
 

 

∆ιορθωτικό για 
την ετήσια έκθεση 2000 

σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(τροποποιηµένο κείµενο µε υπογράµµιση) 

 
Σελίδα 21, υπότιτλος Εξελίξεις των συνδεόµενων µε τα ναρκωτικά θανάτων 
Στην πρώτη βούλα � η πρώτη πρόταση τροποποιείται ως εξής: 
Στην Ισπανία, τη Γαλλία και ως ένα βαθµό στη Γερµανία (µολονότι πρόσφατα δηλώθηκε αύξηση), την 
Ιταλία, το Λουξεµβούργο και την Αυστρία, οι αιφνίδιοι συνδεόµενοι µε τα ναρκωτικά θάνατοι 
σταθεροποιήθηκαν ή µειώθηκαν. 
 
Σελίδα 30, υπότιτλος Εθνικές πολιτικές για τα ναρκωτικά 
Η πρώτη πρόταση της 4ης παραγράφου αντικαθίσταται από τις ακόλουθες προτάσεις: 
Στο Λουξεµβούργο, ο συντονισµός της πολιτικής για τα ναρκωτικά πέρασε από το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης στο Υπουργείο Υγείας µετά τις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές του 1999. Επί του 
παρόντος, συζητείται ένα νοµοσχέδιο για την κατάργηση των ποινών φυλάκισης και τη µείωση των 
χρηµατικών ποινών για χρήση και κατοχή για προσωπική χρήση κάνναβης και παραγώγων της, καθώς 
και για την αναδιαβάθµιση των ποινών για χρήση και κατοχή για προσωπική χρήση άλλων 
ναρκωτικών. 
 
Σελίδα 34, υπότιτλος Λοιµώδη νοσήµατα 
Η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 
Ωστόσο, ένα πρόγραµµα εµβολιασµού κατά της ηπατίτιδας Β στην Αυστρία αποδείχθηκε επιτυχές, ενώ 
και η Γερµανία, το Λουξεµβούργο και οι Κάτω Χώρες αναφέρουν θετικές εµπειρίες, ακόµη και σε 
εκείνους που διατρέχουν µεγάλο κίνδυνο λόγω ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών. 
 
Σελίδα 35, υπότιτλος Προβληµατικοί χρήστες ναρκωτικών 
Η δεύτερη πρόταση της τελευταίας παραγράφου τροποποιείται ως εξής: 
Στη ∆ανία, ποσοστό 75% ή µεγαλύτερο και στο Λουξεµβούργο ποσοστό 82% αυτών που εισάγονται 
για θεραπεία κάνει χρήση διάφορων ναρκωτικών. 
 
Σελίδα 36, υπότιτλος Επανένταξη 
Η τελευταία πρόταση της πρώτης παραγράφου τροποποιείται ως εξής: 
Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία 
εντατικοποίησαν τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν τους χρήστες ναρκωτικών να (επαν)ενταχθούν 
στην κοινωνία και να σταθεροποιήσουν τον τρόπο ζωής τους. 

Η τελευταία πρόταση της δεύτερης παραγράφου τροποποιείται ως εξής: 
Στην Ελλάδα, την Ισπανία, το Λουξεµβούργο, την Αυστρία και την Πορτογαλία αυξάνονται οι πρωτοβουλίες 
για τη στέγαση των (πρώην) χρηστών, σε επιδοτούµενα καταλύµατα, συνηθισµένα διαµερίσµατα ή στο 
εσωτερικό οικογενειών. 

 
Σελίδα 37, πίνακας 1: Ουσίες υποκατάστασης που χρησιµοποιούνται στην ΕΕ 
Η πρώτη γραµµή � «Βουπρενορφίνη», στήλη «Χώρες που αναφέρουν χρήση της ουσίας», 
τροποποιείται ως εξής: 
Βέλγιο, ∆ανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Αυστρία, ΗΒ 
Στη δεύτερη γραµµή � «∆ιυδροκωδεΐνη», στήλη «Χώρες που αναφέρουν χρήση της ουσίας», 
διαγράφεται το Λουξεµβούργο. 
 
Σελίδα 38, πίνακας 2: Εισαγωγή των θεραπειών υποκατάστασης στην ΕΕ 
Η γραµµή «Λουξεµβούργο», στήλη «Εισαγωγή άλλων ουσιών υποκατάστασης», τροποποιείται ως 
εξής: 
Mephenon  (1989), µεθαδόνη (1989) (γ), και βουπρενορφίνη (2000) 
 
 
Σελίδα 39, χάρτης: Επισκόπηση της θεραπείας υποκατάστασης στην Ευρωπαϊκή 
         Ένωση 
Το πλαίσιο για το Λουξεµβούργο τροποποιείται ως εξής: 
Mephenon , µεθαδόνη και βουπρενορφίνη (συνταγογραφείται από το 2000) 
 
Σελίδα 44, πίνακας 3: Προγράµµατα αντιµετώπισης των αναγκών των γυναικών 
              χρηστών ναρκωτικών 
Στη γραµµή που αφορά το Λουξεµβούργο και στη στήλη «Μητέρες-χρήστες ναρκωτικών και τα παιδιά 
τους», το σωστό σύµβολο είναι: + 
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Με την παρ�ύσα Ετήσια έκθεση σ�ετικά µε τ� πρ� ληµα

των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γα τ� 2000, τ�

Ευρωπαϊκ" Κέντρ� Παρακ�λ�ύθησης Ναρκωτικών και

Τ��ικ�µανίας (ΕΚΠΝΤ) παρ�υσιάeει στην ΕΕ και στα κράτη

µέλη της µία επισκ"πηση τ�υ %αιν�µέν�υ των ναρκωτι-

κών στην Ευρώπη στην αρ'ή της νέας 'ιλιετίας. <ι

ακρι*είς πληρ�%�ρίες είναι eωτικής σηµασίας για την

ανάληψη απ�τελεσµατικής δράσης, και, µε την ανταπ"-

κριση στις ανάγκες πληρ�%"ρησης των παραγ"ντων

λήψης απ�%άσεων σε "λα τα επίπεδα, τ� ΕΚΠΝΤ συµ*άλ-

λει σηµαντικά στην ανάπτυ�η π�λιτικής για τα ναρκωτικά

στην Ευρώπη.

Η ετήσια έκθεση —η �π�ία συντά'θηκε σε στενή συνερ-

γασία µε τα εθνικά εστιακά σηµεία και τ� εστιακ" σηµεί�

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τ�υ δικτύ�υ Reitox και άλλων

σηµαντικών εταίρων— απ�τελεί τ� *ασικ" µέσ� παρ�'ής

πληρ�%"ρησης εκ µέρ�υς τ�υ Κέντρ�υ, ενώ τα στ�ι'εία

και �ι αναλύσεις π�υ περιλαµ*άνει είναι eωτικής

σηµασίας για τ� σ'εδιασµ" και την ε%αρµ�γή των κατάλ-

ληλων µέτρων για την αντιµετώπιση τ�υ πρ�*λήµατ�ς

των ναρκωτικών τ"σ� σε εθνικ" "σ� και σε επίπεδ� ΕΕ.

Η συλλ�γή των στ�ι'είων και �ι µέθ�δ�ι σύγκρισής τ�υς

παραµέν�υν δια%�ρετικές στα διά%�ρα κράτη της

Ευρώπης. Τ� ΕΚΠΝΤ αναπτύσσει ειδικά µέσα για τη

διευκ"λυνση της ανάλυσης των ανα%ερ"µενων στα

ναρκωτικά ν�µ�θεσιών, π�λιτικών και στρατηγικών σε

"λα τα κράτη µέλη. Για τ� σκ�π" αυτ" 'ρησιµ�π�ι�ύνται

πέντε εναρµ�νισµέν�ι επιδηµι�λ�γικ�ί δείκτες για τη

'ρήση ναρκωτικών: έρευνες στ�ν γενικ" πληθυσµ",

εκτιµήσεις για την επικράτηση της 'ρήσης ναρκωτικών,

αίτηση για θεραπεία, συνδε"µεν�ι µε τα ναρκωτικά

θάνατ�ι και συνδε"µενα µε τα ναρκωτικά λ�ιµώδη

ν�σήµατα. Αυτ�ί �ι δείκτες δεν πρ�σ%έρ�υν µ"ν� πληρ�-

%�ρίες eωτικής σηµασίας για σηµαντικά θέµατα τ�υ

%αιν�µέν�υ των ναρκωτικών, αλλά ενέ'�υν και ευρύτερη

στρατηγική α�ία. Η σηµασία της α�ι�λ"γησης τ�υ αντικτύ-

π�υ της π�λιτικής για τ� πρ"*ληµα των ναρκωτικών

αναγνωρίeεται "λ� και περισσ"τερ� και είναι στη *άση

αυτών των πέντε δεικτών π�υ θα πραγµατ�π�ιηθ�ύν �ι

ανάλ�γες µελλ�ντικές εκτιµήσεις.

Στη σύν�δ� κ�ρυ%ής τ�υ Ελσίνκι, τ�ν ∆εκέµ*ρι� τ�υ

1999, τ� Ευρωπαϊκ" Συµ*�ύλι� υι�θέτησε επίσηµα τη

στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά

(2000–2004). Στ� έγγρα%� αυτ" τίθενται έ�ι στ"'�ι, �ι

�π�ί�ι θα πρέπει να επιτευ'θ�ύν µέ'ρι τ� τέλ�ς αυτής

της περι"δ�υ:

• η σηµαντική µείωση της επικράτησης της 'ρήσης

ναρκωτικών και των νέων 'ρηστών ηλικίας µικρ"τερης

των 18 ετών·

• η σηµαντική µείωση της συ'ν"τητας των συνδε"µενων

µε τα ναρκωτικά αρνητικών συνεπειών επί της υγείας,

καθώς και των συνδε"µενων µε τα ναρκωτικά θανάτων·

• η �υσιαστική αύ�ηση τ�υ αριθµ�ύ των απ�θεραπευµέ-

νων τ��ικ�µανών·

• η �υσιαστική µείωση της διαθεσιµ"τητας παράν�µων

ναρκωτικών·

• η �υσιαστική µείωση των συνδε"µενων µε τα ναρκωτικά

εγκληµάτων· και

• η �υσιαστική µείωση της ν�µιµ�π�ίησης εσ"δων και της

παράν�µης διακίνησης 'ηµικών πρ"δρ�µων �υσιών.

Τ� ΕΚΠΝΤ, σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή

Επιτρ�πή και τα κράτη µέλη της ΕΕ, εγκαθιδρύει επί τ�υ

παρ"ντ�ς τα απαιτ�ύµενα µέσα και µεθ�δ�λ�γίες για την

ε%αρµ�γή, παρακ�λ�ύθηση και α�ι�λ"γηση της στρατηγι-

κής για τα επ"µενα πέντε έτη.

Σε συµ%ωνία µε την π�λιτική πληρ�%"ρησης της ΕΕ για

τα ναρκωτικά, τ� πρ"γραµµα των Ηνωµένων Εθνών για

τ�ν διεθνή έλεγ'� των ναρκωτικών (UNDCP) κατα*άλλει

µια συντ�νισµένη πρ�σπάθεια —*άσει τ�υ «συναινετικ�ύ

εγγρά%�υ της Λισσα*"νας», τ�υ Ιαν�υαρί�υ 2000, στ�

�π�ί� υι�θετ�ύνται επτά *ασικ�ί εναρµ�νισµέν�ι

δείκτες— για την πρ�ώθηση σε διεθνές επίπεδ� µιας

πρ�σέγγισης για τη συλλ�γή στ�ι'είων, συµπληρωµατι-

κής πρ�ς εκείνη π�υ ακ�λ�υθεί σε επίπεδ� ΕΕ τ� ΕΚΠΝΤ.

Η σηµασία τ�υ πρ�*ε*ληµέν�υ ρ"λ�υ π�υ διαδραµατίeει

τ� ΕΚΠΝΤ σε επίπεδ� ΕΕ για τη συγκέντρωση α�ι"πιστων

και συγκρίσιµων πληρ�%�ριών για τα ναρκωτικά κατα%ά-

νηκε σε διεθνές επίπεδ� στην π�λιτική διακήρυ�η σ'ετικά

µε τις κατευθυντήριες πτυ'ές για τη µείωση της eήτησης

ναρκωτικών, η �π�ία υι�θετήθηκε στ� πλαίσι� της Γενικής

Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά, τ�ν

Ι�ύνι� τ�υ 1998. Αυτή η αναγνώριση, καθώς και η αυ�αν"-

µενη *αρύτητα π�υ δίνεται στην α�ι�λ"γηση των δραστη-

ρι�τήτων για τη µείωση της eήτησης ως *άσης για µια

επιτυ'ή εθνική ή διεθνή στρατηγική για τα ναρκωτικά,

µπ�ρ�ύν να θεωρηθ�ύν ως µείe�ν *ήµα πρ�ς αυτή την

κατεύθυνση. Ελπίeω "τι και εσείς θα θεωρήσετε την

παρ�ύσα έκθεση ως ένα *ήµα πρ�ς την κατεύθυνση

αυτή.

Georges Estievenart

Εκτελεστικ"ς διευθυντής

Πρ�λ�γ�ς
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• Τ�υς επικε%αλής των εθνικών εστιακών σηµείων τ�υ

δικτύ�υ Reitox και τ� πρ�σωπικ" τ�υς

• Tις υπηρεσίες των κρατών µελών π�υ συνέλε�αν

ανεπε�έργαστα δεδ�µένα γα την παρ�ύσα έκθεση

• Τ�ν πρ"εδρ�, τ�ν αντιπρ"εδρ� και τα µέλη τ�υ

δι�ικητικ�ύ συµ*�υλί�υ της επιτρ�πής τ�υ ΕΚΠΝΤ

• Τ� Ευρωπαϊκ" Κ�ιν�*�ύλι�, τ� Συµ*�ύλι� της

Ευρωπαϊκής Ένωσης —και ιδίως την <ριe"ντια <µάδα

για τα Ναρκωτικά— και την Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή

Ευ αριστήρια

• Την �µάδα Pompidou τ�υ Συµ*�υλί�υ της Ευρώπης, τ�

πρ"γραµµα των Ηνωµένων Εθνών για τ�ν διεθνή

έλεγ'� των ναρκωτικών, την Παγκ"σµια <ργάνωση

Υγείας, την Europol, την Interpol, την Παγκ"σµια

<ργάνωση Τελωνείων και τ� Κέντρ� για την

Επιδηµι�λ�γική Παρακ�λ�ύθηση τ�υ AIDS

• Τ� Μετα%ραστικ" Κέντρ� των <ργανισµών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Υπηρεσία Επισήµων

Εκδ"σεων των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων

• Τ�υς Mike Ashton και Rachel Neaman

• Τ�υς Andrew Haig & Associates, γρα%ικά και

σελιδ�π�ίηση

Τ� ΕΚΠΝΤ ευ αριστεί τ�υς ακ�λ�υθ�υς για τη ,�ήθειά τ�υς στη σύντα�η της παρ�ύσας έκθεσης
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Γενικές τάσεις

Τάσεις σ ετικά µε τη  ρήση
ναρκωτικών και τις συνέπειές της

Κάννα,η
Η κάννα*η παραµένει τ� ευρύτερα διαθέσιµ� και συνηθέ-

στερα 'ρησιµ�π�ι�ύµεν� ναρκωτικ" σε "λη την ΕΕ, µε

σηµαντική αύ�ηση της 'ρήσης της κατά τη δεκαετία τ�υ

1990. Η συνε'ιe"µενη αύ�ηση της 'ρήσης της σε 'ώρες

µε πρ�ηγ�υµένως 'αµηλά επίπεδα και η σταθερ�π�ίηση

της 'ρήσης της σε 'ώρες µε υψηλ"τερη επικράτηση

επι*ε*αιών�υν την τάση πρ�ς σύγκλιση π�υ παρατηρή-

θηκε κατά τ� πρ�ηγ�ύµεν� έτ�ς.

• Τ�υλά'ιστ�ν 45 εκατ. Ευρωπαί�ι (18 % εκ των �π�ίων

ηλικίας 15 µέ'ρι 64 ετών) δ�κίµασαν κάννα*η τ� λιγ"τερ�

µία %�ρά στη eωή τ�υς. Περίπ�υ 15 εκατ. (6 % εκ των

�π�ίων ηλικίας απ" 15 µέ'ρι 64 ετών) 'ρησιµ�π�ίησαν

κάννα*η κατά τ� τελευταί� δωδεκάµην�.

• Η 'ρήση είναι υψηλ"τερη στις �µάδες νε"τερης ηλικίας.

Περίπ�υ τ� 25 % απ" τα άτ�µα ηλικίας 15 έως 16 ετών και

τ� 40 % απ" τα άτ�µα ηλικίας 18 ετών δ�κίµασαν

κάννα*η. Σε �ρισµένες 'ώρες, η 'ρήση κάννα*ης διπλα-

σιάστηκε απ" τ� 1990, ενώ σε άλλες η αύ�ηση είναι

λιγ"τερ� σηµαντική και σε λίγες 'ώρες σταθερ�π�ιήθηκε.

• Η «περιέργεια» απ�τελεί τ� *ασικ" κίνητρ� για τη 'ρήση

κάννα*ης, ενώ η 'ρήση της είναι περισσ"τερ� πειραµατι-

κ�ύ ή περιστασιακ�ύ 'αρακτήρα παρά µ"νιµ�υ.

• Η αύ�ηση τ�υ αριθµ�ύ των ατ"µων π�υ πρ�σέρ'�νται σε

κέντρα θεραπείας για τη 'ρήση κάννα*ης, η �π�ία σηµει-

ώθηκε κατά τ� τελευταί� έτ�ς, επι*ε*αιώνεται, κυρίως

στ�υς νε"τερ�υς 'ρήστες. Συ'νά, πρ"κειται για άτ�µα

π�υ κάν�υν 'ρήση και πρ"σθετων ναρκωτικών.

• Η κάννα*η παραµένει τ� πρωτεύ�ν ναρκωτικ" στα

αδικήµατα περί τα ναρκωτικά, κυρίως "σ�ν α%�ρά τη

'ρήση ή την κατ�'ή, παρά τη διακίνηση. < αριθµ"ς των

κατασ'έσεων αυ�ήθηκε σηµαντικά απ" τ� 1997.

Αµ:εταµίνες και έκσταση
<ι αµ%εταµίνες και η έκσταση έρ'�νται στη δεύτερη θέση

των συ'ν"τερα 'ρησιµ�π�ι�ύµενων ναρκωτικών στην

Ευρώπη. Μετά την αύ�ηση π�υ παρατηρήθηκε στη δεκαε-

τία τ�υ 1990, η 'ρήση έκστασης %αίνεται να σταθερ�π�ι-

είται ή να µειώνεται, ενώ η 'ρήση αµ%εταµινών παραµέ-

νει σταθερή ή αυ�άνεται.

• Π�σ�στ" µετα�ύ 1 και 5 % των ατ"µων ηλικίας 16 έως 34

ετών έ'�υν κάνει 'ρήση αµ%εταµινών και/ή έκστασης.Τα

π�σ�στά είναι υψηλ"τερα σε περισσ"τερ� περι�ρισµένες

�µάδες ηλικιών, αλλά σπάνια υπερ*αίν�υν τ� 10 %.

• Τ� π�σ�στ" των ατ"µων π�υ κατα%εύγ�υν σε θεραπεία

απ" τη 'ρήση αµ%εταµινών ή άλλων διεγερτικών είναι

'αµηλ", αλλά αυ�άνεται σε �ρισµένες 'ώρες.

• Η 'ρήση ναρκωτικών συνε'ίeει να µετα%έρεται απ" τις

µεγάλες '�ρευτικές εκδηλώσεις σε περισσ"τερ�

διασκ�ρπισµένα γεωγρα%ικά κλαµπ, µπαρ και ιδιωτικ�ύς

'ώρ�υς.

• Παρατηρείται ένα ευρύτερ� %άσµα ναρκωτικών και

πρ�τύπων 'ρήσης ναρκωτικών, συνδε"µενων µε δια%�-

ρετικές κ�ινωνικές �µάδες και τρ"π�υς eωής.

• Τ"σ� � αριθµ"ς "σ� και �ι π�σ"τητες των κατασ'έσεων

αµ%εταµίνης σταθερ�π�ιήθηκαν τ� 1998. <ι κατασ'έσεις

έκστασης έ'�υν σταθερ�π�ιηθεί ήδη απ" τ� 1997, αν και

�ι π�σ"τητες π�υ κατάσ'�νται π�ικίλλ�υν.
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Κ�καΐνη
Αν και η κ�καΐνη 'ρησιµ�π�ιείται λιγ"τερ� συ'νά απ" ",τι

�ι αµ%εταµίνες ή η έκσταση, η 'ρήση της αυ�άνεται —και

ειδικ"τερα στις κ�ινωνικά δραστήριες �µάδες— και

ε�απλώνεται σε ευρύτερ� πληθυσµ".

• Π�σ�στ" µετα�ύ 1 και 6 % των ατ"µων ηλικίας απ" 16

µέ'ρι 34 ετών και µετα�ύ 1 και 2 % των µαθητών έ'ει

δ�κιµάσει κ�καΐνη τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά, αν και �ρισµέ-

νες έρευνες καταδεικνύ�υν επίπεδα υψηλ"τερα τ�υ 4 %

στα άτ�µα ηλικίας απ" 15 έως 16 ετών.

• Υψηλ"τερα επίπεδα 'ρήσης παρατηρ�ύνται στ�υς

κ�ινωνικά εργαe"µεν�υς νέ�υς ενήλικες σε αστικά

κέντρα.

• Η κ�καΐνη τείνει να 'ρησιµ�π�ιείται εµπειρικά ή περι�-

δικά και συνήθως λαµ*άνεται υπ" τη µ�ρ%ή σκ"νης.

