριότητες για τη δηµιουργία

της κατάλληλης υποδοµής, όπως είναι τα µαθήµατα

κατάρτισης και οι ανταλλαγές, αποτελούν µέρος των

προγραµµάτων του Reitox. Οι δραστηριότητες αυτές

επιτρέπουν στα λιγότερο ειδικευµένα εθνικά κέντρα να

βασιστούν στην πείρα των πιο έµπειρων εταίρων. 

Ειδικές οµάδες των εθνικών κέντρων µε ειδικές γνώσεις σε

συγκεκριµένο τοµέα αναπτύσσουν δραστηριότητες µε στόχο

τον εννοιολογικό προσδιορισµό των νέων δεικτών, των

βασικών συνόλων δεδοµένων και των νέων τοµέων εργασίας.

∆ιαχείριση δικτύου

Το ΕΚΠΝΤ, µε την ιδιότητα του συντονιστή δικτύου,

διοργανώνει τακτικές συνεδριάσεις των υπεύθυνων των

εθνικών κέντρων για τον προγραµµατισµό, την ανταλλαγή

απόψεων και τη συζήτηση σχετικά µε τις εξελίξεις σε

συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες. Η καθηµερινή επικοινωνία

µεταξύ του ΕΚΠΝΤ και των εθνικών κέντρων διευκολύνεται

µέσω του εκτεταµένου ενδοδικτύου (extranet) του Reitox, µιας

ιστοθέσης περιορισµένης πρόσβασης για την ανταλλαγή

πληροφοριών και αρχείων µεταξύ των εταίρων του δικτύου.
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∆ηµοσιεύσεις

Οι δηµοσιεύσεις του ΕΚΠΝΤ αποτελούν βασικό µέσο

παρουσίασης των αποτελεσµάτων και των επιτευγµάτων του

Κέντρου. Οι έντυπες εκδόσεις έχουν τη µορφή ετήσιων

εκθέσεων για το φαινόµενο των ναρκωτικών και ειδικών

επιστηµονικών και θεµατικών τόµων που διακρίνονται σε

τέσσερις ξεχωριστές σειρές. Περαιτέρω συνοπτικές

πληροφορίες διατίθενται µέσω διµηνιαίων ενηµερωτικών

δελτίων και δελτίων σε θέµατα πολιτικής. Ο τοµέας επιδιώκει

να εξασφαλίσει ισορροπία και συµπληρωµατικότητα µεταξύ

των ηλεκτρονικών και έντυπων εκδόσεων.

∆ραστηριότητες στο ∆ιαδίκτυο

Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΚΠΝΤ στη διεύθυνση

http://www.emcdda.eu.int είναι η πύλη πρόσβασης στο

σύνολο των πληροφοριών που παρέχει το Κέντρο. 

Στόχος είναι η ταχεία διαβίβαση των πληροφοριών για

ναρκωτικά σε όλες τις κατηγορίες αποδεκτών του ΕΚΠΝΤ µε

χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Βασικά

χαρακτηριστικά των διαδικτυακών δραστηριοτήτων του

Κέντρου είναι µεταξύ άλλων οι εκτενείς ετήσιες εκθέσεις στο

∆ιαδίκτυο, οι δηµοσιεύσεις και το υλικό για τον τύπο µε

δυνατότητα τηλεφόρτωσης, οι βάσεις δεδοµένων σχετικά µε

τα ναρκωτικά, οι συνδροµητικές υπηρεσίες, οι παρουσιάσεις

των προγραµµάτων εργασίας του ΕΚΠΝΤ και η διασύνδεση µε

οργανισµούς-εταίρους σε όλο τον κόσµο.

16

Υπηρεσία υψηλής ποιότητας

Το ΕΚΠΝΤ έχει ως στόχο να παρέχει στην ΕΕ και τα κράτη

µέλη της υπηρεσίες πληροφόρησης υψηλής ποιότητας

σχετικά µε τα ναρκωτικά και την τοξικοµανία στην Ευρώπη. 

Η επικοινωνία και η διάχυση πληροφοριών είναι συνεπώς οι

κυριότερες δραστηριότητες του Κέντρου.

Η πληροφόρηση που παρέχει το Κέντρο προσαρµόζεται στις

ανάγκες των διαφόρων αποδεκτών. Μεταξύ των αποδεκτών

συγκαταλέγονται:

• φορείς χάραξης πολιτικής και σύµβουλοί τους,

• ειδικοί, επαγγελµατίες και

• ερευνητές στον τοµέα των ναρκωτικών.

Πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης στα µέσα µαζικής

επικοινωνίας και το ευρύ κοινό.

Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν πρόσβαση στις

δραστηριότητες του Κέντρου µέσω µεγάλου αριθµού

πολυγλωσσικών δηµοσιεύσεων.

Όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται µε βάση την εταιρική εικόνα

του Κέντρου.
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Σχέσεις µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης

Η προώθηση της αποστολής του ΕΚΠΝΤ ως ευρωπαϊκού

σηµείου αναφοράς στον τοµέα των ναρκωτικών καθώς και η

παροχή στους δηµοσιογράφους υπηρεσιών πληροφόρησης

υψηλής ποιότητας σχετικά µε τα ναρκωτικά είναι δύο από τις

βασικές αρχές του τοµέα µέσων µαζικής ενηµέρωσης του

Κέντρου. Στις δραστηριότητες περιλαµβάνονται η οικοδόµηση

καλών σχέσεων µε τους δηµοσιογράφους, η παροχή

πληροφόρησης κατάλληλης για τους δηµοσιογράφους και η

παρακολούθηση του τύπου. H ενότητα News and media

services (Νέα και υπηρεσίες µέσων µαζικής ενηµέρωσης) στην

ιστοθέση του ΕΚΠΝΤ παρέχει στους δηµοσιογράφους άµεση

πρόσβαση στα πιο πρόσφατα δελτία και προϊόντα τύπου.

Προώθηση και διαφήµιση

Οι δραστηριότητες προώθησης του ΕΚΠΝΤ στρέφονται γύρω

από τρεις άξονες: το διάλογο µε τους πελάτες, 

τις δραστηριότητες προώθησης και τη διανοµή. 

Η αλληλεπίδραση µε οµάδες πελατών, µέσω ερευνών

αγοράς, βοηθάει το Κέντρο να προσαρµόσει τα προϊόντα στις

ανάγκες των χρηστών. Ευρύ φάσµα διαύλων προώθησης

(µεταξύ άλλων φυλλάδια, διάθεση προϊόντων και δηµόσιες

σχέσεις) διαφηµίζουν τα αποτελέσµατα του Κέντρου, ενώ η

στοχοθετηµένη διανοµή εξασφαλίζει την ταχεία και

αποτελεσµατική παροχή του κατάλληλου προϊόντος στον

κατάλληλο πελάτη.

Εκδηλώσεις

Το Κέντρο οργανώνει συνέδρια υψηλού επιπέδου σε πολιτικά

θέµατα ή σχετικά µε τα προγράµµατα εργασίας του.

Παρόµοιες εκδηλώσεις αποτελούν ανεκτίµητο µέσο για την

ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µε βασικούς εταίρους στον

τοµέα των ναρκωτικών και την προώθηση του ρόλου του

Κέντρου ως κέντρου εξέχοντος ρόλου.

Παροχή υπηρεσιών στις εθνικές
και κοινοτικές αρχές

Κύριο καθήκον του ΕΚΠΝΤ είναι η ικανοποίηση των αναγκών

πληροφόρησης των εθνικών και κοινοτικών αρχών, ιδιαίτερα

των αρµόδιων για τη χάραξη πολιτικής και των συµβούλων

τους. Το Κέντρο συµβάλλει στη διαδικασία λήψης

αποφάσεων µε ενεργό και αντενεργό τρόπο, µε την παροχή

υπηρεσιών και πληροφόρησης προσαρµοσµένων στις

ανάγκες των αποδεκτών.
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Τεχνολογία πληροφορικής και υπηρεσίες υποστήριξης

Τεχνολογία πληροφορικής

Η οµάδα για την τεχνολογία πληροφορικής (ΤΠ) είναι αρµόδια για την ανάπτυξη και τη συντήρηση της υποδοµής ΤΠ του ΕΚΠΝΤ,

την παροχή συµβουλών ΤΠ σχετικά µε ερευνητικά προγράµµατα και τη διαχείριση διαδικτυακών υπηρεσιών και βάσεων δεδοµένων.

Υπηρεσίες υποστήριξης

Η οµάδα για τις υπηρεσίες υποστήριξης είναι αρµόδια για τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, την οικονοµική και λογιστική

διαχείριση, τον προγραµµατισµό και την αξιολόγηση, καθώς και την τεκµηρίωση και τα αρχεία.

Στην υπηρεσία τεκµηρίωσης λειτουργεί το κέντρο πληροφόρησης και τεκµηρίωσης του ΕΚΠΝΤ, µια ειδική βιβλιοθήκη ανοιχτή στο

κοινό µε πλήρη συλλογή συγγραµµάτων για τα ναρκωτικά. Παρέχεται επίσης υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης για την

εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού του ΕΚΠΝΤ και των εξωτερικών χρηστών µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. 

Η υπηρεσία αυτή καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε καταλόγους βιβλιοθήκης, εξωτερικές βάσεις δεδοµένων για τα ναρκωτικά 

και διαδικτυακές περιοδικές εκδόσεις.

Προσωπικό και προϋπολογισµός

Το ΕΚΠΝΤ, στην αρχή του προγράµµατος εργασίας του για την περίοδο 2004–2006, απασχολούσε µια οµάδα 80 περίπου ατόµων

από ολόκληρη την ΕΕ. Προϊστάµενος του προσωπικού είναι ο εκτελεστικός διευθυντής που διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο,

κατόπιν προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για περίοδο πέντε ετών µε δυνατότητα ανανέωσης.

Το ΕΚΠΝΤ λαµβάνει σταθερή χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισµού της ΕΕ. Ο προϋπολογισµός του ΕΚΠΝΤ

εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο.
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (φυλλάδιο παρουσίασης)

Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ISBN 92-9168-172-5

2004 — 18 σ. — 21 x 21 cm
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Rua da Cruz de Santa Apolόnia 23-25, 1149-045 Λισσαβόνα, Πορτογαλία

Τηλ. (351) 218 11 30 00 • Φαξ (351) 218 13 17 11

info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int

kg309724CEE_el  9/03/04  14:25  Page 20