• Π�λλά άτ�µα π�υ υ%ίστανται θεραπεία για τη 'ρήση

ηρωίνης συνηθίe�υν να 'ρησιµ�π�ι�ύν επίσης κ�καΐνη,

είτε ενδ�%λε*ίως είτε µέσω καπνίσµατ�ς υπ" τη µ�ρ%ή

«crack».

• Έ'�υν εντ�πιστεί σ�*αρά πρ�*λήµατα σ'ετιe"µενα µε

τ� κάπνισµα «crack», κυρίως στις γυναίκες π�υ ασκ�ύν

επαγγέλµατα σ'ετιe"µενα µε τ� σε�.

• Τ� π�σ�στ" των ατ"µων π�υ επιδιώκ�υν θεραπεία για τη

'ρήση κ�καΐνης αυ�άνεται σε π�λλές 'ώρες. Τ� κατά

π"σ� αυτ" σ'ετίeεται µε τη 'ρήση ηρωίνης ή πρ�έκυψε

απ" την έντ�νη ψυ'αγωγική 'ρήση άλλων ναρκωτικών

είναι ασα%ές.

• Τ� 1998, � αριθµ"ς των κατασ'έσεων κ�καΐνης συνε'ί-

στηκε να αυ�άνεται, αν και �ι κατασ'εθείσες π�σ"τητες

π�ίκιλλαν.

Ηρωίνη
Η ε�άρτηση απ" την ηρωίνη παραµένει σε µεγάλ� *αθµ"

σταθερή. <ι γνωστ�ί 'ρήστες ανήκ�υν κατά τ� πλείστ�ν

σε έναν γηράσκ�ντα πληθυσµ", µε σ�*αρά πρ�*λήµατα

υγείας, καθώς και κ�ινωνικά και ψυ'ιατρικά πρ�*λήµατα,

αν και παρατηρ�ύνται και ενδεί�εις 'ρήσης ηρωίνης και

στις νε"τερες �µάδες.

• Η δ�κιµαστική 'ρήση ηρωίνης παραµένει γενικά 'αµηλή

(1 µε 2 % στ�υς νέ�υς ενήλικες) και �ι έρευνες στ�ν

µαθητικ" πληθυσµ" δεί'ν�υν "τι �ι µαθητές είναι ιδιαί-

τερα επι%υλακτικ�ί "σ�ν α%�ρά τη 'ρήση ηρωίνης.

• <ρισµένες 'ώρες ανα%έρ�υν ανεκδ�τικά στ�ι'εία

αυ�ηµένης 'ρήσης ηρωίνης µέσω καπνίσµατ�ς στ�υς

νέ�υς και �ρισµένες έρευνες στ�ν µαθητικ" πληθυσµ"

καταδεικνύ�υν υψηλ"τερα π�σ�στά δ�κιµαστικής

'ρήσης.

• Η 'ρήση ηρωίνης ανα%έρεται στ�υς νέ�υς, στ�υς µε-

γάλ�υς «ψυ'αγωγικ�ύς» 'ρήστες αµ%εταµινών, έκστα-

σης και άλλων ναρκωτικών. Στις λ�ιπές �µάδες υψηλ�ύ

κινδύν�υ περιλαµ*άν�νται περιθωρι�π�ιηµένες µει�ν"-

τητες, νέ�ι άστεγ�ι, νέ�ι σε ιδρύµατα και νέ�ι παρα*άτες

τ�υ ν"µ�υ, %υλακισµέν�ι (και ιδιαίτερα γυναίκες) και

άτ�µα π�υ ασκ�ύν επάγγελµα π�υ σ'ετίeεται µε τ� σε�.

• Τα άτ�µα π�υ για πρώτη %�ρά κατα%εύγ�υν σε θεραπεία

απ" τη 'ρήση ηρωίνης τη 'ρησιµ�π�ι�ύν λιγ"τερ�

ενδ�%λε*ίως και περισσ"τερ� µέσω καπνίσµατ�ς απ" ",τι

τα άτ�µα π�υ επιστρέ%�υν σε θεραπεία.

• < αριθµ"ς των κατασ'έσεων ηρωίνης και �ι κατασ'"µε-

νες π�σ"τητες είναι σταθερές σε "λη την ΕΕ, αν και

υ%ίστανται δια%�ρές µετα�ύ των 'ωρών.

@ρήση π�λλαπλών ναρκωτικών
Τα πρ"τυπα 'ρήσης ναρκωτικών κατά τ� Σα**ατ�κύ-

ριακ�, καθώς και «ψυ'αγωγικής» 'ρήσης α%�ρ�ύν µε

αυ�ηµέν� ρυθµ" τ�υς συνδυασµ�ύς παράν�µων και

ν"µιµων ναρκωτικών, συµπεριλαµ*αν�µένων τ�υ αλκ�"λ

και των ηρεµιστικών.

• Μελέτες της «νυ'τερινής eωής» απ�καλύπτ�υν µεγάλη

'ρήση π�λλαπλών ναρκωτικών απ" µια µει�ν"τητα νέων

ανθρώπων.

• Ανα%έρεται η 'ρήση συνθετικών ναρκωτικών, "πως

κεταµίνης και γάµα-υδρ��υ*�υτυράσης (GHB), αλλά αυτή

είναι λιγ"τερ� συνηθισµένη απ" τη 'ρήση αµ%εταµινών ή

έκστασης.

• Π�λύ µεγαλύτερη είναι η αύ�ηση της 'ρήσης κ�καΐνης,

συ'νά σε συνδυασµ" µε µεγάλη κατανάλωση αλκ�"λ.

• Η κατά'ρηση πτητικών �υσιών (υγραερί�υ αναπτήρων,

αερ�e"λ, κ"λλας) είναι συ'ν"τερη στ�υς µαθητές απ" ",τι

η 'ρήση αµ%εταµινών και έκστασης, και αυ�άνεται σε

�ρισµένες 'ώρες.

Πρ�,ληµατική  ρήση ναρκωτικών και αίτηση
για θεραπεία

Τα πρ"τυπα της πρ�*ληµατικής 'ρήσης ναρκωτικών —

συ'νά 'αρακτηριe"µενης ως εθισµ�ύ, κυρίως στην

ηρωίνη— µετα*άλλ�νται σε "λη την ΕΕ. Πέραν της

ε�άρτησης απ" την ηρωίνη, παρ�υσιάe�νται πρ�*ληµα-

τική 'ρήση κ�καΐνης (συ'νά σε συνδυασµ" µε αλκ�"λ),

'ρήση π�λλαπλών ναρκωτικών, "πως αµ%εταµινών,

έκστασης και %αρµάκων και µεγάλη 'ρήση κάννα*ης.
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• Στην ΕΕ εκτιµάται "τι υπάρ'ει 1,5 εκατ. πρ�*ληµατικών

'ρηστών ναρκωτικών —κυρίως ηρωίνης— (µετα�ύ δύ�

και επτά ανά 1 000 κατ�ίκ�υς ηλικίας 15 έως 64 ετών).

Εκτιµάται "τι 1 εκατ. %αίνεται να παρ�υσιάeει τα κλινικά

κριτήρια ε�άρτησης.

• Τ� π�σ�στ" ατ"µων π�υ κατα%εύγ�υν για πρώτη %�ρά

σε θεραπεία απ" τη 'ρήση ηρωίνης γενικά µειώνεται, ενώ

�ι εισαγωγές για θεραπεία απ" τη 'ρήση κ�καΐνης ή

κάννα*ης παρ�υσιάe�υν αυ�ητικές τάσεις — κυρίως

στ�υς νέ�υς.

Συνδε�µεν�ι µε τα ναρκωτικά θάνατ�ι
< αριθµ"ς των συνδε"µενων µε τα ναρκωτικά αι%νίδιων

θανάτων (υπερ*�λικές δ"σεις ή δηλητηριάσεις) έ'ει

σταθερ�π�ιηθεί σε "λη την ΕΕ, µετά την α�ι�σηµείωτη

αύ�ηση π�υ παρ�υσίασε κατά τ� δεύτερ� ήµισυ της

δεκαετίας τ�υ 1980 και τα πρώτα 'ρ"νια της δεκαετίας

τ�υ 1990. Ωστ"σ�, �ι τάσεις π�ικίλλ�υν µετα�ύ των

'ωρών.

• Τα σταθερά ή µει�ύµενα π�σ�στά µπ�ρεί να σ'ετίe�νται

µε τη σταθερή ή µει�ύµενη επικράτηση της ηρωίνης, την

ασ%αλέστερη 'ρήση ή την αυ�ηµένη πρ"σ*αση σε

θεραπεία, ειδικ"τερα τα πρ�γράµµατα υπ�κατάστασης.

• Yώρες µε πρ�ηγ�υµένως µικρ�ύς αριθµ�ύς αι%νίδιων

θανάτων άµεσα συνδε"µενων µε τη 'ρήση ναρκωτικών

(«υπερ*�λικών δ"σεων») ανα%έρ�υν σηµαντική αύ�ηση

κατά τα πρ"σ%ατα 'ρ"νια. Αυτ" πιθαν"ν να απη'εί την

αυ�ηµένη επικράτηση τ�υ πρ�*λήµατ�ς της 'ρήσης

ναρκωτικών, αλλά και τις *ελτιωµένες πρακτικές

καταγρα%ής.

• Άλλες 'ώρες συνε'ίe�υν να ανα%έρ�υν λιγ"τερ� ση-

µαντικ�ύς, αλλά συνε'ώς αυ�αν"µεν�υς αριθµ�ύς

αι%νίδιων θανάτων.

• <ι αριθµ�ί των συνδε"µενων µε τα ναρκωτικά θανάτων

είναι σηµαντικά υψηλ"τερ�ι στ�υς άνδρες σε σύγκριση

µε τις γυναίκες, απη'ώντας την υψηλ"τερη επικράτηση

τ�υ πρ�*λήµατ�ς της 'ρήσης ναρκωτικών στ�υς άνδρες.

• <ι περισσ"τερ�ι αι%νίδι�ι θάνατ�ι α%�ρ�ύν τα �πι�ύ'α,

συ'νά σε συνδυασµ" µε αλκ�"λ ή ηρεµιστικά. <ρισµένες

'ώρες ανα%έρ�υν σηµαντικ�ύς αριθµ�ύς θανάτων απ"

τη 'ρήση πτητικών �υσιών στ�υς ε%ή*�υς. <ι θάνατ�ι

απ" τη 'ρήση κ�καΐνης, αµ%εταµινών ή έκστασης είναι

σπάνι�ι.

• Η γενική ετήσια θνησιµ"τητα των πρ�*ληµατικών 'ρη-

στών ναρκωτικών έ'ει µειωθεί σε �ρισµένες 'ώρες,

µετά την αύ�ηση π�υ παρ�υσίαeε για �ρισµένα 'ρ"νια.

Αυτ" απη'εί τη µείωση των θανάτων απ" υπερ*�λική

δ"ση και απ" AIDS και απ�δεικνύει "τι �ρισµέν�ι θάνατ�ι

είναι δυνατ"ν να πρ�λη%θ�ύν.

Συνδε�µενα µε τα ναρκωτικά λ�ιµώδη
ν�σήµατα

<ι γενικές τάσεις τ�υ π�λλαπλασιασµ�ύ τ�υ HIV και της

ηπατίτιδας B και C στ�υς 'ρήστες ενδ�%λέ*ιων ναρκωτι-

κών παρ�υσιάe�νται σ'ετικά σταθερές, αν και ανα%έρ�-

νται �ρισµένες τ�πικές αυ�ήσεις της µετάδ�σης HIV.

• Η συ'ν"τητα εµ%άνισης νέων κρ�υσµάτων AIDS π�ικίλ-

λει έντ�να µετα�ύ των 'ωρών, αλλά γενικά συνε'ίeει να

µειώνεται, πιθαν"ν ε�αιτίας των νέων θεραπειών π�υ

καθυστερ�ύν την εκδήλωση της ν"σ�υ.

• < επιπ�λασµ"ς της µετάδ�σης ηπατίτιδας C στ�υς 'ρή-

στες ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών είναι υψηλή —µετα�ύ

50 και 90 %— ακ"µα και σε 'ώρες µε 'αµηλά π�σ�στά

µετάδ�σης τ�υ HIV.

• <ι τάσεις "σ�ν α%�ρά την ηπατίτιδα Β είναι δύσκ�λ� να

εντ�πιστ�ύν, ε�αιτίας της παρ�υσίας αντισωµάτων, τα

�π�ία πιθαν"ν να καταδεικνύ�υν τ�ν εµ*�λιασµ" παρά τη

µετάδ�ση.

• <ι επικίνδυνες συµπερι%�ρές, �ι �π�ίες µπ�ρεί να µε-

ταδώσ�υν ασθένειες, πρ�καλ�ύν ανησυ'ίες. Στις

�µάδες υψηλ�ύ κινδύν�υ περιλαµ*άν�νται: �ι νέ�ι

'ρήστες ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών π�υ δεν παρακ�λ�ύ-

θησαν πρ�ηγ�υµένως εκπαιδευτικές εκστρατείες· γυναί-

κες, �ι �π�ίες τείν�υν να µ�ιράe�νται τα σύνεργα

ενδ�%λέ*ιας 'ρήσης περισσ"τερ� απ" ",τι �ι άνδρες· �ι

'ρήστες ηρωίνης ενδ�%λε*ίως π�υ κάν�υν επίσης 'ρήση

κ�καΐνης και �ι %υλακισµέν�ι 'ρήστες ναρκωτικών.

Άλλες παθ�λ�γικές συνέπειες
<ι πιθανές µακρ�'ρ"νιες νευρ�λ�γικές *λά*ες π�υ

συνδέ�νται µε τη µεγάλη 'ρήση έκστασης πρ�καλ�ύν

αυ�αν"µενη ανησυ'ία.

Αυ�αν"µεν�ι αριθµ�ί µελετών σε eώα και ανθρώπ�υς

καταδεικνύ�υν "τι η 'ρ"νια έκθεση σε έκσταση πρ�καλεί

λειτ�υργικές και µ�ρ%�λ�γικές µετα*�λές σε µέρη τ�υ

εγκε%άλ�υ π�υ ρυθµίe�υν %υσι�λ�γικές και ψυ'�λ�γικές

λειτ�υργίες, "πως είναι � ύπν�ς, η "ρε�η, η διάθεση, η

επιθετικ"τητα και τ� γνωστικ".

• <ρισµένες µελέτες ανα%έρ�υν ήπιες διαταρα'ές τ�υ

γνωστικ�ύ σε µεγάλ�υς 'ρήστες έκστασης, αλλά η

επιστηµ�νική *ι*λι�γρα%ία είναι αντι%ατική "σ�ν α%�ρά

άλλες λειτ�υργίες. Μετα�ύ των λ�ιπών µη επιλυθέντων

θεµάτων περιλαµ*άνεται τ� «επικίνδυν�» %άσµα της



Eτήσια έκθεση σ ετικά µε την κατάσταση τ�υ πρ�,λήµατ�ς των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — 2000

10

δ"σης, η συ'ν"τητα της 'ρήσης και τ� θέµα κατά π"σ� �ι

*λά*ες είναι ανατά�ιµες.

• Η 'ρήση GHB —η �π�ία σε µικρές δ"σεις µειώνει την

πίεση, αλλά σε περιθωριακά µεγάλες δ"σεις µπ�ρεί να

πρ�καλέσει πιθανές µ�ιραίες δηλητηριάσεις, κυρίως "ταν

λαµ*άνεται µαeί µε αλκ�"λ ή άλλα ηρεµιστικά— πρ�καλεί

επίσης ανησυ'ίες.

Τάσεις σ ετικά µε τ�υς τρ�π�υς
αντιµετώπισης της  ρήσης 

ναρκωτικών

Ε�ελί�εις �σ�ν α:�ρά την π�λιτική
και τη στρατηγική

Νέες στρατηγικές για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών

υι�θετήθηκαν στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Π�ρτ�γαλία

και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�, καθώς και σε επίπεδ� Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης.

• <ι εθνικές π�λιτικές αντιµετώπισης των ναρκωτικών

καθίστανται περισσ"τερ� ισ�ρρ�πηµένες "σ�ν α%�ρά

την πρ�σέγγιση, µε σ'ετικά µεγαλύτερη έµ%αση στη

µείωση της eήτησης π�υ σ'ετίeεται µε τη µείωση της

πρ�σ%�ράς.

• Τ� πρ"*ληµα των ναρκωτικών ε�ετάeεται "λ� και περισ-

σ"τερ� σε ένα ευρύτερ� κ�ινωνικ" πλαίσι� και µετα�ύ

των κ�ινών στ"'ων περιλαµ*άνεται η πρ"ληψη της

'ρήσης ναρκωτικών, η µείωση των συνδε"µενων µε τα

ναρκωτικά *λα*ών και η απ�τρ�πή των εγκληµάτων.

• zωτικής σηµασίας για τις εν λ"γω στρατηγικές είναι τα

ακρι*ή επιστηµ�νικά απ�δεικτικά στ�ι'εία, �ι σα%είς

στ"'�ι, �ι µετρήσιµ�ι στ"'�ι επίδ�σης και η α�ι�λ"γηση.

• Η απ�π�ινικ�π�ίηση της 'ρήσης ναρκωτικών καθίσταται

"λ� και συ'ν"τερη. Εµ%ανίeεται η συναινετική τάση για τη

µη %υλάκιση των 'ρηστών ναρκωτικών ε�αιτίας της

ε�άρτησής τ�υς, ενώ ε%αρµ"e�νται µε αυ�ηµέν� ρυθµ"

εναλλακτικές λύσεις π�υ πρ�*λέπ�νται απ" τ� ν"µ�.

Πρ�ληψη
Η πρ"ληψη της 'ρήσης ναρκωτικών στα σ'�λεία, τ�υς

'ώρ�υς ψυ'αγωγίας και τις �µάδες υψηλ�ύ κινδύν�υ

απ�τελεί πρ�τεραι"τητα σε "λα τα κράτη µέλη της ΕΕ.

• Τα σ'�λικά πρ�γράµµατα για την πρ"ληψη της 'ρήσης

ναρκωτικών συνδυάe�υν την ενηµέρωση των µαθητών µε

την πρ�σ%�ρά δε�ι�τήτων eωής, "πως είναι η αυτ�εκτί-

µηση. <ι πρ�σεγγίσεις �µάδων �µ�λ"γων περιλαµ*άν�υν

την ενεργ" συµµετ�'ή νέων ανθρώπων στην ε%αρµ�γή

δραστηρι�τήτων πρ"ληψης στα σ'�λεία.

• Αναπτύσσ�νται µε αυ�αν"µεν� ρυθµ" η ε�ειδικευµένη

κατάρτιση και �ι κατευθυντήριες γραµµές για τ�υς εκπαι-

δευτικ�ύς, καθώς και �ι πρωτ�*�υλίες π�υ έ'�υν ως

στ"'� τ�υς γ�νείς.

• Φαίνεται να αυ�άνεται η 'ρήση τ�υ ∆ιαδικτύ�υ ως εκπαι-

δευτικ�ύ µέσ�υ απ" τ�υς µαθητές, τ�υς εκπαιδευτικ�ύς

και τ�υς γ�νείς.

• Εισάγεται κατάρτιση για την πρ"ληψη της 'ρήσης

ναρκωτικών µε στ"'� τ�υς συµ*�ύλ�υς νέων και τ�

πρ�σωπικ" των νυκτερινών κέντρων και των µπαρ σε

�ρισµένες 'ώρες.

• Η πρ"ληψη της 'ρήσης συνθετικών ναρκωτικών κα-

θίσταται περισσ"τερ� επαγγελµατική, συνδυάe�ντας

την πληρ�%"ρηση, την εργασία εκτ"ς δ�µών, την παρ�'ή

συµ*�υλών και, σε �ρισµένες περιπτώσεις, την ανάλυση

'απιών.

• Αναπτύσσ�νται τ�πικές διατ�µεακές π�λιτικές για τη

νε�λαία, πρ�κειµέν�υ να υπάρ�ει ανταπ"κριση στις

ανάγκες των �µάδων υψηλ�ύ κινδύν�υ.

• Απαιτείται επειγ"ντως µία µεθ�δ�λ�γία α�ι�λ"γησης για

την εκτίµηση της εκτ"ς δ�µών εργασίας µε �µάδες

υψηλ�ύ κινδύν�υ και τ� ΕΚΠΝΤ αναπτύσσει κατευθυντή-

ριες γραµµές για την κάλυψη αυτ�ύ τ�υ κεν�ύ.

Περι�ρισµ�ς των επι,λα,ών συνεπειών
της  ρήσης ναρκωτικών

< περι�ρισµ"ς των επι*λα*ών συνεπειών της 'ρήσης

ναρκωτικών είναι eωτικής σηµασίας για τις στρατηγικές

αντιµετώπισης των ναρκωτικών π�λλών κρατών µελών.

• Τα πρ�γράµµατα ανταλλαγής συριγγών επεκτείν�νται σε

"λη την ΕΕ και εντατικ�π�ι�ύνται �ι δραστηρι"τητες για

την αντιµετώπιση της περι�ρισµένης ευαισθητ�π�ίησης

σ'ετικά µε τ�υς κινδύν�υς της ενδ�%λέ*ιας 'ρήσης

ναρκωτικών.

• Η εκτ"ς δ�µών εργασία και �ι υπηρεσίες «'αµηλ�ύ

κατω%λί�υ» αυ�άν�νται ως συµπλήρωµα των συµ*ατικών

κέντρων θεραπείας απ" τη 'ρήση ναρκωτικών.

• <ι «αίθ�υσες των 'ρηστών», "π�υ αυτ�ί µπ�ρ�ύν να

κάν�υν 'ρήση ναρκωτικών υπ" υγιεινές και επ�πτευ"µε-

νες συνθήκες, ε�ακ�λ�υθ�ύν να απ�τελ�ύν αντικείµεν�
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δια%ωνιών και µια µελέτη 'ρηµατ�δ�τ�ύµενη απ" την

Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή α�ι�λ�γεί, επί τ�υ παρ"ντ�ς, την

απ�τελεσµατικ"τητά τ�υς.

Θεραπεία
Πρ�κειµέν�υ να αντιµετωπιστ�ύν �ι αυ�αν"µεν�ι αριθµ�ί

και �ι δια%�ρετικές ανάγκες αυτών π�υ επιθυµ�ύν να

θεραπευθ�ύν απ" τη 'ρήση ναρκωτικών, αναπτύσσ�νται

δια%�ρ�π�ιηµέν�ι τρ"π�ι %ρ�ντίδας σε "λη την ΕΕ.

• Αυ�ήθηκε η συνεργασία των κ�ινωνικών υπηρεσιών και

των υπηρεσιών για τη νε�λαία, καθώς και των συµ*ατικών

υπηρεσιών για τα ναρκωτικά, �ι �π�ίες µ"νες τ�υς είναι

συ'νά ακατάλληλες να θεραπεύσ�υν νέα πρ"τυπα

'ρήσης ναρκωτικών και να ε�υπηρετήσ�υν νέες �µάδες

στ"'�υς.

• Υπάρ'�υν ε�ειδικευµένες υπηρεσίες για γυναίκες σε

"λη την ΕΕ, �ι �π�ίες ειδικ"τερα έ'�υν ως στ"'� τις

έγκυες γυναίκες και τις µητέρες µε παιδιά, καθώς και τις

γυναίκες π�υ ασκ�ύν επαγγέλµατα π�υ σ'ετίe�νται µε τ�

σε�.

• <ι υπηρεσίες δηµ"σιας υγείας και �ι ψυ'ιατρικές υπηρε-

σίες ασ'�λ�ύνται σε αυ�αν"µεν� *αθµ" µε τη θεραπεία

απ" τη 'ρήση π�λλαπλών ναρκωτικών.

• Επεκτείνεται η θεραπεία υπ�κατάστασης —και εκτ"ς

των %υλακών— τ"σ� "σ�ν α%�ρά τ�ν αριθµ" των

θεραπευ�µένων ατ"µων "σ� και των 'ρησιµ�π�ι�ύµενων

�υσιών.

• Έ'ει αυ�ηθεί σηµαντικά η συνειδητ�π�ίηση της ανάγκης

για κατάλληλη µεταγενέστερη %ρ�ντίδα για 'ρήστες

ναρκωτικών π�υ εγκαταλείπ�υν τη θεραπεία ή τη %υλακή

— ή για εκείν�υς �ι �π�ί�ι υ%ίστανται µακρ�'ρ"νια

θεραπεία υπ�κατάστασης.

• Ένα µεγάλ� π�σ�στ" των %υλακισµένων είναι 'ρήστες

ναρκωτικών και πρ�σ%έρεται σε αυτ�ύς µε αυ�αν"µεν�

ρυθµ" θεραπεία, πρ�κειµέν�υ να απ�τραπεί τ� να

επανέλθ�υν στην παράν�µη 'ρήση ναρκωτικών και τ�

έγκληµα.
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Επικράτηση και πρ�τυπα 
 ρήσης ναρκωτικών

Επικράτηση της  ρήσης
ναρκωτικών

Η  ρήση ναρκωτικών στ�ν γενικ� πληθυσµ�
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας τ�υ 1990,

πραγµατ�π�ιήθηκαν σε έντεκα κράτη µέλη εθνικές

έρευνες για τη 'ρήση ναρκωτικών στ�ν γενικ" πληθυσµ".

Αυτές �ι έρευνες πρ�σ%έρ�υν 'ρήσιµα στ�ι'εία για

'ρησιµ�π�ι�ύµενες �υσίες "πως είναι η κάννα*η, της

�π�ίας η 'ρήση είναι σ'ετικά κ�ινή και "'ι ιδιαίτερα

στιγµατισµένη, αλλά είναι λιγ"τερ� α�ι"πιστες για

περισσ"τερα κρυ%ά πρ"τυπα 'ρήσης "πως είναι η

ενδ�%λέ*ια 'ρήση ηρωίνης.

<ι άµεσες συγκρίσεις των επιπέδων 'ρήσης στα κράτη

µέλη θα πρέπει να γίν�νται µε επι%ύλα�η, κυρίως στις

περιπτώσεις π�υ �ι διακυµάνσεις είναι µικρές. <ι

κ�ινωνικές δια%�ρές ("πως τ� επίπεδ� αστικ�π�ίησης) ή

π�λιτισµικ�ί παράγ�ντες (συµπεριλαµ*αν�µένων και των

στάσεων έναντι των ναρκωτικών) µπ�ρεί να έ'�υν

σηµαντική επίδραση, ακ"µη και "ταν �ι µέθ�δ�ι της

έρευνας είναι παρ"µ�ιες.

Πρ�τυπα  ρήσης ναρκωτικών

Η κάννα*η είναι η συ'ν"τερα 'ρησιµ�π�ι�ύµενη �υσία

στην ΕΕ. Η δ�κιµή τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά σε "λη τη eωή

εν"ς ατ"µ�υ (�π�ιαδήπ�τε 'ρήση καθ’ "λη τη διάρκεια

eωής εν"ς ατ"µ�υ) στ�ν πληθυσµ" των ενηλίκων

κυµαίνεται απ" 10 % στη Φινλανδία µέ'ρι 20 ή 30 % στη

∆ανία, την Ισπανία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� (διάγραµµα 1).

<ι αµ%εταµίνες 'ρησιµ�π�ι�ύνται γενικά απ" π�σ�στ" 1

µέ'ρι 4 % των ενηλίκων, αλλά τ� π�σ�στ" αυτ" %θάνει

στα 10 % στ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Έκσταση έ'ει δ�κιµάσει

τ� 0,5 µέ'ρι 4 % των ευρωπαίων ενηλίκων και κ�καΐνη τ�

0,5 µέ'ρι 3 %. Η δ�κιµαστική 'ρήση ηρωίνης είναι

Στ� παρ"ν κε%άλαι� δίνεται µια επισκ"πηση της επικράτησης, των πρ�τύπων

και των συνεπειών της 'ρήσης ναρκωτικών σε "λη την ΕΕ, *άσει ερευνών,

στατιστικών στ�ι'είων ρ�υτίνας και άλλων µελετών. ∆ίνεται έµ%αση στα εθνικά

στ�ι'εία, τα �π�ία πιθαν"ν να καλύπτ�υν τ�πικά ή νε�εµ%ανιe"µενα %αιν"µενα.

Σηµειώσεις: Τα στ�ι'εία πρ�έρ'�νται απ" τις πλέ�ν πρ"σ%ατες εθνικές έρευνες π�υ είναι διαθέσιµες σε κάθε 'ώρα.
Τ� εύρ�ς ηλικιών είναι απ" 15 έως 18 µέ'ρι 59 έως 69. <ι διακυµάνσεις στ� εύρ�ς ηλικιών µπ�ρεί να επηρεάe�υν τις δια%�ρές µετα�ύ των 'ωρών.

.

Πηγές:  Εθνικές εκθέσεις δικτύ�υ Reitox για τ� 1999, απ" εκθέσεις σ'ετικά µε έρευνες στ�ν πληθυσµ" ή απ" άρθρα σε επιστηµ�νικά περι�δικά.

∆�κιµή —τ�υλά ιστ�ν µία :�ρά σε �λη τη /ωή— κάννα,ης, αµ:εταµινών και κ�καΐνης στ�υς ενήλικες σε �ρισµένες  ώρες της ΕΕ, 
�πως µετρήθηκε απ� εθνικές έρευνες στ�ν πληθυσµ�, 1994–1998

∆ιάγρ. 1

Κάννα*η
Αµ%εταµίνες
Κ�καΐνη

Η κάννα,η είναι η συνηθέστερα  ρησιµ�π�ι�ύµενη παράν�µη �υσία στην ΕΕ
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Σηµειώσεις: Τα στ�ι'εία πρ�έρ'�νται απ" τις πλέ�ν πρ"σ%ατες εθνικές έρευνες π�υ είναι διαθέσιµες σε κάθε 'ώρα.
Τ� εύρ�ς των ηλικιών είναι απ" 15 έως 18 µέ'ρι 59 έως 69. <ι διακυµάνσεις στ� εύρ�ς ηλικιών µπ�ρεί να επηρεάe�υν τις δια%�ρές µετα�ύ των 'ωρών.

.

Πηγές: Εθνικές εκθέσεις δικτύ�υ Reitox για τ� 1999, απ" εκθέσεις ερευνών ή άρθρα σε επιστηµ�νικά περι�δικά.

∆�κιµή τ�υλά ιστ�ν µία :�ρά σε �λη τη /ωή και επικράτηση κατά τ� τελευταί� δωδεκάµην� της  ρήσης κάννα,ης στ�υς ενήλικες σε �ρισµένες 
 ώρες της ΕΕ, �πως µετρήθηκε απ� εθνικές έρευνες στ�ν πληθυσµ�, 1994–1998

∆ιάγρ. 4

Η πρ�σ:ατη  ρήση ναρκωτικών είναι κατά π�λύ  αµηλ�τερη απ� τη δ�κιµή τ�υλά ιστ�ν µία :�ρά σε �λη τη /ωή
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∆�κιµή τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά σε "λη τη eωή
Επικράτηση κατά τ� τελευταί� 12µην�

δυσκ�λ"τερ� να εκτιµηθεί ε�αιτίας της 'αµηλής

επικράτησής της και της περισσ"τερ� κρυ%ής %ύσης της,

αλλά γενικά ανα%έρεται π�σ�στ" µικρ"τερ� τ�υ 1 %

στ�υς ενήλικες.

Η 'ρήση παράν�µων ναρκωτικών συγκεντρώνεται

περισσ"τερ� στ�υς νέ�υς ενήλικες ηλικίας απ" 16 ή 18

µέ'ρι 34 ή 39 ετών, µε π�σ�στά διπλάσια ή και υψηλ"τερα

επί τ�υ συν�λικ�ύ πληθυσµ�ύ των ενηλίκων (διάγραµµα

2). Στη Φινλανδία και τη Σ�υηδία, π�σ�στ" 16 µέ'ρι 17 %

των νέων ενηλίκων έ'ει κάνει 'ρήση κάννα*ης, ενώ στη

∆ανία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� τ� π�σ�στ" ανέρ'εται σε

περίπ�υ 40 %. Αµ%εταµίνες και έκσταση έ'ει δ�κιµάσει

π�σ�στ" απ" 1 µέ'ρι 5 % των νέων ενηλίκων, αν και στ�

Ηνωµέν� Βασίλει� τα π�σ�στά ανέρ'�νται σε 16 και 8 %.

Η κ�καΐνη έ'ει 'ρησιµ�π�ιηθεί απ" π�σ�στ" 1 µε 6 % των

νέων ευρωπαίων ενηλίκων.

∆ιαθέσιµα στ�ι'εία απ" �ρισµένες 'ώρες %ανερών�υν

π�λύ υψηλ"τερη 'ρήση ναρκωτικών στις αστικές

περι�'ές, αν και µπ�ρεί να πρ�κύψει και κάπ�ια διάδ�ση

και σε αγρ�τικές περι�'ές (διάγραµµα 3). <ι διακυµάνσεις

των εθνικών π�σ�στών µπ�ρεί να �%είλ�νται σε µεγάλ�

*αθµ" στη σ'ετική αναλ�γία µετα�ύ αγρ�τικ�ύ και

αστικ�ύ πληθυσµ�ύ µιας 'ώρας. <ι 'ώρες µε υψηλ"τερη

αναλ�γία αστικ�ύ πληθυσµ�ύ τείν�υν να έ'�υν

υψηλ"τερα γενικά εθνικά π�σ�στά 'ρήσης ναρκωτικών.

Η δ�κιµή τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά σε "λη τη eωή απ�τελεί

έναν ανεπαρκή δείκτη "σ�ν α%�ρά την πρ"σ%ατη 'ρήση

ναρκωτικών, καθώς περιλαµ*άνει "λ�υς αυτ�ύς �ι �π�ί�ι

κάπ�τε δ�κίµασαν ναρκωτικά, ακ"µη και αν αυτ" έγινε

µ"ν� µία %�ρά ή π�λλά 'ρ"νια πριν. Η 'ρήση κατά τη

διάρκεια τ�υ περασµέν�υ 'ρ"ν�υ (η επικράτηση κατά τ�

τελευταί� δωδεκάµην�) είναι ένα περισσ"τερ� ακρι*ές

µέτρ� πρ"σ%ατης 'ρήσης (διάγραµµα 4).

Πηγή: Εθνική έκθεση τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ για τ� 1999, απ" τ�υς Ramsay, M., και 
Partridge, S., Drug misuse declared in 1998: Results from the British Crime Survey 
(Λ�νδίν�: Υπ�υργεί� Εσωτερικών, 1999).
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Επικράτηση της  ρήσης έκστασης και κ�καΐνης κατά τ� τελευταί� 
δωδεκάµην�, ανά �µάδα ηλικίας, στην Αγγλία και την 'υαλλία, 1998

∆ιάγρ.  2
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Η  ρήση έκστασης και κ�καΐνης απ�τελεί νεανικ� :αιν�µεν� και µειώνεται 
µε την πάρ�δ� της ηλικίας

/µάδες ηλικίας

Πηγή:  Εθνική έκθεση της Φινλανδίας για τ� 1999, απ" τ�υς Partanen, J., και Metso, L., 
«Suomen toinen huumeaalto» (τ� δεύτερ� κύµα ναρκωτικών στη Φινλανδία), 
Yhteiskuntapolitiikka (2) 1999.
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∆�κιµή κάννα,ης τ�υλά ιστ�ν µία :�ρά σε �λη τη /ωή στ�υς 
ενήλικες στη Φινλανδία, ανά επίπεδ� αστικ�π�ίησης, 1998

∆ιάγρ.  3

Η  ρήση παράν�µων �υσιών είναι υψηλ�τερη στις αστικές περι� ές
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Η δ�κιµή κάννα*ης τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά σε "λη τη eωή

αυ�ήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας στις

περισσ"τερες 'ώρες και τα επίπεδα αύ�ησης %αίνεται να

συγκλίν�υν. Αν και η επικράτηση ήταν 'αµηλή κατά τις

αρ'ές της δεκαετίας (για παράδειγµα, στην Ελλάδα, τη

Φινλανδία και τη Σ�υηδία), η αύ�ηση ήταν αναλ�γικά

υψηλ"τερη απ" ",τι στις 'ώρες "π�υ η αρ'ική επικράτηση

ήταν υψηλ"τερη (για παράδειγµα, στη ∆ανία, τη Γερµανία

και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�).

Η αυ�ηµένη δ�κιµαστική 'ρήση κάννα*ης τ�υλά'ιστ�ν

µία %�ρά σε "λη τη eωή δεν σηµαίνει απαραίτητα την

παράλληλη αύ�ηση της πρ"σ%ατης 'ρήσης (διάγραµµα 6).

Η επικράτηση κατά τ�υς τελευταί�υς δώδεκα µήνες

γενικά αυ�ήθηκε π�λύ λιγ"τερ� απ" τη δ�κιµή

τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά σε "λη τη eωή και αυτ" σηµαίνει "τι

η ανα%ερ"µενη αύ�ηση �%είλεται κυρίως στην

ευκαιριακή 'ρήση και �ι περισσ"τερ�ι εµπειρικ�ί 'ρήστες

δεν %αίνεται να συνε'ίe�υν να κάν�υν 'ρήση

µακρ�'ρ"νια.

<ι τάσεις της 'ρήσης άλλων �υσιών είναι δυσκ�λ"τερ� να

εντ�πιστ�ύν, ε�αιτίας τ�υ γεγ�ν"τ�ς "τι η επικράτηση

είναι 'αµηλ"τερη. <ι καλ�τεκµηριωµένες ε�ελί�εις, "πως

είναι η αυ�ηµένη πρ"σ%ατη 'ρήση έκστασης στις �µάδες

των νέων, αµ*λύν�νται "ταν παρ�υσιάe�νται σε π�σ�στά

π�υ καλύπτ�υν τ� σύν�λ� τ�υ πληθυσµ�ύ. Σε �ρισµένες

'ώρες, η 'ρήση αµ%εταµινών, έκστασης και κ�καΐνης

αυ�ήθηκε περι�ρισµένα —αλλά "'ι σταθερά— κατά τη

διάρκεια της δεκαετίας τ�υ 1990 συν�λικά, µε

περισσ"τερ� εµ%ανή τη 'ρήση έκτασης απ" ",τι

αµ%εταµινών ή κ�καΐνης στ� σύν�λ� των νέων ενήλικων.

Η  ρήση ναρκωτικών στα σ �λεία
Πραγµατ�π�ιήθηκαν έρευνες στ�ν µαθητικ" πληθυσµ"

στις περισσ"τερες 'ώρες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας

τ�υ 1990, �ι περισσ"τερες εκ των �π�ίων ως µέρ�ς τ�υ

Πηγή: Εθνικές εκθέσεις δικτύ�υ Reitox για τ� 1999, απ� εκθέσεις ερευνών ή άρθρα σε επιστηµ�νικά περι�δικά.

' αριθµ�ς των ατ�µων π�υ έ �υν δ�κιµάσει κάννα,η αυ�άνεται, αλλά � αριθµ�ς των τακτικών  ρηστών δεν αυ�άνεται µε τ�ν ίδι� ρυθµ�

Ε�έλι�η της δ�κιµής τ�υλά ιστ�ν µία :�ρά σε �λη τη /ωή και της πρ�σ:ατης (τελευταί� δωδεκάµην�)  ρήσης κάννα,ης σε �ρισµένες  ώρες της 
ΕΕ κατά τη δεκαετία τ�υ 1990, �πως µετρήθηκε απ� εθνικές έρευνες στ�ν πληθυσµ�

∆ιάγρ. 6
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∆�κιµή τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά σε "λη τη eωή
Επικράτηση κατά τ� τελευταί� δωδεκάµην�

Η 'ρήση κάννα*ης κατά τ�υς τελευταί�υς δώδεκα µήνες

ανα%έρεται για π�σ�στ" 1 µέ'ρι 9 % των ευρωπαίων

ενηλίκων και για π�σ�στ" 2 µέ'ρι 20 % (αν και γενικά τ�

π�σ�στ" αυτ" είναι κατώτερ� τ�υ 10 %) των νέων

ενηλίκων. Η 'ρήση άλλων παράν�µων �υσιών σπάνια

υπερ*αίνει τ� 1 % στ�υς ενήλικες και είναι µικρ"τερη τ�υ

3% στ�υς νέ�υς ενήλικες.

<ρισµένες έρευνες καταδεικνύ�υν "τι �ι περισσ"τερ�ι

π�υ έκαναν 'ρήση ναρκωτικών πρ"σ%ατα, τ� πράττ�υν

περιστασιακά.

Ε�ελί�εις της  ρήσης ναρκωτικών

Αν και αρκετές 'ώρες πραγµατ�π�ίησαν περισσ"τερες

της µιας έρευνες στ�ν γενικ" πληθυσµ" κατά τη δεκαετία

τ�υ 1990, µ"ν� η Γερµανία, η Ισπανία, η Σ�υηδία και τ�

Ηνωµέν� Βασίλει� πραγµατ�π�ίησαν σειρές συγκρίσιµων

ερευνών.

Συ ν�τητα  ρήσης ναρκωτικών (ανά έτ�ς) στ�υς  ρήστες 
κάννα,ης, έκστασης και κ�καΐνης κατά τ� τελευταί� δωδεκάµην�, 

πρώην ∆υτική Γερµανία, 1997

∆ιάγρ.  5

Πηγή: Εθνική έκθεση της Γερµανίας, 1999, απ� τ�υς Kraus, L., και Bauernfeind, R., 
Αντιπρ�σωπευτική έρευνα για την κατανάλωση ψυ��δραστικών �υσιών στ�ν 
πληθυσµ� των ενήλικων γερµανών τ� 1997 (Μ�να��: Ινστιτ�ύτ� Θεραπευτικής 
Έρευνας, 1998). Τα π�σ�στά ανακατανεµήθηκαν απ� τ� ΕΚΠΝΤ µε  άση την αρ�ική 
καταν�µή. Τα π�σ�στά εκKράL�νται ως έγκυρα π�σ�στά, απ�κλεί�ντας την αρνητική 
απάντηση µε «��ι» (κ�καΐνη 17,5%, έκσταση 2,2%, και κάννα η 0,7%).
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'ι πι� διαδεδ�µένες παράν�µες �υσίες 
 ρησιµ�π�ι�ύνται συνήθως περιστασιακά παρά τακτικά

1 έως 9 'ρήσεις
10 έως 59 'ρήσεις
60 έως 199 'ρήσεις
200 και πλέ�ν 'ρήσεις
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ευρωπαϊκ�ύ πρ�γράµµατ�ς ερευνών στ�ν µαθητικ"

πληθυσµ" για τ� αλκ�"λ και άλλα ναρκωτικά (ESPAD).

Πραγµατ�π�ιήθηκαν µελέτες τ� 1995 και τ� 1999, µε

επίκεντρ� τη δ�κιµή ναρκωτικών τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά

σε "λη τη eωή στ�υς νέ�υς ηλικίας 15 µέ'ρι 16 ετών, αλλά

άµεσες συγκρίσεις θα πρέπει να γίν�υν µε µεγάλη

επι%ύλα�η (1). :πως συµ*αίνει και µε τ�υς ενηλίκ�υς, τα

π�σ�στά επικράτησης της δ�κιµής τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά

σε "λη τη eωή είναι ενδεικτικά τ�υ πειραµατισµ�ύ.

Ε�αιρ�υµένων των µεθ�δ�λ�γικών και συγκυριακών

διακυµάνσεων, µικρές δια%�ρές ηλικίας στ� πλαίσι�

αυτής της �µάδας έ'�υν µεγάλες συνέπειες επί των

π�σ�στών.

Πρ�τυπα  ρήσης ναρκωτικών

Η κάννα*η είναι η ευρύτερα 'ρησιµ�π�ι�ύµενη παράν�µη

�υσία στ�υς µαθητές. Τα π�σ�στά δ�κιµής τ�υλά'ιστ�ν

µία %�ρά σε "λη τη eωή κυµαίν�νται απ" 5 µέ'ρι 7 % στην

Π�ρτ�γαλία και τη Σ�υηδία, µέ'ρι 30 µε 40 % στην

Ιρλανδία, τις Κάτω Yώρες και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�.

Ωστ"σ�, σε �ρισµένες 'ώρες, η 'ρήση διαλυτών είναι

συνηθέστερη σε αυτ" τ� %άσµα ηλικίας (διάγραµµα 7).

Ανα%έρεται δ�κιµαστική 'ρήση αµ%εταµινών σε π�σ�στά

απ" 1 µέ'ρι 7 % των µαθητών και η 'ρήση έκστασης σε

π�σ�στά απ" 2 µέ'ρι 8 %, ενώ τα π�σ�στά για την κ�καΐνη

ανέρ'�νται απ" 1 µέ'ρι 4 %. <ρισµένες έρευνες στ�

Ηνωµέν� Βασίλει� ανα%έρ�υν υψηλ"τερη 'ρήση

αµ%εταµινών και έκστασης.

Ε�ελί�εις της  ρήσης ναρκωτικών

Η δ�κιµή κάννα*ης τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά σε "λη τη eωή

στ�υς µαθητές αυ�ήθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια της

δεκαετίας τ�υ 1990 σε "λες σ'εδ"ν τις 'ώρες της ΕΕ. Αν

και η 'ρήση διαλυτών, αµ%εταµινών, έκστασης και

κ�καΐνης παρ�υσιάeει επίσης αύ�ηση, η επικράτησή τ�υς

παραµένει π�λύ 'αµηλ"τερη απ" εκείνη της κάννα*ης.

Εθνικές εκτιµήσεις σ ετικά µε την
πρ�,ληµατική  ρήση ναρκωτικών

Μεθ�δ�λ�γία και �ρισµ�ί

Ως «πρ�*ληµατική 'ρήση ναρκωτικών» �ρίeεται εν

πρ�κειµένω η «ενδ�%λέ*ια ή µακρ�'ρ"νια/τακτική 'ρήση

�πι�ύ'ων, κ�καΐνης και/ή αµ%εταµινών». Αυτ"ς �

λειτ�υργικ"ς �ρισµ"ς απ�κλείει τη 'ρήση έκστασης και

κάννα*ης, καθώς και τη µη τακτική 'ρήση �π�ι�υδήπ�τε

ναρκωτικ�ύ. <ι εθνικές εκτιµήσεις καλύπτ�υν την

περί�δ� απ" τ� 1996 µέ'ρι τ� 1998, ε�αιρ�υµένης της

Αυστρίας (1995) και της Σ�υηδίας (1992), για τις �π�ίες

λείπ�υν περισσ"τερ� πρ"σ%ατα στ�ι'εία (διάγραµµα 8).

Τα π�σ�στά επικράτησης έ'�υν επανυπ�λ�γιστεί για την

�µάδα ηλικίας απ" 15 µέ'ρι 64 ετών και, κατά συνέπεια,

δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µε την ετήσια έκθεση για τ�

1999 τ�υ ΕΚΠΝΤ. <ι εκτιµήσεις *ασίe�νται κυρίως σε

στατιστικά µ�ντέλα, στα �π�ία ενσωµατών�νται

σ'ετιe"µεν�ι µε τα ναρκωτικά δείκτες, και

περιλαµ*άν�υν:

• µία µέθ�δ� π�λυµετα*λητ�ύ δείκτη·

• συλλήψεις–εκ νέ�υ συλλήψεις·

• τρεις π�λλαπλασιαστές, *ασιe"µεν�υς στα στ�ι'εία της

αστυν�µίας, τα στ�ι'εία της θεραπείας και τα στ�ι'εία

θνησιµ"τητας· και

• µια π�λλαπλασιαστική µέθ�δ� µε τη 'ρησιµ�π�ίηση

αναδρ�µικά υπ�λ�γισµένων αριθµών 'ρηστών

ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών (YΕΝ) µε HIV/AIDS, σε

συνδυασµ" µε τα π�σ�στά HIV/AIDS στ�υς YΕΝ.

Τ� %άσµα στ� διάγραµµα 8 *ασίeεται στα 'αµηλ"τερα και

υψηλ"τερα π�σ�στά ανά 'ώρα, τα �π�ία ε�ή'θησαν µε

δια%�ρετικές µεθ"δ�υς. <ι τε'νικές δεν ανα%έρ�νται

πάντα στην ίδια �µάδα στ"'�· για παράδειγµα, �

αναδρ�µικ"ς υπ�λ�γισµ"ς καλύπτει µ"ν� τ�υς YΕΝ. Ενώ

τ� 'αµηλ"τερ� π�σ�στ" τ�υ %άσµατ�ς καθ�ρίeει τη

'ρήση ενδ�%λέ*ιων �πι�ύ'ων, τ� υψηλ"τερ� π�σ�στ"

Στ�υς µαθητές, η  ρήση διαλυτών µπ�ρεί 
να είναι συνηθέστερη απ� τη  ρήση κάννα,ης

∆�κιµή —τ�υλά ιστ�ν µία :�ρά σε �λη τη /ωή— κάννα,ης, διαλυτών 
και έκστασης στ�υς νέ�υς ηλικίας 15 έως 16 ετών σε �ρισµένες  ώρες 
της ΕΕ, �πως µετρήθηκε απ� εθνικές έρευνες στ�ν µαθητικ� πληθυσµ�

∆ιάγρ. 7
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Σηµειώσεις: Τα στ�ι'εία πρ�έρ'�νται απ" τις πλέ�ν πρ"σ%ατες εθνικές έρευνες στ�ν µαθητικ" 
πληθυσµ" π�υ είναι διαθέσιµες.
<ι 'ώρες π�υ παρ�υσιάe�νται εδώ εµ%ανίe�υν απ�κλίν�ντα πρ"τυπα δ�κιµής 
ναρκωτικών στ�υς µαθητές. Άλλα κράτη µέλη µπ�ρεί να εµ%ανίe�υν µεγαλύτερα ή 
µικρ"τερα π�σ�στά 'ρήσης της κάννα*ης, των διαλυτών και της έκστασης.

Πηγές: Εθνικές εκθέσεις δικτύ�υ Reitox, απ" εκθέσεις ερευνών ή άρθρα σε επιστηµ�νικά 
περι�δικά.

(1)  :λα τα στ�ι'εία για τ�υς µαθητές π�υ παρ�υσιάe�νται στην παρ�ύσα έκθεση ανα%έρ�νται σε νέ�υς ηλικίας 15 µέ'ρι 16 ετών,
πρ�κειµέν�υ να είναι συνεπείς µε τις µελέτες τ�υ ESPAD.Τα απ�τελέσµατα της µελέτης τ�υ 1999 δεν είναι ακ"µη πλήρως διαθέσιµα.
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περιλαµ*άνει και άλλες µ�ρ%ές πρ�*ληµατικής 'ρήσης

ναρκωτικών, "πως είναι η µη ενδ�%λέ*ια, τακτική

κατανάλωση �πι�ύ'ων, κ�καΐνης ή αµ%εταµινών.

Η Ιταλία ε%άρµ�σε πέντε µεθ"δ�υς, η ∆ανία, η Γερµανία,

η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�

ε%άρµ�σαν τρεις, η Ισπανία, τ� Λ�υ�εµ*�ύργ� και �ι

Κάτω Yώρες δύ�, ενώ τ� Βέλγι�, η Αυστρία, η Σ�υηδία και

η Ν�ρ*ηγία ήταν σε θέση να ε%αρµ"σ�υν µ"ν� µία

µέθ�δ�. Η 'ρησιµ�π�ίηση �ρισµένων ανε�άρτητων

µεθ"δων επιτρέπει τη διασταυρωµένη α�ι�λ"γηση των

απλών εκτιµήσεων και µπ�ρεί να �δηγήσει σε

περισσ"τερ� α�ι"πιστες γενικές εκτιµήσεις. Ωστ"σ�, �ι

συγκρίσεις µετα�ύ 'ωρών δεν είναι ακ"µη άµεσες,

δεδ�µέν�υ "τι �ι περισσ"τερες 'ώρες δεν ήταν σε θέση

να ε%αρµ"σ�υν "λες τις µεθ"δ�υς.

Εκτιµήσεις για την εθνική επικράτηση

Παρά τ�υς περι�ρισµ�ύς, τα π�σ�στά επικράτησης

%αίν�νται υψηλ"τερα στην Ισπανία, την Ιταλία, τ�

Λ�υ�εµ*�ύργ� και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� (περίπ�υ 5 µε 7

πρ�*ληµατικ�ί 'ρήστες ναρκωτικών ανά 1 000 κατ�ίκ�υς

ηλικίας απ" 15 µέ'ρι 64 ετών, κυµαιν"µεν�ι απ" 2,3 µέ'ρι

8,9) και τα 'αµηλ"τερα π�σ�στά στ� Βέλγι�, τη Γερµανία,

τις Κάτω Yώρες, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σ�υηδία

(περίπ�υ 2 µε 3 ανά 1 000, κυµαιν"µεν�ι απ" 0,5 µέ'ρι

5,7). Μέσα π�σ�στά ανα%έρ�νται για τη ∆ανία, την

Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τη Ν�ρ*ηγία. Η

Π�ρτ�γαλία και η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να

δια*ι*άσ�υν εκτιµήσεις.

Αυτά τα π�σ�στά απ�δεικνύ�υν περι�ρισµένη άµεση

συσ'έτιση µετα�ύ της επικράτησης της πρ�*ληµατικής

'ρήσης ναρκωτικών και της εθνικής π�λιτικής για τα

ναρκωτικά, καθώς �ι διά%�ρες 'ώρες %αίνεται να έ'�υν

παρ"µ�ια, συνήθως µέτρια, επίπεδα 'ρήσης είτε �ι

π�λιτικές τ�υς είναι περισσ"τερ� %ιλελεύθερες είτε

περισσ"τερ� περι�ριστικές. Ωστ"σ�, �ι π�λιτικές για τα

ναρκωτικά µπ�ρεί να υπ�τιµ�ύν σηµαντικά �ρισµένες

συνέπειες της πρ�*ληµατικής 'ρήσης, "πως είναι �ι

µεταδ"σεις ασθενειών και �ι υπερ*�λικές δ"σεις.

∆ηµ�γρα%ικές µετα*λητές, "πως είναι η ηλικιακή

διάρθρωση, η πυκν"τητα τ�υ πληθυσµ�ύ και η αναλ�γία

αστικ�ύ-αγρ�τικ�ύ πληθυσµ�ύ, µπ�ρ�ύν επίσης να

επηρεάe�υν την επικράτηση, ενώ κ�ινωνικ��ικ�ν�µικ�ί

παράγ�ντες, "πως η ανεργία, η παιδεία ή τ� εισ"δηµα,

συσ'ετίe�νται µε τα επίπεδα επικράτησης σε �ρισµένες,

αν και "'ι σε "λες, τις µελέτες. Παράγ�ντες σ'ετιe"µεν�ι

µε τη γεωγρα%ική ε�άπλωση, "πως είναι �ι �δ�ί

διακίνησης, µπ�ρ�ύν επίσης να επηρεάσ�υν σε κάπ�ι�

*αθµ" (*λέπε πλαίσι� 1).

Συνέπειες στην υγεία απ� τη
 ρήση ναρκωτικών

Αίτηση για θεραπεία
Τα 'αρακτηριστικά των ατ"µων π�υ εισάγ�νται για

θεραπεία, "πως είναι τ� π�σ�στ" των 'ρηστών

ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών ή �πι�ύ'ων, απ�τελ�ύν

δυνητικ�ύς δείκτες των ευρύτερων τάσεων της

πρ�*ληµατικής 'ρήσης ναρκωτικών. Ωστ"σ�, µπ�ρ�ύν να

εµ%ανιστ�ύν διαστρε*λώσεις, "πως είναι η µεγαλύτερη

εκπρ�σώπηση 'ρηστών ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών

ε�αιτίας της µεγαλύτερης ανάγκης τ�υς για θεραπεία ή η

µικρ"τερη εκπρ�σώπηση 'ρηστών κ�καΐνης, ε�αιτίας της

έλλειψης υπηρεσιών θεραπείας.

Σηµειώσεις: :λες �ι εκτιµήσεις έγιναν µε *άση µία δωδεκάµηνη περί�δ� µετα�ύ 1996 και 1998, εκτ"ς απ" την Αυστρία (1995), την Ιρλανδία (1995/96) και τη Σ�υηδία (1992). Η Ελλάδα και η Π�ρτ�γαλία 
δεν ήταν σε θέση να παράσ'�υν εκτιµήσεις.
Σ�υηδία (1992): 1 700 έως 3 350 ε�αρτηµέν�ι απ" την ηρωίνη, 8 900 έως 12 450 άλλ�ι ε�αρτηµέν�ι, κυρίως 'ρήστες ενδ�%λέ*ιας αµ%εταµίνης (ε�αιρ�υµένων των ε�αρτηµένων απ" την 
κάννα*η).
<ι διαθέσιµες εκτιµήσεις εκ%ράe�νται ως διάστηµα µετα�ύ µικρ"τερ�υ και µεγαλύτερ�υ απ�τελέσµατ�ς ανε�άρτητων υπ�λ�γισµών. <ι δια%�ρές ε�αρτώνται απ" τις πηγές των στ�ι'είων 
και τις υπ�θέσεις. Βλέπε στατιστικ�ύς πίνακες στην ηλεκτρ�νική διεύθυνση www.emcdda.org.

Πηγή: Σ'έδι� CT.99.RTX.05 τ�υ ΕΚΠΝΤ, µε συντ�νιστή τ� Ινστιτ�ύτ� Θεραπευτικής Έρευνας, Μ"να'�.

Η επικράτηση της πρ�,ληµατικής  ρήσης ναρκωτικών :αίνεται να παρ�υσιά/ει παρ�µ�ια εικ�να στις περισσ�τερες  ώρες

Εθνικές εκτιµήσεις της επικράτησης της πρ�,ληµατικής  ρήσης ναρκωτικών στην ΕΕ και τη Ν�ρ,ηγία, 1996–1998
∆ιάγρ. 8
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Πρ�τυπα  ρήσης ναρκωτικών στα άτ�µα υπ� θεραπεία

Παρά τις δια%�ρές στις π�λιτικές θεραπείας και τις

πρακτικές καταγρα%ής, παρατηρ�ύνται τ"σ� κ�ινά "σ�

και απ�κλίν�ντα 'αρακτηριστικά σε "λη την Ευρώπη, τα

�π�ία δεν είναι δυνατ" να απ�δ�θ�ύν στη µεθ�δ�λ�γία.

Π�σ�στ" µετα�ύ 65 και 95 % εισάγ�νται για θεραπεία απ"

τη 'ρήση �πι�ύ'ων (κυρίως ηρωίνης). Τα π�σ�στά είναι

'αµηλ"τερα µ"ν� στη Φλαµανδική Κ�ιν"τητα τ�υ

Βελγί�υ, τη Φινλανδία και τη Σ�υηδία.

Η κ�καΐνη είναι τ� κύρι� ναρκωτικ" σε π�σ�στ"

µικρ"τερ� απ" 10 % των εισαγωγών για θεραπεία,

ε�αιρ�υµένης της Ισπανίας (11 %) και των Κάτω Yωρών

(17 %). Η κ�καΐνη είναι συ'νά τ� δευτερεύ�ν ναρκωτικ"

των ατ"µων π�υ υπ�*άλλ�νται σε θεραπεία απ" τη 'ρήση

ηρωίνης (π�σ�στ" απ" 15 µέ'ρι 60 %, στις περιπτώσεις

π�υ υπάρ'�υν διαθέσιµα στ�ι'εία).

<ι αµ%εταµίνες, η έκσταση και τα παραισθησι�γ"να είναι

τα κύρια ναρκωτικά σε π�σ�στ" µικρ"τερ� τ�υ 1 µέ'ρι

2 % επί των εισαγωγών για θεραπεία, αν και τα π�σ�στά

για τις αµ%εταµίνες είναι υψηλ"τερα στη Φλαµανδική

Κ�ιν"τητα τ�υ Βελγί�υ, τη Φινλανδία, τη Σ�υηδία και τ�

Ηνωµέν� Βασίλει�.

Η κάννα*η είναι τ� κύρι� ναρκωτικ" σε π�σ�στ" απ" 10

µέ'ρι 15 % επί των εισαγωγών, ανερ'"µεν� σε περίπ�υ

20 % στη Φλαµανδική Κ�ιν"τητα τ�υ Βελγί�υ, τη ∆ανία

και τη Φινλανδία, ενώ συ'νά είναι τ� δευτερεύ�ν

ναρκωτικ" στ�υς θεραπευ"µεν�υς απ" τη 'ρήση

�πι�ύ'ων. <ι θεραπευ"µεν�ι απ" τη 'ρήση κάννα*ης

είναι π�λύ νε"τερ�ι απ" εκείν�υς π�υ θεραπεύ�νται απ"

τη 'ρήση �πι�ύ'ων (διάγραµµα 9), γεγ�ν"ς π�υ

απ�δεικνύει "τι πρ"κειται για �µάδες µε δια%�ρετικά

κ�ινωνικά και πρ�σωπικά 'αρακτηριστικά.

Τ� π�σ�στ" των 'ρηστών ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών υπ"

θεραπεία π�ικίλλει σηµαντικά απ" 14 % 'ρηστών ηρωίνης

στις Κάτω Yώρες σε 84 % στην Ελλάδα. Στη Γαλλία, την

Ιταλία και τ� Λ�υ�εµ*�ύργ� ανα%έρ�νται π�σ�στά

υψηλ"τερα τ�υ 70 % 'ρηστών ενδ�%λέ*ιας 'ρήσης

�πι�ύ'ων, ενώ σε άλλες 'ώρες τα π�σ�στά κυµαίν�νται

απ" 30 µέ'ρι 60 %. <ι λ"γ�ι αυτών των δια%�ρών δεν

είναι ακ"µη σα%είς, αλλά θα µπ�ρ�ύσαν να

περιλαµ*άν�υν τις τ�πικές ή π�λιτισµικές παραδ"σεις ή

παράγ�ντες της αγ�ράς, "πως είναι η σ'ετική

διαθεσιµ"τητα ηρωίνης για κάπνισµα ή για ενδ�%λέ*ια

'ρήση.

Γεωγρα:ική ε�άπλωση της πρ�,ληµατικής  ρήσης ηρωίνης στην Ιταλία

Στην Ιταλία, η επιδηµική 'ρήση ηρωίνης �δήγησε σε

αυ�ηµένη αίτηση για θεραπεία απ" την πρ�*ληµατική

'ρήση ηρωίνης κατά τα πρώτα 'ρ"νια της δεκαετίας τ�υ

1990. Αυτή η αίτηση πρ�κύπτει έµµεσα απ" την επικρά-

τηση των ατ"µων υπ" θεραπεία, η �π�ία καταδεικνύει µία

ε�άπλωση απ" τ�ν Β�ρρά πρ�ς τ�ν Ν"τ� και απ" τις

παραµεθ"ριες περι�'ές πρ�ς την ενδ�'ώρα.

Μέ'ρι τ� 1996, η επιδηµική 'ρήση

σταθερ�π�ιήθηκε και ακ"µη

µειώθηκε σε �ρισµένες περι�'ές,

στις �π�ίες αρ'ικά εί'ε αυ�ηθεί µε

τα'ύ ρυθµ". Η επικράτηση των

ατ"µων υπ" θεραπεία συνέ'ισε να

αυ�άνεται σε άλλες περι�'ές,

"π�υ εί'ε παραµείνει 'αµηλή κατά τα πρώτα 'ρ"νια της

δεκαετίας τ�υ 1990.

Η γεωγρα%ική ε�άπλωση της πρ�*ληµατικής 'ρήσης

ηρωίνης στην Ιταλία %αίνεται να έ'ει ακ�λ�υθήσει τις

κύριες �δ�ύς διακίνησης ναρκωτικών (για παράδειγµα,

απ" τα Βαλκάνια µέσω της Ελλάδας στην Π�ύλια), ενώ

µετακινήθηκε απ" τις µεγαλ�υπ"λεις πρ�ς τις µικρ"τε-

ρες π"λεις σε αγρ�τικές περι�'ές.

Πηγή:Τ� σ'έδι� CT.98.EP.04 τ�υ ΕΚΠΝΤ, τ� �π�ί� συντ"νισε τ� Πανεπιστήµι�

Keele, Ηνωµέν� Βασίλει�.Τ�ν 'άρτη διέθεσε τ� Πανεπιστήµι� της Ρώµης Tor

Vergata.
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Τα άτ�µα π�υ εισάγ�νται για θεραπεία τείν�υν να είναι

άνδρες ηλικίας 20 µε 30 ετών. Η Ιρλανδία έ'ει τη

'αµηλ"τερη µέση ηλικία (24,3 ετών) και η ∆ανία την

υψηλ"τερη (32,5 ετών).

Ε�ελί�εις των  αρακτηριστικών των εισαγωγών

για θεραπεία

Παρά τις σηµαντικές *ελτιώσεις της συλλ�γής στ�ι'είων

για τη θεραπεία, λίγες 'ώρες µπ�ρ�ύν να εντ�πίσ�υν

σταθερές τάσεις. Αντίθετα, τα 'αρακτηριστικά των

ατ"µων π�υ εντάσσ�νται για πρώτη %�ρά σε θεραπευτικ"

πρ"γραµµα συγκρίν�νται συ'νά µε τ� σύν�λ� τ�υ

θεραπευ"µεν�υ πληθυσµ�ύ, πρ�κειµέν�υ να

εντ�πιστ�ύν �ι τάσεις.

Π�λλά κράτη µέλη ανα%έρ�υν µια µέτρια αύ�ηση τ�υ

π�σ�στ�ύ 'ρηστών κάννα*ης και κ�καΐνης κατά τα

τελευταία 'ρ"νια, µε την παράλληλη µείωση τ�υ

π�σ�στ�ύ των περιπτώσεων 'ρηστών �πι�ύ'ων

(διάγραµµα 10). Τ� π�σ�στ" των ατ"µων υπ" θεραπεία

απ" τη 'ρήση αµ%εταµινών είναι 'αµηλ", αλλά

υψηλ"τερ� στ�υς νε�εισαγ"µεν�υς. Αν και αυτές �ι

διακυµάνσεις µπ�ρεί να καταδεικνύ�υν πραγµατικές

ε�ελί�εις, η δια%αιν"µενη αύ�ηση των 'ρηστών κάννα*ης

και κ�καΐνης µπ�ρεί εν µέρει να απη'εί τη µείωση τ�υ

Πηγή: Σ'έδι� CT.98.EP.10 τ�υ ΕΚΠΝΤ, µε συντ�νιστή τ� Ινστιτ�ύτ� Θεραπευτικής Έρευνας, 
Μ"να'�.

Εύρ�ς ηλικίας

Εύρ�ς ηλικίας

Εύρ�ς ηλικίας

Εύρ�ς ηλικίας

 Καταν�µή ανά ηλικία των εισα θέντων ατ�µων για θεραπεία απ� τη 
 ρήση κάννα,ης ή �πι�ύ ων σε �ρισµένες  ώρες της ΕΕ (στ�ι εία τ�υ 1997)
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Πηγή: Εθνικές εκθέσεις δικτύ�υ Reitox για τ� 1999, απ" εθνικά συστήµατα εκθέσεων σ'ετικά 
µε τη θεραπεία.

Κάννα*η

Κ�καΐνη

 Άτ�µα π�υ εισή θησαν για θεραπεία απ� τη  ρήση κάννα,ης 
και κ�καΐνης σε �ρισµένες  ώρες της ΕΕ (στ�ι εία τ�υ 1998)
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αριθµ�ύ των περιπτώσεων 'ρηστών �πι�ύ'ων στ�υς

νε�εισαγ"µεν�υς για θεραπεία.

Τ� π�σ�στ" των ατ"µων υπ" θεραπεία π�υ κάν�υν

ενδ�%λέ*ια 'ρήση ηρωίνης µειώθηκε σε �ρισµένες

'ώρες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας τ�υ 1990 και δεν

%αίνεται να αυ�άνεται.Τ� π�σ�στ" των νε�εισαγ"µενων

για θεραπεία 'ρηστών ενδ�%λέ*ιας ηρωίνης σε σύγκριση

µε τ� σύν�λ� των 'ρηστών ηρωίνης είναι επίσης

σηµαντικά 'αµηλ"τερ� σε "λες τις 'ώρες "π�υ υπάρ'�υν

διαθέσιµα στ�ι'εία (διάγραµµα 11). <ι νε�εισαγ"µεν�ι

συ'ν"τερα καπνίe�υν ή «γλύ%�υν» ηρωίνη, ενώ ένα

σηµαντικ" π�σ�στ", τ� �π�ί� πλέ�ν δεν κάνει

ενδ�%λέ*ια 'ρήση, πρ�ηγ�υµένως έκανε. Αν και τα

στ�ι'εία αυτά καταδεικνύ�υν αλλαγή των πρ�τύπων

Απ�τέλεσµα των δια:�ρετικών �ρισµών επί των εκτιµήσεων των αι:νίδιων συνδε�µενων
µε τα ναρκωτικά θανάτων σε �ρισµένες  ώρες της ΕΕ

Σηµειώσεις: Τα στ�ι'εία ελή%θησαν απ" γενικά µητρώα θανάτων.
<ρισµ"ς A: Ψύ'ωση ναρκωτικών, ε�άρτηση απ" ναρκωτικά, µη ε�αρτητική 
κατά'ρηση ναρκωτικών και τυ'αία δηλητηρίαση απ" τη 'ρήση �πι�ύ'ων, κ�καΐνης, 
διεγερτικών, κάννα*ης ή παραισθησι�γ"νων.
<ρισµ"ς B: Α και επιπλέ�ν ηθεληµένη δηλητηρίαση (αυτ�κτ�νία) ή δηλητηρίαση µε 
ακαθ"ριστη πρ"θεση π�υ πρ�κλήθηκε απ" τη 'ρήση ή την κατά'ρηση των ίδιων 
ναρκωτικών.
<ρισµ"ς Γ: B και επιπλέ�ν θάνατ�ι π�υ πρ�κλήθηκαν απ" τη 'ρήση *αρ*ιτ�υρικών, 
*ενe�διαeεπινών και άλλων ηρεµιστικών και υπνωτικών.

Πηγή: Τ� σ'έδι� CT.98.EP.11 τ�υ ΕΚΠΝΤ, τ� �π�ί� συντ"νισε τ� Ίδρυµα Trimbos, <υτρέ'τη.
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)

Απ�τέλεσµα των δια:�ρετικών �ρισµών επί των εκτιµήσεων των αι:νίδιων 
συνδε�µενων µε τα ναρκωτικά θανάτων σε �ρισµένες  ώρες της ΕΕ

Ενδεικτική αλλαγή εν�ς περι�ριστικ�ύ �ρισµ�ύ (A = 100 %)
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Π�σ�στά συνδε�µενων µε τα ναρκωτικά θανάτων ανά 100 000,
σύµ:ωνα µε τ�υς �ρισµ�ύς Α, Β και Γ

A B Γ

Βέλγι� (1994) 0,9 1,2 2,1

Γαλλία (1997) 0,3 0,3 0,7

Κάτω Yώρες (1995) 0,2 0,5 0,8

Σ�υηδία (1996) 1,5 1,9 3,6
Ηνωµέν� Βασίλει� 
(Αγγλία και <υαλία 
— 1998) 2,2 2,7 2,9

Η 'ρήση περι�ριστικών ή περισσ"τερ� συν�λικών

�ρισµών για τ�υς συνδε"µεν�υς µε τα ναρκωτικά

θανάτ�υς στ� εσωτερικ" της ίδιας 'ώρας �δηγεί σε π�λύ

δια%�ρετικές εκτιµήσεις.

<ι �ρισµ�ί Α, Β και Γ αναπτύ'θηκαν για µεθ�δ�λ�γικ�ύς

σκ�π�ύς, ως µέρ�ς τ�υ σ'εδί�υ CT.98.EP.11 τ�υ ΕΚΠΝΤ.

Ανα%έρ�νται σε περιπτώσεις των �π�ίων η υπ�κείµενη

αιτία θανάτ�υ αντιστ�ι'εί στ�υς κωδικ�ύς της ∆ιεθν�ύς

Τα�ιν"µησης των Ν"σων, ένατη έκδ�ση (ICD-9). <ι ε�ωτε-

ρικές αιτίες θανάτ�υ (δηλητηρίαση) ε�ή'θησαν σε

συνδυασµ" µε τη %ύση των κωδικών *λά*ης, πρ�κειµέ-

ν�υ να καταδει'θεί τ� σ'ετικ" ναρκωτικ" της κατά'ρη-

σης.

< περισσ"τερ� περι�ριστικ"ς �ρισµ"ς Α ε�ισώθηκε µε

100 % σε κάθε 'ώρα, ενώ �ι περισσ"τερ� συν�λικ�ί

�ρισµ�ί Β και Γ εκ%ράσθηκαν ως π�σ�στά επί τ�υ Α.

Ωστ"σ� �ι ισ'ύ�ντες «εθνικ�ί �ρισµ�ί» των συνδε"µενων

µε τα ναρκωτικά θανάτων δεν αντιστ�ι'�ύν ακρι*ώς µε

τις �µάδες Α, Β ή Γ, �ι �π�ίες παρατίθενται εν πρ�κει-

µένω. Για παράδειγµα, �ι �λλανδικ�ί εθνικ�ί �ρισµ�ί και

εκείν�ι τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ δίδ�υν σ'εδ"ν τα ίδια

απ�τελέσµατα µε τ�ν �ρισµ" Α, ενώ � σ�υηδικ"ς �ρισµ"ς

δίδει στ�ι'εία π�υ τ�π�θετ�ύνται στ� ενδιάµεσ� εκείνων

π�υ αντιστ�ι'�ύν στ�υς �ρισµ�ύς Β και Γ. Στη Σ�υηδία,

επελέγησαν επίσης περιπτώσεις µε τη 'ρησιµ�π�ίηση

τ"σ� των υπ�κείµενων "σ� και των συµ*αλλ�υσών αιτιών

θανάτ�υ και "'ι µ"ν� *άσει των υπ�κείµενων αιτιών,

"πως τ� σ'έδι� τ�υ ΕΚΠΝΤ. Αυτ" έ'ει ως απ�τέλεσµα µια

υψηλ"τερη «εθνική» εκτίµηση καθώς µπ�ρ�ύν να συµπε-

ριλη%θ�ύν "'ι µ"ν� �ι αι%νίδι�ι θάνατ�ι (υπερ*�λικές

δ"σεις), αλλά και �ι έµµεσα συνδε"µεν�ι µε τα ναρκωτικά

θάνατ�ι.

Ακ"µη και "ταν 'ρησιµ�π�ιείται η ίδια δέσµη κωδικών

(ΕΚΠΝΤ Α, Β ή Γ), τα π�σ�στά τ�υ πληθυσµ�ύ µπ�ρεί να

ε�ακ�λ�υθ�ύν να µην είναι πλήρως συγκρίσιµα, ε�αιτίας

των δια%�ρών στα π�σ�στά αυτ�ψίας ή στη 'ρήση ιατρ�-

δικαστικών πληρ�%�ριών κατά την κωδικ�π�ίηση των

θανάτων.

Πηγή: Εθνικές εκθέσεις δικτύ�υ Reitox για τ� 1999, απ" εθνικά συστήµατα εκθέσεων 
σ'ετικά µε τη θεραπεία.
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Π�σ�στ� των ενδ�:λέ,ιων  ρηστών στα άτ�µα π�υ εισάγ�νται για θεραπεία 
απ� τη  ρήση ηρωίνης σε �ρισµένες  ώρες της ΕΕ (στ�ι εία τ�υ 1998)
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Μειώνεται τ� π�σ�στ� των ενδ�:λέ,ιων  ρηστών επί τ�υ συν�λ�υ των  ρηστών 
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'ρήσης, �ρισµέν�ι καπνιστές µπ�ρ�ύν στ� µέλλ�ν να

γίν�υν ενδ�%λέ*ι�ι 'ρήστες.

Συνδε�µεν�ι µε τα ναρκωτικά θάνατ�ι

Μεθ�δ�λ�γία και �ρισµ�ί
Τα εθνικά στατιστικά στ�ι'εία για τ�υς συνδε"µεν�υς µε

τα ναρκωτικά θανάτ�υς ανα%έρ�νται κυρίως στ�υς

αι%νίδι�υς θανάτ�υς π�υ συνδέ�νται άµεσα µε τη 'ρήση

ναρκωτικών («υπερ*�λικές δ"σεις»), αν και στη ∆ανία, τη

Γερµανία, την Π�ρτ�γαλία και τη Σ�υηδία

'ρησιµ�π�ι�ύνται κάπως ευρύτερ�ι �ρισµ�ί. <ι έµµεσα

συνδε"µεν�ι µε τη 'ρήση ναρκωτικών θάνατ�ι (θάνατ�ι

απ" AIDS, αυτ�κινητικά δυστυ'ήµατα, *ία ή αυτ�κτ�νία)

εκτιµώνται δια%�ρετικά και δεν ε�ετάe�νται στην

παρ�ύσα έκθεση.

<ι άµεσες συγκρίσεις των στατιστικών στ�ι'είων των

συνδε"µενων µε τα ναρκωτικά θανάτων µετα�ύ των

'ωρών είναι εντ�ύτ�ις παραπλανητικές, ε�αιτίας της

έλλειψης εναρµ�νισµένων �ρισµών και µεθ�δ�λ�γιών.Τ�

ΕΚΠΝΤ συνεργάeεται µε την Eurostat, την Παγκ"σµια

<ργάνωση Υγείας και τα κράτη µέλη της ΕΕ για τη

*ελτίωση αυτής της κατάστασης (πλαίσι� 2). Ωστ"σ�, εάν

�ι �ρισµ�ί και �ι µέθ�δ�ι παραµείν�υν συνεπείς στ�

εσωτερικ" των 'ωρών, τα στατιστικά στ�ι'εία µπ�ρ�ύν να

καταδεικνύ�υν τάσεις κατά τη διάρκεια τ�υ 'ρ"ν�υ.

@αρακτηριστικά των συνδε�µενων µε τα ναρκωτικά

θανάτων

<ι �πι�ύ'ες �υσίες είναι τ� *ασικ" ναρκωτικ" π�υ

καταγρά%εται στ�υς περισσ"τερ�υς συνδε"µεν�υς µε τα

ναρκωτικά θανάτ�υς. Η παρ�υσία και άλλων �υσιών, και

κυρίως αλκ�"λ και *ενe�διαeεπινών, αυ�άνει τ�ν κίνδυν�

θανάτ�υ σε περίπτωση δηλητηρίασης µε �πι�ύ'ες

�υσίες. Ωστ"σ�, π�λλ�ί απ" αυτ�ύς τ�υς θανάτ�υς

πρ�κύπτ�υν σε περισσ"τερες απ" τρεις ώρες µετά τη

'ρήση, καθιστώντας δυνατή την ιατρική παρέµ*αση. <ι

αι%νίδι�ι θάνατ�ι π�υ συνδέ�νται απ�κλειστικά µε τη

'ρήση κ�καΐνης, αµ%εταµινών ή έκστασης δεν είναι

συνηθισµέν�ι, παρά τη δηµ�σι"τητα π�υ δίνεται σε

αυτ�ύς.

<ι περισσ"τερ�ι θάνατ�ι ε�αιτίας �πι�ύ'ων �υσιών

εµ%ανίe�νται στ�υς 'ρήστες ενδ�%λέ*ιας 'ρήσης στα

τελευταία 'ρ"νια της 20ετίας ή της 30ετίας τ�υς,

συνήθως έπειτα απ" �ρισµένα 'ρ"νια 'ρήσης. :πως

συµ*αίνει και µε τ�υς εισαγ"µεν�υς για θεραπεία,

παρατηρείται µια σα%ής τάση πρ�ς µεγαλύτερες ηλικίες

στ�υς απ�θαν"ντες 'ρήστες �πι�ύ'ων σε π�λλές 'ώρες

της ΕΕ (διάγραµµα 12).

< δυνητικ"ς ρ"λ�ς της µεθαδ"νης στ�υς συνδε"µεν�υς

µε τα ναρκωτικά θανάτ�υς επισηµάνθηκε σε �ρισµένες

'ώρες. Η έρευνα καταδεικνύει "τι η θεραπεία

υπ�κατάστασης µειώνει τ�υς κινδύν�υς τ�υ συνδε"µεν�υ

µε τα ναρκωτικά θανάτ�υ. Ωστ"σ�, καθώς η υπ�κατάσταση

µε µεθαδ"νη έ'ει αυ�ηθεί σηµαντικά στην Ευρώπη (*λέπε

κε%άλαι� 4), �ι τ��ικ�λ�γικές ε�ετάσεις περιπτώσεων

υπερ*�λικής δ"σης, θανάτων απ" AIDS ή ατυ'ηµάτων

καταδεικνύ�υν µε αυ�αν"µεν� ρυθµ" την παρ�υσία

µεθαδ"νης, ανε�άρτητα εάν υπάρ'ει αιτιακή σ'έση.

<ρισµένες τ�πικές µελέτες καταδεικνύ�υν "τι �ι αι%νίδι�ι

θάνατ�ι µε την ανί'νευση µεθαδ"νης %αίνεται να α%�ρ�ύν

κυρίως θεραπευτική µεθαδ"νη π�υ κλάπηκε ή

δι�'ετεύτηκε παράν�µα στην αγ�ρά.

Ε�ελί�εις των συνδε�µενων µε τα ναρκωτικά θανάτων

Σε π�λλές 'ώρες, �ι αι%νίδι�ι συνδε"µεν�ι µε τα

ναρκωτικά θάνατ�ι αυ�ήθηκαν σηµαντικά απ" τα τέλη της

δεκαετίας τ�υ 1980 µέ'ρι τα µέσα της δεκαετίας τ�υ

1990. Αυτή η αύ�ηση έκτ�τε σταθερ�π�ιήθηκε στην ΕΕ

συν�λικά, αλλά µπ�ρ�ύν ακ"µη να εντ�πιστ�ύν

απ�κλίν�υσες εθνικές τάσεις.

• Στην Ισπανία, τη Γαλλία και ώς ένα *αθµ" στη Γερµανία

—µ�λ�ν"τι πρ"σ%ατα δηλώθηκε αύ�ηση—, την Ιταλία και

την Αυστρία, �ι αι%νίδι�ι συνδε"µεν�ι µε τα ναρκωτικά

θάνατ�ι σταθερ�π�ιήθηκαν ή µειώθηκαν. Αυτ" πιθαν"ν

να απη'εί επίπεδα πρ�*ληµατικής 'ρήσης ναρκωτικών, τη

µειωµένη ενδ�%λέ*ια 'ρήση και/ή αυ�ήσεις της

πρ"σ*ασης σε θεραπεία, συµπεριλαµ*αν�µένης και της

θεραπείας υπ�κατάστασης.

• Μετά τ�υς λίγ�υς θανάτ�υς στις αρ'ές της δεκαετίας

τ�υ 1990, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Π�ρτ�γαλία

ανέ%εραν έκτ�τε σηµαντική αύ�ηση. Αυτ" πιθαν"ν να

απη'εί την αύ�ηση της 'ρήσης ηρωίνης, αλλά επίσης και

τη *ελτίωση των πρακτικών καταγρα%ής.

Σηµειώσεις: Τα στ�ι'εία για την Ιταλία α%�ρ�ύν τα έτη 1993 και 1998, ενώ τα στ�ι'εία για την 
Αυστρία α%�ρ�ύν τα έτη 1989 και 1998.
Τα στ�ι'εία για την Αυστρία α%�ρ�ύν άτ�µα ηλικίας 35 έως 64 ετών, ενώ τα 
στ�ι'εία για τη Γερµανία α%�ρ�ύν άτ�µα ηλικίας 30 ετών και άνω.
<ι αναλ�γίες υπ�λ�γίστηκαν απ" τ� σύν�λ� των νε"τερων και µεγαλύτερων 
ηλικιακών �µάδων.

.

Πηγή: Εθνικές εκθέσεις δικτύ�υ Reitox για τ� 1999, απ" εθνικά λη�ιαρ'εία (θάνατ�ι) ή 
ειδικά αρ'εία (ιατρ�δικαστικά ή αστυν�µικά).
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Π�σ�στ� των ατ�µων ηλικίας µεγαλύτερης των 30 ετών επί των συνδε�µενων 
µε τα ναρκωτικά θανάτων σε �ρισµένες  ώρες της ΕΕ, 1986 και 1998
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Είναι σα:ής η τάση πρ�ς µεγαλύτερες ηλικίες στ�υς συνδε�µεν�υς µε 
τα ναρκωτικά θανάτ�υς
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• Μετά τ�ν σηµαντικ" αριθµ" συνδε"µενων µε τα

ναρκωτικά θανάτων στις αρ'ές της δεκαετίας τ�υ 1990, η

αύ�ηση συνε'ίeεται στη Σ�υηδία, τ� Ηνωµέν� Βασίλει�

και, σε �ρισµέν� *αθµ", τη ∆ανία. <ι αιτίες αυτής της

τάσης θα πρέπει να ε�ετασθ�ύν περαιτέρω.

Θνησιµ�τητα των  ρηστών ναρκωτικών
Η εκτίµηση της θνησιµ"τητας και των αιτιών θανάτ�υ των

πρ�*ληµατικών 'ρηστών ναρκωτικών διευκ�λύνει τ�

σ'εδιασµ" και την α�ι�λ"γηση των παρεµ*άσεων

δηµ"σιας υγείας και συµπληρώνει τα στατιστικά στ�ι'εία

των συνδε"µενων µε τα ναρκωτικά θανάτων. Η

θνησιµ"τητα υπ�λ�γίeεται µε την παρακ�λ�ύθηση

�µάδων πρ�*ληµατικών 'ρηστών, συνήθως 'ρηστών

�πι�ύ'ων, πρ�ερ'�µένων απ" θεραπευτικά ιδρύµατα, επί

σειρά ετών (�µαδικές µελέτες).

Τα απ�τελέσµατα καταδεικνύ�υν "τι τα π�σ�στά

θνησιµ"τητας είναι µέ'ρι 20 %�ρές υψηλ"τερα στ�υς

'ρήστες �πι�ύ'ων απ" ",τι στις αντίστ�ι'ες ηλικιακές

�µάδες τ�υ γενικ�ύ πληθυσµ�ύ. Στις γυναίκες, τα

π�σ�στά µπ�ρεί να είναι περισσ"τερ� απ" 30 %�ρές

υψηλ"τερα, σε σύγκριση µε τις γυναίκες µη 'ρήστες της

ίδιας ηλικίας. Αυτ�ί �ι υψηλ�ί αριθµ�ί απη'�ύν αιτίες

"πως �ι υπερ*�λικές δ"σεις, τα ατυ'ήµατα, �ι

αυτ�κτ�νίες ή τα λ�ιµώδη ν�σήµατα. Η θνησιµ"τητα των

'ρηστών ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών είναι απ" δύ� µέ'ρι

τέσσερις %�ρές υψηλ"τερη απ" εκείνη των 'ρηστών µη

ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών, ενώ η θνησιµ"τητα των

'ρηστών π�υ πρ�σ*λήθηκαν απ" HIV είναι δύ� µέ'ρι έ�ι

%�ρές υψηλ"τερη απ" εκείν�υς των µη πρ�σ*ε*ληµένων

'ρηστών.

Η ανάλυση των �µάδων σε µια π�λυτ�πική µελέτη π�υ

συντ"νισε τ� ΕΚΠΝΤ καταδεικνύει σηµαντικές δια%�ρές

θνησιµ"τητας και αιτιών θανάτ�υ µετα�ύ των δια%"ρων

τ"πων. Στις π"λεις µε υψηλή µετάδ�ση τ�υ HIV στ�υς

'ρήστες ναρκωτικών, � αντίκτυπ�ς τ�υ AIDS απ" τα µέσα

της δεκαετίας τ�υ 1980 αύ�ησε σηµαντικά τα π�σ�στά

θνησιµ"τητας. Στη Βαρκελ"νη (διάγραµµα 14), η

θνησιµ"τητα έ%θασε τ�υς 50 επί των 1 000 'ρηστών

ετησίως απ" τ� 1992 µέ'ρι τ� 1996, πρ�τ�ύ µειωθεί

σηµαντικά, απη'ώντας τη µείωση των θανάτων απ" AIDS

(πιθαν"ν ε�αιτίας των νέων θεραπειών συνδυασµ�ύ

%αρµάκων) και, σε µικρ"τερ� *αθµ", των θανάτων απ"

υπερ*�λική δ"ση.

Συνδε�µενα µε τα ναρκωτικά λ�ιµώδη
ν�σήµατα

HIV και AIDS

<ι σηµαντικές δια%�ρές π�υ παρατηρ�ύνται στ�ν

επιπ�λασµ" της µετάδ�σης τ�υ HIV στ�υς 'ρήστες

ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών —απ" 1 % στ� Ηνωµέν�

Βασίλει� µέ'ρι 32 % στη Ισπανία (διάγραµµα 15)— δεν

Σηµείωση: <ι υπερ*�λικές δ"σεις �ρίe�νται στην παρ�ύσα κ��ρτή ως θάνατ�ι µε κωδικ�ύς 
τα�ιν"µησης E850.0 έως 859.9 *άσει της ∆ιεθν�ύς Τα�ιν"µησης των Ν"σων, ένατη 
έκδ�ση (ICD-9).     

Πηγή: Σ'έδι� αριθ. CT.98.EP.12 τ�υ ΕΚΠΝΤ, µε συντ�νισµ" απ" τ� Osservatorio 
Epidemiologico Regione Lazio, Ρώµη.
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Ε�έλι�η των π�σ�στών θνησιµ�τητας απ� συγκεκριµένη αιτία στη 
Βαρκελ�νη σε κ��ρτή  ρηστών ναρκωτικών, ενταγµένων 

σε κέντρα θεραπείας, 1992–1998

AIDS
Yπερ*�λική δ"ση
Άλλη αιτία

Η θνησιµ�τητα στ�υς πρ�,ληµατικ�ύς  ρήστες ναρκωτικών 
παρ�υσιά/ει διακυµάνσεις µε την πάρ�δ� τ�υ  ρ�ν�υ 

και µπ�ρεί να µειωθεί
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Σηµείωση: <ι 'ώρες δεν έ'�υν παράσ'ει στ� σύν�λ" τ�υς στ�ι'εία για "λα τα έτη, αλλά αυτ" 
τ� πρ"*ληµα τέθηκε υπ" έλεγ'� κατά την ανάλυση.
Είναι λίγες �ι 'ώρες π�υ παρ�υσιάe�νται εδώ εµ%ανίe�ντας απ�κλίν�υσες εθνικές 
τάσεις.
Παρ�υσιάeεται η αναλ�γική µετα*�λή σε σ'έση µε τα αριθµητικά στ�ι'εία τ�υ 1985. 
Για την Ελλάδα, �ι σειρές �εκιν�ύν απ" τ� 1986 πρ�ς απ�%υγή συστηµατικ�ύ 
σ%άλµατ�ς.
Σε �ρισµένες 'ώρες µε αν�δική τάση, η αύ�ηση µπ�ρεί να �%είλεται εν µέρει στις 
*ελτιώσεις "σ�ν α%�ρά την υπ�*�λή εκθέσεων.

Πηγή: Εθνικές εκθέσεις δικτύ�υ Reitox για τ� 1999, απ" εθνικά λη�ιαρ'εία (θάνατ�ι) ή 
ειδικά αρ'εία (ιατρ�δικαστικά ή αστυν�µικά).

Γενική τάση
∆είκτες 1985 = 100%%
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Σε γενικές γραµµές, �ι συνδε�µεν�ι µε τα ναρκωτικά αι:νίδι�ι θάνατ�ι έ �υν 
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µπ�ρ�ύν να ε�ηγηθ�ύν απ" τις δια%�ρές στις πηγές και

τις µεθ"δ�υς συλλ�γής των στ�ι'είων.

Απ" τα µέσα της δεκαετίας τ�υ 1990, � επιπ�λασµ"ς τ�υ

HIV %αίνεται να έ'ει σταθερ�π�ιηθεί στις περισσ"τερες

'ώρες, µετά τη σηµαντική µείωση π�υ ακ�λ�ύθησε την

πρώτη µείe�να επιδηµική έ�αρση στ�υς YΕΝ κατά τη

δεκαετία τ�υ 1980. Ωστ"σ�, νέα κρ�ύσµατα µετάδ�σης

εµ%ανίe�νται συνε'ώς, ε�ισ�ρρ�πώντας τη µείωση τ�υ

επιπ�λασµ�ύ π�υ �%είλεται σε θανάτ�υς. Σε �ρισµένες

περι�'ές, � επιπ�λασµ"ς µπ�ρεί ακ"µη και να αυ�άνεται.

Στη Φινλανδία, τα κρ�ύσµατα µετάδ�σης τ�υ ι�ύ HIV "σ�ν

α%�ρά τ�υς YΕΝ αυ�ήθηκαν σηµαντικά απ" τ� 1998 (αν

και αυτ" δεν εµ%αίνεται στην παρ�ύσα έκθεση). Στα τέλη

τ�υ 1998, � τ�πικ"ς επιπ�λασµ"ς τ�υ HIV σε µία �µάδα

τ��ικ�µανών (κυρίως ενδ�%λέ*ιας 'ρήσης) στη

Λισσα*"να ανήλθε σε 48 %, και είναι υψηλ"τερ�ς απ" τις

πρ�ηγ�ύµενες µελέτες, %ανερών�ντας πρ"σ%ατη

µετάδ�ση.

Η συ'ν"τητα εµ%άνισης νέων κρ�υσµάτων AIDS π�ικίλλει,

επίσης, σηµαντικά µετα�ύ των 'ωρών, αν και η γενική τάση

είναι καθ�δική (διάγραµµα 16).Αυτή η µείωση είναι πιθαν"ν

τ� απ�τέλεσµα των νέων θεραπειών π�υ καθυστερ�ύν την

εκδήλωση τ�υ AIDS. Στην Π�ρτ�γαλία, τα π�σ�στά νέων

κρ�υσµάτων AIDS δεν µειών�νται, αντικατ�πτρίe�ντας

πιθαν"ν 'αµηλά π�σ�στά εισαγωγής σε θεραπεία και/ή

αυ�ηµένα π�σ�στά µετάδ�σης HIV. Τ� π�σ�στ" των YΕΝ

επί τ�υ συν"λ�υ των κρ�υσµάτων AIDS π�ικίλλει επίσης

σηµαντικά µετα�ύ των 'ωρών, αντικατ�πτρίe�ντας

διακυµάνσεις στη σ'ετική *αρύτητα των YΕΝ στην

επιδηµία τ�υ AIDS.

Ηπατίτιδα B και C

Η µετάδ�ση ηπατίτιδας C "σ�ν α%�ρά τ�υς YΕΝ είναι

περισσ"τερ� διαδεδ�µένη και �µ�ι"µ�ρ%η σε "λη την ΕΕ

απ" ",τι η µετάδ�ση ηπατίτιδας Β. Αν και � επιπ�λασµ"ς

των αντισωµάτων της ηπατίτιδας Β ανέρ'εται σε π�σ�στ"

µετα�ύ 20 και 70 %, � επιπ�λασµ"ς της µ"λυνσης απ"

ηπατίτιδα C κυµαίνεται απ" περίπ�υ 20 % µέ'ρι

περισσ"τερ� απ" 90 %, ακ"µα και σε 'ώρες µε 'αµηλά

π�σ�στά µετάδ�σης HIV, "πως η Ελλάδα (διάγραµµα 17).

Στις περισσ"τερες 'ώρες, η αυ�ηµένη πρ"σ*αση σε

απ�στειρωµένες *ελ"νες και σύριγγες, η µεγαλύτερη

διαθεσιµ"τητα πρ�%υλακτικών, η παρ�'ή συµ*�υλών και �

έλεγ'�ς για HIV, καθώς και η θεραπεία υπ�κατάστασης

συνέ*αλαν στ�ν έλεγ'� της µετάδ�σης HIV "σ�ν α%�ρά

τ�υς 'ρήστες ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών. Αν και αυτά τα

µέτρα µπ�ρ�ύσαν, επίσης, να συµ*άλ�υν στη µείωση της

µετάδ�σης ηπατίτιδας C "σ�ν α%�ρά τ�υς 'ρήστες

ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών, δεν πρ"λα*αν την ε�άπλωσή

της. Η επίµ�νη εµ%άνιση της µ"λυνσης απ" ηπατίτιδα C

στ�υς νέ�υς 'ρήστες ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών απαιτεί

καιν�τ"µες απαντήσεις. Είναι αναγκαία επίσης η σύσταση

εν"ς συστήµατ�ς παρακ�λ�ύθησης για �λ"κληρη την ΕΕ.

Λίγα νέα στ�ι'εία για τη µετάδ�ση της ηπατίτιδας Β είναι

διαθέσιµα, µε συνέπεια να µην παρ�υσιάe�νται στην

παρ�ύσα έκθεση. Η επικράτηση συν�λικά αντισωµάτων δεν

απ�τελεί ικαν�π�ιητικ" µέτρ�, καθώς απη'εί τ"σ� τ�ν

εµ*�λιασµ" "σ� και παρελθ�ύσα, σύγ'ρ�νη ή 'ρ"νια

µετάδ�ση. Ωστ"σ�, � αριθµ"ς των 'ρηστών ενδ�%λέ*ιων

ναρκωτικών π�υ δεν παρ�υσιάe�υν αντισώµατα της

ηπατίτιδας Β %ανερώνει την ύπαρ�η εν"ς πληθυσµ�ύ

υψηλ�ύ κινδύν�υ, � �π�ί�ς θα µπ�ρ�ύσε να επω%εληθεί

απ" εµ*�λιασµ". Αυτ�ί π�υ ε�ακ�λ�υθ�ύν να είναι

πρ�σ*ε*ληµέν�ι θα µπ�ρ�ύσαν να εντ�πιστ�ύν µε τη

Σηµειώσεις: Τα στ�ι'εία έ'�υν πρ�σαρµ�στεί πρ�κειµέν�υ να λη%θ�ύν υπ"ψη �ι 
καθυστερήσεις στην υπ�*�λή εκθέσεων.
Σε �ρισµένες 'ώρες ενδέ'εται να υπάρ'�υν µικρ�δια%�ρές µετα�ύ των αριθµών 
π�υ ανέ%ερε τ� Ευρωπαϊκ" Κέντρ� Επιδηµι�λ�γικής Παρακ�λ�ύθησης τ�υ AIDS 
και των εθνικών αριθµών, λ"γω καθυστερήσεων στην υπ�*�λή εκθέσεων.

Πηγή: Ευρωπαϊκ" Κέντρ� Επιδηµι�λ�γικής Παρακ�λ�ύθησης τ�υ AIDS, Παρίσι.
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Επιπ�λασµ�ς της µ�λυνσης απ� τ�ν ι� HIV στ�υς 
 ρήστες ενδ�:λέ,ιων ναρκωτικών, 1996–1999
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Σηµείωση: Η συγκρισιµ"τητα είναι 'αµηλή επειδή �ι αριθµ�ί πρ�έρ'�νται απ" δια%�ρετικές 
πηγές και απη'�ύν δια%�ρετικές µεθ"δ�υς. Για µεθ�δ�λ�γικές παρατηρήσεις, *λέπε 
τ�υς στατιστικ�ύς πίνακες στην ηλεκτρ�νική διεύθυνση www.emcdda.org. <ι αριθµ�ί 
για τη ∆ανία, τις Κάτω Yώρες και τη Φινλανδία, καθώς και �ι µεγαλύτερ�ι αριθµ�ί για 
την Αυστρία και την Π�ρτ�γαλία, είναι στ�ι'εία σε τ�πικ" επίπεδ�. <ι αριθµ�ί για τη 
Γερµανία και την Ιταλία α%�ρ�ύν τ�υς 'ρήστες �πι�ύ'ων π�υ τελ�ύν υπ" θεραπεία, 
και υπ�εκτιµ�ύν την επικράτηση στ�υς YΕΝ.     

Πηγές: Για τις πηγές, *λέπε τ�υς στατιστικ�ύς πίνακες στην ηλεκτρ�νική διεύθυνση 
www.emcdda.org
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'ρήση εν"ς ειδικ�ύ �ρ�λ�γικ�ύ δείκτη (επι%ανειακά

αντιγ"να HbsAg της ηπατίτιδας Β). Στ�ι'εία για τα επίπεδα

HBsAg θα περιλαµ*άν�νται στις µελλ�ντικές ετήσιες

εκθέσεις.

∆είκτες επι,�λής τ�υ ν�µ�υ

Τα σ'ετιe"µενα µε τα ναρκωτικά στ�ι'εία απ" υπηρεσίες

επι*�λής τ�υ ν"µ�υ απη'�ύν διακυµάνσεις στην εθνική

ν�µ�θεσία, καθώς και στις πηγές και τις πρ�τεραι"τητες.

Αν και �ι δια%�ρές στις διαδικασίες καταγρα%ής και τ�υς

�ρισµ�ύς εµπ�δίe�υν την αυστηρή σύγκριση, "π�υ είναι

δυνατ"ν περιγρά%�νται �ι τάσεις.

«Συλλήψεις» για αδικήµατα περί τα ναρκωτικά
<ι «συλλήψεις» (2) για "λα τα αδικήµατα περί τα

ναρκωτικά στην Ευρώπη αυ�ήθηκαν σταθερά απ" τα µέσα

της δεκαετίας τ�υ 1980 και ιδιαίτερα έντ�να απ" τ� 1994.

Η Ελλάδα, η Ισπανία, �ι Κάτω Yώρες, η Π�ρτ�γαλία και η

Φινλανδία ανα%έρ�υν τις υψηλ"τερες πρ"σ%ατες

αυ�ήσεις, ενώ τα επίπεδα στη ∆ανία και τ� Λ�υ�εµ*�ύργ�

σταθερ�π�ιήθηκαν.

Τ� 1998, η κάννα*η ήταν η περισσ"τερ� συνηθισµένη

�υσία π�υ α%�ρ�ύσε τις συνδε"µενες µε τα ναρκωτικά

«συλλήψεις», καταλαµ*άν�ντας π�σ�στ" 39 % επί τ�υ

συν"λ�υ των ανάλ�γων «συλλήψεων» στην Ιρλανδία και

85 % στη Γαλλία. Στην Ιταλία, τ� Λ�υ�εµ*�ύργ� και την

Π�ρτ�γαλία, π�σ�στ" απ" 40 µέ'ρι 60 % των

«συλλήψεων» α%�ρ�ύσε την ηρωίνη, ενώ στη Σ�υηδία

π�σ�στ" 55 % α%�ρ�ύσε τις αµ%εταµίνες και ήταν

ελα%ρώς υψηλ"τερ� απ" τ� π�σ�στ" της κάννα*ης. Στις

Κάτω Yώρες, �ι περισσ"τερες συνδε"µενες µε τα

ναρκωτικά «συλλήψεις» α%�ρ�ύν «σκληρά» ναρκωτικά

(άλλες �υσίες εκτ"ς κάννα*ης).

Σε "λες τις 'ώρες "π�υ ισ'ύει η π�ινικ�π�ίηση της

κατ�'ής και/ή 'ρήσης ναρκωτικών (3), αυτ�ύ τ�υ είδ�υς

τα αδικήµατα επικρατ�ύσαν κατά τ� 1997 και 1998 — απ"

61 % επί των συν�λικών συνδε"µενων µε τα ναρκωτικά

αδικηµάτων στην Π�ρτ�γαλία µέ'ρι 87 % στην Αυστρία

(αν και σε αυτ" τ� π�σ�στ" περιλαµ*άνεται και η

Σηµειώσεις: Εισή'θησαν πραγµατικές τιµές για "λες τις 'ώρες για τ� 1998 και για τη Σ�υηδία 
για τ� 1997, δεδ�µέν�υ "τι τα διαθέσιµα στ�ι'εία δεν επιτρέπ�υν τ�ν υπ�λ�γισµ" 
κινητών µέσων "ρων σε αυτές τις περιπτώσεις.    
Η σειρά διακ"πτεται για τ� Βέλγι� τα έτη 1996 και 1997, δεδ�µέν�υ "τι δεν 
υπάρ'�υν διαθέσιµα στ�ι'εία. Η τιµή για τ� 1998 �ρίeεται µε τ�ν αριθµ" 193.    
< αριθµ"ς για την Ελλάδα τ� 1998 α%�ρά τ�ν αριθµ" των διώ�εων π�υ ασκήθηκαν.    

Πηγές: Εθνικές εκθέσεις δικτύ�υ Reitox, 1999.

«Συλλήψεις» για αδικήµατα περί τα ναρκωτικά, 1991–1998
Κινητ�ί µέσ�ι �ρ�ι τριετίας ,άσει δείκτη  (1991=100)

'ι «συλλήψεις» για αδικήµατα περί τα ναρκωτικά αυ�άν�νται 
στις περισσ�τερες  ώρες
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Σηµείωση: Η συγκρισιµ"τητα είναι 'αµηλή επειδή �ι αριθµ�ί πρ�έρ'�νται απ" δια%�ρετικές πηγές και απη'�ύν δια%�ρετικές µεθ"δ�υς, ενώ σε π�λλές περιπτώσεις δεν πρ"κειται για στ�ι'εία τ�υ 
συν"λ�υ της 'ώρας. <ι αριθµ�ί για τη ∆ανία, τη Γερµανία, τις Κάτω Yώρες, την Αυστρία, την Π�ρτ�γαλία και τη Φινλανδία είναι στ�ι'εία σε τ�πικ" επίπεδ�. Για µεθ�δ�λ�γικές παρατηρήσεις, 
*λέπε τ�υς στατιστικ�ύς πίνακες στην ηλεκτρ�νική διεύθυνση www.emcdda.org.

Πηγές: Για τις πηγές, *λέπε τ�υς στατιστικ�ύς πίνακες στην ηλεκτρ�νική διεύθυνση www.emcdda.org
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(2)  Τα κράτη µέλη �ρίe�υν τις «συλλήψεις» για συνδε"µενα µε τα ναρκωτικά αδικήµατα µε δια%�ρετικ�ύς τρ"π�υς. Για παράδειγµα, �
"ρ�ς µπ�ρεί να α%�ρά ύπ�πτ�υς τέλεσης αδικήµατ�ς ή κατηγ�ρίες για αδικήµατα π�υ εµπίπτ�υν στ�ν ν"µ� περί ναρκωτικών.

(3)  ∆εν υπήρ'αν διαθέσιµα στ�ι'εία για τη ∆ανία ή την Ιταλία.
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διακίνηση µικρών π�σ�τήτων). Στ� Λ�υ�εµ*�ύργ�, η

πλει�ν"τητα των «συλλήψεων» α%�ρά τη 'ρήση και

διακίνηση.

Στ�ι εία για τις :υλακές
Στ�ι'εία ρ�υτίνας για τη 'ρήση ναρκωτικών στις %υλακές

συλλέγ�νται σπάνια και �ι περισσ"τερες πληρ�%�ρίες

πρ�έρ'�νται απ" τ�πικές µελέτες ad hoc. Αν και ένα

υψηλ" π�σ�στ" —υψηλ"τερ� τ�υ 90 % σε �ρισµένες

περιπτώσεις— των πρ�%υλακισµένων και καταδι-

κασµένων είναι 'ρήστες ναρκωτικών, � αριθµ"ς των

πρ�*ληµατικών 'ρηστών ναρκωτικών είναι 'αµηλ"τερ�ς,

κυµαιν"µεν�ς απ" 20 µέ'ρι 50 % επί τ�υ συν�λικ�ύ

πληθυσµ�ύ των %υλακών στα περισσ"τερα κράτη µέλη.

∆είκτες της αγ�ράς ναρκωτικών:
κατασ έσεις, τιµή, καθαρ�τητα

Αν και �ι κατασ'έσεις ναρκωτικών µπ�ρεί έµµεσα να

απη'�ύν την πρ�σ%�ρά και τη διαθεσιµ"τητα

ναρκωτικών, απη'�ύν επίσης πρ�τεραι"τητες και

στρατηγικές της επι*�λής τ�υ ν"µ�υ, καθώς και την

πιθανή παρ�υσία των δια%"ρων ναρκωτικών π�υ

κατάσ'�νται. <ι κατασ'εθείσες π�σ"τητες (διάγραµµα

19) είναι δύσκ�λ� να αναλυθ�ύν, καθώς µπ�ρεί να

επηρεάe�νται απ" ελά'ιστες ε�αιρετικά µεγάλες

κατασ'έσεις. < αριθµ"ς των κατασ'έσεων (διάγραµµα

20), �ι �π�ίες σε π�λλές 'ώρες περιλαµ*άν�υν ένα

µεγάλ� π�σ�στ" µικρών κατασ'έσεων στ� επίπεδ�

λιανικής πώλησης, µπ�ρ�ύν να καταδεικνύ�υν

σα%έστερα τάσεις της διαθεσιµ"τητας στην εγ'ώρια

αγ�ρά. Τα στ�ι'εία των κατασ'έσεων θα πρέπει να

αναλύ�νται απ" κ�ιν�ύ µε άλλ�υς δείκτες της αγ�ράς,

"πως είναι η τιµή, η καθαρ"τητα, η διαθεσιµ"τητα και η

διάρθρωση της αγ�ράς. Αυτά τα στ�ι'εία είναι ακ"µη

ιδιαίτερα σπάνια σε εθνικ" επίπεδ�, καθιστώντας

δύσκ�λη την ε�αγωγή µιας ακρι*�ύς εικ"νας της αγ�ράς

ναρκωτικών.

Κάννα,η
Σε "λες τις 'ώρες της ΕΕ, µε την ε�αίρεση της

Π�ρτ�γαλίας, η κάννα*η α%�ρά τ� µεγαλύτερ� µέρ�ς

των κατασ'έσεων. Απ" τ� 1985, � αριθµ"ς των

κατασ'έσεων κάννα*ης αυ�ήθηκε σταθερά, ενώ

παρ�υσίασε κατακ"ρυ%η αύ�ηση µετά τ� 1997. <ι

κατασ'εθείσες π�σ"τητες αυ�ήθηκαν επίσης —παρά την

πτώση π�υ παρ�υσιάστηκε τ� 1996— %θάν�ντας τ�υς 853

τ"ν�υς τ� 1998.Τ� 1998, η Ισπανία παρέµεινε η 'ώρα π�υ

κατέσ'εσε τη µεγαλύτερη π�σ"τητα κάννα*ης, αν και στ�

Ηνωµέν� Βασίλει� ανα%έρθηκε αριθµ"ς διπλάσι�ς τ�υ

συν�λικ�ύ αριθµ�ύ κατασ'έσεων στην Ισπανία.

<ι τιµές της κάννα*ης είναι γενικά σταθερές σε "λη την

ΕΕ. Στη Γερµανία, η ισ'ύς της κάννα*ης, µετρηµένης ως

π�σ�στ" της ψυ'�δραστικής �υσίας δέλτα-9-τετρα-

ϋδρ�καννα*ιν"λης (THC), κυµαιν"ταν απ" λιγ"τερ�

τ�υ 3 µέ'ρι 20 % τ� 1998, µε περίπ�υ τ� ήµισυ των

δειγµάτων 'ασίς π�υ αναλύθηκε να περιέ'ει απ" 6 µέ'ρι

9% THC.

Ηρωίνη
Μετά την αύ�ηση π�υ παρ�υσιάστηκε απ" τ� 1985 µέ'ρι

τ� 1991/92, τ"σ� � αριθµ"ς των κατασ'έσεων ηρωίνης

"σ� και �ι κατασ'εθείσες π�σ"τητες σταθερ�π�ιήθηκαν

σε "λη την ΕΕ, µε �ρισµένες διακυµάνσεις µετα�ύ των

'ωρών. < αριθµ"ς των κατασ'έσεων µειώθηκε σηµαντικά

απ" τ� 1995 στη ∆ανία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιταλία,

τ� Λ�υ�εµ*�ύργ� και την Αυστρία, αλλά αυ�ήθηκε στη

Ιρλανδία, τη Φινλανδία, τη Σ�υηδία και τ� Ηνωµέν�

Βασίλει�. <ι κατασ'εθείσες π�σ"τητες ηρωίνης

@ρήση ναρκωτικών στις :υλακές

Μελέτες ανα%έρ�υν τη 'ρήση ναρκωτικών εντ"ς των

%υλακών στις περισσ"τερες 'ώρες της ΕΕ (4). <ρισµέν�ι

έγκλειστ�ι αρ'ίe�υν να κάν�υν 'ρήση ναρκωτικών στη

%υλακή. Έ'ει ανα%ερθεί επίσης µύηση στη 'ρήση

ενδ�%λε*ίων ναρκωτικών στη %υλακή. Αν και η ενδ�%λέ-

*ια 'ρήση %αίνεται να είναι λιγ"τερ� συ'νή στ� εσωτε-

ρικ" των %υλακών απ" ",τι στ� ε�ωτερικ", π�σ�στ" µέ'ρι

70 % των 'ρηστών ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών σε �ρισµέ-

νες %υλακές µ�ιράeεται τις *ελ"νες και άλλα σύνεργα

ενδ�%λέ*ιας 'ρήσης.

Σηµειώσεις: :π�υ δεν υπάρ'�υν διαθέσιµα στ�ι'εία, �ι αριθµ�ί είναι υπ�εκτιµηµέν�ι.
∆εν υπάρ'�υν στ�ι'εία για τις κατασ'έσεις κάννα*ης τ� 1998 στ� Βέλγι�.
∆εν υπάρ'�υν στ�ι'εία για τις κατασ'έσεις αµ%εταµινών απ" τ� 1996 έως τ� 
1998 στ� Βέλγι� και για τ� 1998 στην Αυστρία.

Πηγές: Εθνικές εκθέσεις δικτύ�υ Reitox, 1999.

Κατασ εθείσες π�σ�τητες κάννα,ης, κ�καΐνης, 
ηρωίνης και αµ:εταµινών, 1985–1998
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'ι κατασ εθείσες π�σ�τητες κάννα,ης και κ�καΐνης αυ�ήθηκαν αισθητά 
κατά τη δεκαετία τ�υ 1990
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(4)  Για πηγές, *λέπε τ�υς στατιστικ�ύς πίνακες στη διεύθυνση www.emcdda.org.
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κυµάνθηκαν επίσης µε µείωση στη Γερµανία, τη Γαλλία και

τη Φινλανδία κατά τα τελευταία τρία 'ρ"νια. Τ� 1998, �ι

Κάτω Yώρες κατάσ'εσαν τ� ένα τρίτ� τ�υ συν�λικ�ύ

π�σ�ύ ηρωίνης στην ΕΕ, ενώ τ� Ηνωµέν� Βασίλει�,

ακ�λ�υθ�ύµεν� απ" την Ισπανία, ανά%ερε τ�ν

υψηλ"τερ� αριθµ" κατασ'έσεων.

Η τιµή λιανικής πώλησης της ηρωίνης %αίνεται να

παραµένει σταθερή στ� Βέλγι�, την Ιρλανδία και τ�

Λ�υ�εµ*�ύργ� και σταθερ�π�ιείται µετά τη µείωση στη

Γερµανία. Η Ισπανία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� ανα%έρ�υν

αυ�ηµένη διαθεσιµ"τητα %την"τερης ηρωίνης, και

ιδιαίτερα «κα%έ ηρωίνης», η �π�ία καπνίeεται στ�

Ηνωµέν� Βασίλει�.

Η καθαρ"τητα της ηρωίνης κυµαίνεται απ" λιγ"τερ� τ�υ

20 % στη Γερµανία και την Ελλάδα µέ'ρι 35 µε 40 % στην

Ιρλανδία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Η ∆ανία ανα%έρει

µέση καθαρ"τητα υψηλ"τερη τ�υ 60%.

Κ�καΐνη
<ι κατασ'έσεις κ�καΐνης στην ΕΕ συνέ'ισαν να

αυ�άν�νται τ� 1998, %θάν�ντας συν�λικά τις 35 060.

Αυτή η τάση είναι εµ%ανής σε "λα σ'εδ"ν τα κράτη µέλη,

αλλά ιδιαίτερα στην Ισπανία, την Ιρλανδία, τ� Ηνωµέν�

Βασίλει�. <ι κατασ'εθείσες π�σ"τητες π�ικίλλ�υν, αν και

η γενική τάση είναι καθ�δική. Σε σύγκριση µε τ� 1997, τ�

συν�λικ" π�σ" της κατασ'εθείσας κ�καΐνης στην ΕΕ

µειώθηκε κατά 21 % τ� 1998, %θάν�ντας τ�υς 34 τ"ν�υς,

απη'ώντας κυρίως τη µείωση στην Ισπανία και

Π�ρτ�γαλία.Τ� 1998, τα µεγαλύτερα π�σά κατασ'έθηκαν

στην Ισπανία και τις Κάτω Yώρες.

Η τιµή της κ�καΐνης είναι γενικά σταθερή στην ΕΕ, αλλά

µειώθηκε στη Γερµανία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Η

καθαρ"τητα κατά τη λιανική πώληση είναι µετα�ύ 50 και

60 %, ε�αιρ�υµένης της Ελλάδας π�υ κυµαίνεται απ"

5 µέ'ρι 10 % και της Ιρλανδίας, "π�υ ανα%έρθηκε

π�σ�στ" 38% τ� 1998.

Αµ:εταµίνες, έκσταση και LSD
Μετά τη σταθερή µείωση απ" τα µέσα τ�υ 1980, � αριθµ"ς

των κατασ'έσεων αµ%εταµινών στην ΕΕ ανήλθε σε

περίπ�υ 35 000 τ� 1998, µε περισσ"τερες απ" τις µισές

στ� Ηνωµέν� Βασίλει�. <ι Κάτω Yώρες και τ� Ηνωµέν�

Βασίλει� ανέ%εραν τις µεγαλύτερες π�σ"τητες

κατασ'εθεισών αµ%εταµινών, αν και µια µείωση κατά

45 % των κατασ'εθεισών π�σ�τήτων στ� Ηνωµέν�

Βασίλει� τ� 1998 πρ�κάλεσε τη συν�λική µείωση στην ΕΕ

κατά 19 %, σε περίπ�υ τέσσερις τ"ν�υς. Στη Φινλανδία και

τ� Ηνωµέν� Βασίλει�, �ι αµ%εταµίνες έρ'�νται στη

δεύτερη θέση των κατασ'έσεων ναρκωτικών µετά την

κάννα*η.

Μετά τη σταθερή αύ�ηση απ" τ"τε π�υ άρ'ισαν να

καταγρά%�νται για πρώτη %�ρά �ι κατασ'έσεις στα τέλη

της δεκαετίας τ�υ 1980 µέ'ρι τα µέσα της δεκαετίας τ�υ

1990, � αριθµ"ς των κατασ'έσεων έκστασης µειώθηκε ή

σταθερ�π�ιήθηκε στα περισσ"τερα κράτη µέλη κατά τ�

1997 και 1998. < αριθµ"ς των κατασ'εθέντων 'απιών

αυ�ήθηκε σηµαντικά, %θάν�ντας στ� π�σ" των 9,9 εκατ.

τ� 1996, πρ�τ�ύ µειωθεί σε 4,2 εκατ. τ� 1997 και αυ�ηθεί

και πάλι σε 6,2 εκατ. τ� 1998. <ι µεγαλύτερες π�σ"τητες

κατασ'έθηκαν στ� Ηνωµέν� Βασίλει� και, στη συνέ'εια,

στις Κάτω Yώρες και τη Γαλλία.

Σηµειώσεις: ∆εν υπάρ'�υν στ�ι'εία για την Ελλάδα, ενώ υπάρ'�υν στ�ι'εία µ"ν� απ" τ� 1988 και ε�ής για τη ∆ανία και την Π�ρτ�γαλία,  απ" τ� 1997 και ε�ής για τις Κάτω Yώρες, και απ" τ� 1993 έως τ� 
1996 για τη Φινλανδία.      
∆εν υπάρ'�υν στ�ι'εία για τις κατασ'έσεις αµ%εταµινών απ" τ� 1996 και ε�ής για τ� Βέλγι�, και για τ� 1998 για τις Κάτω Yώρες και την Αυστρία.      
<ι περισσ"τερες σειρές δεδ�µένων για τις κατασ'έσεις έκστασης �εκιν�ύν απ" τις αρ'ές της δεκαετίας τ�υ 1990, εκτ"ς απ" αυτές π�υ α%�ρ�ύν την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τ� ΗΒ.      
∆εν υπάρ'�υν στ�ι'εία για τ� Βέλγι� για τα έτη 1996 και 1997, καθώς και για τ� 1998 για τις Κάτω Yώρες, ενώ στα στ�ι'εία τ�υ 1998 για τ� Βέλγι� περιλαµ*άν�νται και �ι αµ%εταµίνες. 
< αριθµ"ς των κατασ'έσεων έκστασης είναι υπερεκτιµηµέν�ς απ" τ� 1985 έως τ� 1994, δεδ�µέν�υ "τι στ�υς αριθµ�ύς για την Ισπανία περιλαµ*άν�νται και �ι κατασ'έσεις LSD.      
∆εν υπάρ'�υν στ�ι'εία για τις κατασ'έσεις LSD κατά τ� 1998 για τις Κάτω Yώρες και τη Φινλανδία.      

Πηγή: Εθνικές εκθέσεις δικτύ�υ Reitox, 1999.

Αριθµ�ς κατασ έσεων κάννα,ης, ηρωίνης, κ�καΐνης, αµ:εταµινών, έκστασης και LSD, 
1985–1998
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Τ"σ� �ι αριθµ�ί των κατασ'έσεων λυσεργικής "�ινης

διαιθυλαµίδης (LSD) "σ� και �ι κατασ'εθείσες π�σ"τητες

αυ�ήθηκαν τ� 1993, αλλά έκτ�τε µειώθηκαν γενικά, παρά

τις διακυµάνσεις π�υ εµ%ανίe�νται σε π�λλές 'ώρες. Τ�

LSD κατάσ'εται λιγ"τερ� απ" ",τι �ι αµ%εταµίνες ή η

έκσταση.

<ι τιµές των αµ%εταµινών και της έκστασης µειώθηκαν

κατά τα τελευταία 'ρ"νια της δεκαετίας τ�υ 1990, αλλά

τώρα εµ%ανίe�νται να σταθερ�π�ι�ύνται σε �ρισµένα

κράτη µέλη.

Η καθαρ"τητα των αµ%εταµινών π�ικίλλει απ" 6 % στην

Ιρλανδία µέ'ρι 100 % στην Ελλάδα. Αντίθετα, η σύνθεση

των 'απιών π�υ πωλ�ύνται ως «έκσταση» π�ικίλλει

σηµαντικά. Αν και τα περισσ"τερα περιέ'�υν MDMA ή

παρ"µ�ιες �υσίες (MDEA, MDA), µπ�ρ�ύν επίσης να

περιέ'�υν ή να απ�τελ�ύνται πλήρως απ" άλλα ενεργά

συστατικά, "πως είναι �ι αµ%εταµίνες ή η κα%εΐνη. Τα

ε�ωτερικά 'αρακτηριστικά των 'απιών συ'νά δεν

%ανερών�υν τη σύνθεσή τ�υς, καθώς τ� ίδι� σ'ήµα ή �

ίδι�ς λ�γ"τυπ�ς µπ�ρεί να 'ρησιµ�π�ιείται για

δια%�ρετικά περιε'"µενα.
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Κ ε : ά λ α ι � 3
Τρ�π�ι αντιµετώπισης

της  ρήσης ναρκωτικών

Ε�ελί�εις στ�ν τ�µέα της
π�λιτικής και της στρατηγικής

Εθνικές π�λιτικές για τα ναρκωτικά
<ι εθνικές π�λιτικές για τα ναρκωτικά καθίστανται

περισσ"τερ� ε�ισ�ρρ�πηµένες "σ�ν α%�ρά την

πρ�σέγγιση, µε την απ"δ�ση µεγαλύτερης *αρύτητας

στη µείωση της eήτησης, σε σ'έση µε τη µείωση της

πρ�σ%�ράς. Η πρ"ληψη και η µείωση των συνδε"µενων

µε τα ναρκωτικά *λα*ών είναι τα κ�ιν"τερα

'αρακτηριστικά και �ι πρ"σ%ατα υι�θετηθείσες

στρατηγικές στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Π�ρτ�γαλία και

τ� Ηνωµέν� Βασίλει� —"πως και στην ίδια την Ευρωπαϊκή

Ένωση— εµ%ανίe�υν µια τάση για την αντιµετώπιση τ�υ

πρ�*λήµατ�ς των ναρκωτικών σε ένα ευρύτερ� πλαίσι�,

µε τη συµπερίληψη των θεµάτων της %τώ'ειας, της

ανεργίας και τ�υ κ�ινωνικ�ύ απ�κλεισµ�ύ.

Τα *ασικά στ�ι'εία αυτών των στρατηγικών για τα

ναρκωτικά είναι:

• η επιστηµ�νική ανάλυση και τα απ�δεικτικά στ�ι'εία, ως

*άση για τη λήψη απ�%άσεων·

• σα%είς πρ�τεραι"τητες και κ�ιν�ί στ"'�ι·

• στ"'�ι απ"δ�σης για την εκτίµηση της πρ�"δ�υ· και

• α�ι�λ"γηση για τη µέτρηση της απ�τελεσµατικ"τητας

της στρατηγικής.

< συντ�νισµ"ς σε εθνικ", περι%ερειακ" και τ�πικ"

επίπεδ� είναι θεµελιώδ�υς σηµασίας και �ι εθνικ�ί

συντ�νιστές διαθέτ�υν ε��υσίες και π�λιτική ευθύνη για

την ε%αρµ�γή της π�λιτικής. Στη Γερµανία, την Ιταλία και

τ� Λ�υ�εµ*�ύργ�, η πρ�τεραι"τητα µετα%έρθηκε απ" τις

κατασταλτικές π�λιτικές στην πρ"ληψη και τη %ρ�ντίδα,

ενώ η ευθύνη για την π�λιτική εναντί�ν των ναρκωτικών

µετα%έρθηκε απ" τα Υπ�υργεία Εσωτερικών στα

Υπ�υργεία Υγείας και Κ�ινωνικών Υπ�θέσεων. <ι

υπηρεσίες για τα ναρκωτικά ενσωµατών�νται "λ� και

περισσ"τερ� στ�υς τ�µείς υγει�ν�µικής %ρ�ντίδας,

κ�ινωνικών υπ�θέσεων και π�ινικής δικαι�σύνης, ενώ

παράλληλα τα δίκτυα παραγ"ντων 'άρα�ης π�λιτικής και

επαγγελµατιών σε τ�πικ" επίπεδ�, καθώς και τα δίκτυα

εθνικών, περι%ερειακών και τ�πικών αρ'ών πρ�ωθ�ύν

επίσης τη συνεργασία.

Τα νέα στ�ι'εία της γερµανικής π�λιτικής για την

τ��ικ�µανία, η �π�ία υι�θετήθηκε τ�ν Φε*ρ�υάρι� τ�υ

2000, εστιάe�νται στ�ν περι�ρισµ" των συνδε"µενων µε

τα ναρκωτικά *λα*ών και στην παρ�'ή *�ήθειας σε

εντελώς άπ�ρ�υς 'ρήστες ναρκωτικών, για παράδειγµα,

µε την παρ�'ή εν"ς ν�µικ�ύ πλαισί�υ για αίθ�υσες

ενδ�%λέ*ιας 'ρήσης. Η στρατηγική της Ισπανίας για τα

ναρκωτικά, για την περί�δ� 2000–2008, η �π�ία

υι�θετήθηκε στις 17 ∆εκεµ*ρί�υ 1999 *άσει

διακ�µµατικής συµ%ωνίας, δίνει πρ�τεραι"τητα στην

πρ"ληψη µέσω της εγκαθίδρυσης στ"'ων απ"δ�σης,

πρ�*λέπ�ντας νέα κέντρα παρακ�λ�ύθησης στις

αυτ"ν�µες περι�'ές και συντάσσ�ντας σ'έδια τ�πικής

δράσης.Τ� γαλλικ" τριετές σ'έδι� (1999–2001), τ� �π�ί�

Στ� παρ"ν κε%άλαι� παρ�υσιάeεται µια επισκ"πηση των ε�ελί�εων στις

π�λιτικές και στρατηγικές για τα ναρκωτικά τ"σ� σε εθνικ" επίπεδ� "σ�

και σε επίπεδ� ΕΕ, και ε�ετάe�νται τα θέµατα διασ%άλισης της π�ι"τητας

π�υ συνδέ�νται µε αυτές. Πραγµατ�π�ι�ύνται επίσης εκτιµήσεις για τ�ν

τρ"π� αντιµετώπισης τ�υ πρ�*λήµατ�ς των ναρκωτικών στ�υς τ�µείς της

εκπαίδευσης, της υγείας, της κ�ινωνικής µέριµνας και της π�ινικής

δικαι�σύνης.
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υι�θετήθηκε στις 16 Ι�υνί�υ 1999, έ'ει ως στ"'� τ�υς

νέ�υς, µε την πρ"ληψη *άσει απ�δεί�εων, τη δηµ"σια

ενηµέρωση, την κατάρτιση, τη θεραπεία και νέες

κατευθυντήριες γραµµές για π�ινική δίω�η. Η νέα

στρατηγική της Π�ρτ�γαλίας, η �π�ία υι�θετήθηκε στις

22 Απριλί�υ 1999, δίνει έµ%αση στην πρ"ληψη, τη

θεραπεία και την κ�ινωνική απ�κατάσταση. Η στρατηγική

τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ για τ� 1998–2008 έ'ει ως στ"'�

τη 'ρήση ναρκωτικών απ" τ�υς νέ�υς, την πρ"σ*αση σε

θεραπεία, τη µείωση της εγκληµατικ"τητας και τη

διαθεσιµ"τητα/πρ�σ%�ρά ναρκωτικών. Η π�λιτική έ'ει ως

στ"'� τ�ν περι�ρισµ" της πρ"σ*ασης των νέων στα

ναρκωτικά κατά 50 % µέ'ρι τ� 2008 και τη µείωση των

συνδε"µενων µε τα ναρκωτικά απ�*�λών απ" τα σ'�λεία,

καθώς και των απ�υσιών ή των απ�λύσεων απ" τ� 'ώρ�

εργασίας. Επιπλέ�ν, στ"'� απ�τελεί η µείωση κατά 25 %

των συνδε"µενων µε τα ναρκωτικά θανάτων µέ'ρι τ�

2002.

Η Ισπανία και η Γαλλία περιλαµ*άν�υν τ"σ� τα ν"µιµα "σ�

και τα παράν�µα ναρκωτικά στις νέες στρατηγικές τ�υς,

δίν�ντας έµ%αση στην εθιστική συµπερι%�ρά και "'ι στην

�υσία. Αυτή η τάση εµ%ανίστηκε, για παράδειγµα, στις

π�λιτικές πρ"ληψης της Γερµανίας, της Αυστρίας και της

Σ�υηδίας ήδη απ" τη δεκαετία τ�υ 1980. Τ� <λλανδικ"

Εθνικ" Κέντρ� Παρακ�λ�ύθησης των Ναρκωτικών, τ�

�π�ί� δηµι�υργήθηκε απ" τ� Υπ�υργεί� Υγείας και άρ'ισε

να επ�πτεύει τα συνδε"µενα µε τα ναρκωτικά θέµατα τ�

1999, υπ" την αιγίδα τ�υ <λλανδικ�ύ Ιδρύµατ�ς

∆ιαν�ητικής Υγείας και Εθισµ�ύ, διαθέτει αρµ�δι"τητες

τ"σ� "σ�ν α%�ρά τα παράν�µα ναρκωτικά "σ� και τ�

αλκ�"λ.

Στ�ν τ�µέα της πάτα�ης των συνδε"µενων µε τα

ναρκωτικά αδικηµάτων, ενισ'ύθηκαν εναλλακτικά µέτρα

έναντι της %υλάκισης σε "λα τα κράτη µέλη, στις

περιπτώσεις π�υ δεν απαιτείται αυστηρή δικαστική

επι*�λή π�ινής. Παράλληλα, καθίσταται "λ� και

περισσ"τερ� κ�ινή η απ�π�ινικ�π�ίηση των

συνδε"µενων µε τα ναρκωτικά αδικηµάτων. Αυτές �ι

τάσεις µαρτυρ�ύν µια συναίνεση, σύµ%ωνα µε την �π�ία

η %υλακή δεν απ�τελεί την κατάλληλη λύση για τα άτ�µα

π�υ έ'�υν πρ�*λήµατα µε τα ναρκωτικά. Αντίθετα, η

θεραπεία %αίνεται να απ�τελεί την πρ�τιµώµενη

απάντηση, ακ"µη και "ταν η σ�*αρ"τητα τ�υ αδικήµατ�ς

καθιστά αναπ"%ευκτη τη %υλάκιση.

Τ� 1998, µια *ελγική �δηγία υπ�στήριeε "τι η κατ�'ή

πρ�ϊ"ντων κάννα*ης για πρ�σωπική 'ρήση θα πρέπει να

έ'ει τη «'αµηλ"τερη πρ�τεραι"τητα» στην π�ινική

δικαι�σύνη. Παρ�µ�ίως, µια �δηγία τ�υ Ι�υνί�υ 1999 τ�υ

Γαλλικ�ύ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης συνιστ�ύσε στα

"ργανα δίω�ης να πρ�ειδ�π�ι�ύν λεκτικά και να

απειλ�ύν, παρά να %υλακίe�υν τ�υς 'ρήστες ναρκωτικών

— κυρίως τ�υς ευκαιριακ�ύς 'ρήστες κάννα*ης, �ι �π�ί�ι

δεν έ'�υν διαπρά�ει άλλα σ'ετικά αδικήµατα. Στη

Γερµανία, η συeήτηση για τ� ν�µικ" καθεστώς της

κάννα*ης εντάθηκε, κατ"πιν αιτήµατ�ς τ�υ

<µ�σπ�νδιακ�ύ Συνταγµατικ�ύ ∆ικαστηρί�υ τ�υ 1994 για

�µ�ι"µ�ρ%α κριτήρια σ'ετικά µε τη δίω�η ή µη της

πρ�σωπικής 'ρήσης κάννα*ης. Τ�ν Μάρτι� τ�υ 2000, η

κυ*έρνηση τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ ανακ�ίνωσε την

έναρ�η επιστηµ�νικών πειραµάτων για τη συνταγ�-

γρά%ηση της κάννα*ης, τα απ�τελέσµατα των �π�ίων

αναµέν�νται για τ� 2002.

Επί τ�υ παρ"ντ�ς, συeητείται στ� Λ�υ�εµ*�ύργ� ένα

ν�µ�σ'έδι� για την απ�π�ινικ�π�ίηση της 'ρήσης και της

κατ�'ής για πρ�σωπική 'ρήση �υσιών «περι�ρισµέν�υ

κινδύν�υ», "πως είναι η κάννα*η. Η στρατηγική της

Π�ρτ�γαλίας, επίσης, επιτρέπει την απ�π�ινικ�π�ίηση

της 'ρήσης ναρκωτικών ή της κατ�'ής για πρ�σωπική

'ρήση (5), µε την αντιµετώπιση των αδικηµάτων µε

δι�ικητικές κυρώσεις ("πως είναι η επι*�λή πρ�στίµ�υ, η

α%αίρεση της άδειας �δήγησης ή τ�υ δια*ατηρί�υ), "πως

συνέ*η στην Ισπανία τ� 1992 και στην Ιταλία τ� 1993.

Πρ�ληψη τ�υ εγκλήµατ�ς

Τ� τριετές σ'έδι� της Γαλλίας έ'ει ως στ"'� τη διακίνηση

ναρκωτικών και ιδιαίτερα συνθετικών ναρκωτικών. Τ�

1999, �ι Κάτω Yώρες επι'είρησαν να αυ�ήσ�υν τ�υς

ελέγ'�υς της παράν�µης διακίνησης στα εθνικά σύν�ρα,

µε την παράλληλη επέκταση των π�ινών για την εµπ�ρία

κάννα*ης και την απαγ"ρευση της καλλιέργειας στ� σπίτι

%υτών κάννα*ης. Στην Ιρλανδία, τ� 1999, δηµι�υργήθηκε

ένα Συµ*�ύλι� για την Αντιµετώπιση τ�υ Εγκλήµατ�ς,

πρ�κειµέν�υ να συµ*άλει, µετα�ύ άλλων, στη 'άρα�η

π�λιτικής για την πρ"ληψη των εγκληµάτων π�υ

συνδέ�νται µε τα ναρκωτικά. Τ�ν ίδι� 'ρ"ν�, η Πρά�η

Π�ινικής ∆ικαι�σύνης επέ*αλε ελά'ιστη π�ινή δέκα ετών

για την κατ�'ή ναρκωτικών α�ίας µεγαλύτερης των

12700 ευρώ, αν και � εθισµ"ς θα µπ�ρ�ύσε να λειτ�υργήσει

ως ελα%ρυντικ"ς παράγ�ντας. Στη Φινλανδία, µια

(5)  :ταν ένα αδίκηµα έ'ει απ�π�ινικ�π�ιηθεί, δεν µπ�ρ�ύν να επι*ληθ�ύν πλέ�ν π�ινικές κυρώσεις για την πάτα�ή τ�υ. Αντίθετα, τ�
αδίκηµα υπ"κειται σε δι�ικητικές κυρώσεις, "πως είναι η επι*�λή πρ�στίµων, ή άλλ�υς περι�ρισµ�ύς �ρισµένων δικαιωµάτων, "πως
είναι η α%αίρεση της άδειας �δήγησης ή η κατάσ'εση τ�υ δια*ατηρί�υ. Για την έκθεση αυτή, � π�ρτ�γαλικ"ς "ρ�ς «ν�µιµ�π�ίηση»
(«descriminalização») έ'ει ακρι*ώς την ίδια σηµασία µε τ�ν "ρ� «απ�π�ινικ�π�ίηση» («despenalização»).
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Τρ�π�ι αντιµετώπισης της  ρήσης ναρκωτικών

πρ"ταση τρ�π�λ�γίας της Αστυν�µικής Πρά�ης τ�υ 1991

πρ�έ*λεπε τη 'ρησιµ�π�ίηση νέας τε'ν�λ�γίας για

µυστικές επι'ειρήσεις και τε'νική παρακ�λ�ύθηση µέσω

συστηµάτων τηλεπικ�ινωνιών.

<ι συνδε"µενες µε τα ναρκωτικά διαταρα'ές της

δηµ"σιας τά�ης, τα εγκλήµατα εναντί�ν της ιδι�κτησίας,

�ι επιθέσεις και η άσκηση *ίας πρ�καλ�ύν αυ�αν"µενη

ανησυ'ία. Μια α�ι�λ"γηση της <λλανδικής Αστυν�µίας

Παρεν�'λήσεων eητ�ύσε ευρύτερα µέτρα για την

αντιµετώπιση των 'ρηστών *αρέων ναρκωτικών, καθώς

και των ατ"µων π�υ συ'νάe�υν σε κλαµπ και των

αστέγων.

Πρ�σ:�ρά ναρκωτικών στις :υλακές

Μια τρ�π�π�ίηση της Φινλανδικής Πρά�ης για την

Ενίσ'υση των Π�ινών, τ�υ Ι�υνί�υ 1999, ενίσ'υσε τις

ε��υσίες των αρ'ών των %υλακών για τ�ν έλεγ'� τ�υ

λαθρεµπ�ρί�υ ναρκωτικών, επιτρέπ�ντάς τ�υς να

πραγµατ�π�ι�ύν ελέγ'�υς για την ανεύρεση ναρκωτικών

σε %υλακισµέν�υς, για τ�υς �π�ί�υς υπάρ'�υν υπ�ψίες

για αδικήµατα περί τα ναρκωτικά ή "τι *ρίσκ�νται υπ" την

επήρεια ναρκωτικών και �ι �π�ί�ι δέ'�νται µη

επιτηρ�ύµενες επισκέψεις. Επίσης τ� 1999, τ� Ηνωµέν�

Βασίλει� εισήγαγε µέτρα για την πρ"ληψη τ�υ

λαθρεµπ�ρί�υ ναρκωτικών στις %υλακές και τα

σω%ρ�νιστήρια ανηλίκων, µε την απαγ"ρευση "λων των

επισκεπτών στ�υς �π�ί�υς *ρέθηκαν ναρκωτικά.

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αντιµετώπιση των ναρκωτικών (2000–2004)

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

αντιµετώπιση των ναρκωτικών (2000–2004), η �π�ία

εγκρίθηκε απ" τ� Ευρωπαϊκ" Συµ*�ύλι� στ� Ελσίνκι την

1η ∆εκεµ*ρί�υ 1999, καθ�ρίeει έ�ι µείe�νες στ"'�υς, �ι

�π�ί�ι θα πρέπει να επιτευ'θ�ύν εντ"ς πενταετίας:

• τη σηµαντική µείωση, εντ"ς της πενταετίας, της

επικράτησης της 'ρήσης παράν�µων ναρκωτικών, καθώς

και της µύησης σε αυτά κυρίως των νέων ηλικίας

µικρ"τερης των 18 ετών·

• τη σηµαντική µείωση των συνεπειών των συνδε"µενων

µε τα ναρκωτικά *λα*ών της υγείας ("πως είναι τ� HIV, η

ηπατίτιδα B και C και η %υµατίωση), καθώς και τ�υ

αριθµ�ύ των συνδε"µενων µε τα ναρκωτικά θανάτων·

• τη σηµαντική αύ�ηση τ�υ αριθµ�ύ των θεραπευµένων

τ��ικ�µανών·

• τη σηµαντική µείωση της διαθεσιµ"τητας παράν�µων

ναρκωτικών·

• τη σηµαντική µείωση τ�υ αριθµ�ύ των συνδε"µενων µε

τα ναρκωτικά εγκληµάτων· και

• τη σηµαντική µείωση της ν�µιµ�π�ίησης εσ"δων και της

παράν�µης κυκλ�%�ρίας πρ�δρ"µων �υσιών.

Η στρατηγική αυτή πρ�*λέπει, επίσης, την ενισ'υµένη

συνεργασία των κρατών µελών για την πρ�ώθηση των

διατά�εων της Συνθήκης τ�υ Άµστερνταµ, η �π�ία άρ'ισε

να ισ'ύει τ�ν Μάι� τ�υ 1999, καθώς και την ανάπτυ�η της

απ�τελεσµατικής επι*�λής τ�υ ν"µ�υ στ� σύν�λ� της

ΕΕ.

Τ� εν λ"γω έγγρα%� δίνει ιδιαίτερη έµ%αση στην

α�ι�λ"γηση και eητεί απ" τ� ΕΚΠΝΤ να εκτιµά την

ε%αρµ�γή της στρατηγικής. Για τ� ΕΚΠΝΤ, αυτ" τ�

καθήκ�ν θα δυσκ�λευθεί απ" τ� γεγ�ν"ς "τι τα *ασικά

στ�ι'εία δεν είναι πλήρη και �ρισµένες 'ώρες δεν

διαθέτ�υν τ�υς µη'ανισµ�ύς συλλ�γής στ�ι'είων ή

α�ι�λ"γησης για τη συγκέντρωση α�ι"πιστων

πληρ�%�ριών.

∆ιασ:άλιση της π�ι�τητας
Η σηµασία της παρακ�λ�ύθησης της ε�έλι�ης των

πρ�*ληµάτων των ναρκωτικών και της εγκαθίδρυσης

δεικτών για την απ"δ�ση και τ�ν αντίκτυπ� των

στρατηγικών αναγνωρίeεται "λ� και περισσ"τερ�, "πως

%αίνεται στα πρ"σ%ατα σ'έδια δράσης της Ισπανίας, της

Γαλλίας, της Π�ρτ�γαλίας και τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ,

καθώς και στη στρατηγική της ΕΕ. Στ� Βέλγι� και τ�

Λ�υ�εµ*�ύργ�, η α�ι�λ"γηση της εθνικής στρατηγικής

είναι εν ε�ελί�ει, ενώ µια κυ*ερνητική επιτρ�πή θα

α�ι�λ�γήσει την εθνική π�λιτική της Σ�υηδίας κατά των

ναρκωτικών µέ'ρι τα τέλη τ�υ 2000.

Σε "λη την Ευρώπη αυ�άν�νται �ι επενδύσεις στην

α�ι�λ"γηση, την έρευνα και την κατάρτιση. Στη Γερµανία,

τις Κάτω Yώρες, την Αυστρία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�

εγκαθιδρύ�νται διαδικασίες διασ%άλισης της π�ι"τητας

για την απ�τελεσµατικ"τητα της πρ"ληψης της 'ρήσης

ναρκωτικών και της θεραπείας — µε την εισαγωγή

πρ�γραµµάτων πιστ�π�ίησης, την παρακ�λ�ύθηση της

πρ�"δ�υ και την παρ�'ή κατάρτισης. Τ� µεγαλύτερ�

µέρ�ς των σύγ'ρ�νων α�ι�λ�γήσεων α%�ρά τα

επιµέρ�υς πρ�γράµµατα πρ"ληψης και θεραπείας, αλλά

στ� σύν�λ" τ�υς θα µπ�ρ�ύσαν να απ�τελέσ�υν τη *άση

για µια περισσ"τερ� εκλεπτυσµένη εκ των υστέρων

ανάλυση.

Σε π�λλές 'ώρες, εντατικ�π�ιήθηκε η παρ�'ή κατάρτισης

στ�υς ειδικ�ύς για την πρ"ληψη και τη θεραπεία, αλλά τ�

ίδι� συµ*αίνει µε αυ�αν"µεν� ρυθµ" και για τ�υς µη
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ειδικ�ύς, �ι �π�ί�ι έρ'�νται σε επα%ή µε τα πρ�*λήµατα

των ναρκωτικών – πρ�σωπικ" των υγει�ν�µικών

%ρ�ντίδων, %αρµακ�π�ι�ί, εκπαιδευτικ�ί, σύµ*�υλ�ι

νέων, αστυν�µία, πρ�σωπικ" των %υλακών και εθελ�ντές.

Η ανταλλαγή πληρ�%�ριών απ�τελεί πρ�ϋπ"θεση για µια

ενηµερωµένη λήψη απ�%άσεων τ"σ� στ� εσωτερικ" "σ�

και µετα�ύ των κρατών µελών. Για τ� σκ�π" αυτ",

επεκτείνεται η εθνική και περι%ερειακή δικτύωση, καθώς

και η 'ρήση εθνικών ιστ�θέσεων και *άσεων δεδ�µένων,

ενώ υ%ίστανται και π�λυεθνικά σ'έδια "πως είναι τ�

Prevnet, στ� �π�ί� συµµετέ'�υν �ι Κάτω Yώρες, η

Φινλανδία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Η *άση ανταλλαγής

δεδ�µένων για τη δράση µείωσης της eήτησης

ναρκωτικών (EDDRA) τ�υ ΕΚΠΝΤ, της �π�ίας η διεύθυνση

είναι www.emcdda.org, αναγνωρίeεται "λ� και

περισσ"τερ� ως ένα µέσ� διασ%άλισης της π�ι"τητας.

Σε "λα τα κράτη µέλη, ε�ακ�λ�υθ�ύν να υπάρ'�υν

µείe�να κενά στ� θέµα των ερευνών για τα ναρκωτικά και

απαιτείται σα%ώς µεγαλύτερη 'ρηµατ�δ"τηση για τ�

θέµα αυτ". Πρ"σ%ατα εγκαινιάστηκαν ή πρ�-

γραµµατίe�νται ερευνητικά πρ�γράµµατα για την

τ��ικ�µανία στη Γερµανία, τις Κάτω Yώρες και τη

Φινλανδία, ενώ δηµι�υργήθηκαν νέες πανεπιστηµιακές

έδρες στη Γερµανία, τις Κάτω Yώρες και τη Σ�υηδία για τη

*ελτίωση της επιστηµ�νικής *άσης των π�λιτικών για τα

ναρκωτικά.

Τρ�π�ι µείωσης της /ήτησης

Πρ�ληψη

Η πρ�ληψη των ναρκωτικών στα σ �λεία

Η πρ"ληψη της 'ρήσης ναρκωτικών στα σ'�λεία απ�τελεί

πρ�τεραι"τητα σε "λα τα κράτη µέλη. Ε%αρµ"e�νται "λ�

και περισσ"τερα πρ�γράµµατα π�υ συνδυάe�υν την

ενηµέρωση µε την πρ�σ%�ρά δε�ι�τήτων eωής, "πως

είναι η αυτ�εκτίµηση. Στη ∆ανία, την Ιταλία, την Αυστρία

και τη Σ�υηδία επικρατ�ύν "λ� και περισσ"τερ�

πρ�σεγγίσεις �µάδων �µ�λ"γων, �ι �π�ίες πρ�*λέπ�υν

την ενεργ" συµµετ�'ή νέων στην εκτέλεση

δραστηρι�τήτων. Α�ι�λ�γήσεις στην Ελλάδα, την Ισπανία

και τις Κάτω Yώρες καταδεικνύ�υν "τι, µε την κατάλληλη

κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη δέ�υσα υπ�στήρι�η

των γ�νέων και της ευρύτερης κ�ιν"τητας, αυτ�ύ τ�υ

είδ�υς �ι πρωτ�*�υλίες πρ"ληψης καθίστανται

απ�τελεσµατικές, τ�υλά'ιστ�ν *ρα'υπρ"θεσµα και

µεσ�πρ"θεσµα.

Yαρά'θηκαν κατευθυντήριες γραµµές στη Γερµανία, τις

Κάτω Yώρες και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�, �ι �π�ίες

πρ�τείν�υν κατάλληλ�υς τρ"π�υς για την αντιµετώπιση

απ" τα σ'�λεία των µαθητών µε πρ�*λήµατα ναρκωτικών.

<ι αδικαι�λ"γητες απ�υσίες και �ι απ�*�λές ή

απ�κλεισµ�ί θεωρ�ύνται ανεπιθύµητ�ι, καθώς τα παιδιά

π�υ %�ιτ�ύν σε σ'�λεία αντιµετωπίe�υν µεγαλύτερ�

κίνδυν� να κάν�υν 'ρήση ναρκωτικών.

Πέραν της παρ�'ής πληρ�%�ριών, �ι δραστηρι"τητες π�υ

στ�'εύ�υν τ�υς γ�νείς δίν�υν πρ�τεραι"τητα στις

διαπρ�σωπικές και επικ�ινωνιακές δε�ι"τητες. <ρισµένα

απ" αυτά τα πρ�γράµµατα καθ�δηγ�ύνται απ"

επαγγελµατίες, ενώ άλλα πρ�ωθ�ύν τ�ν διάλ�γ� µετα�ύ

των γ�νέων. Αν και η α�ι�λ"γηση αυτών των

πρωτ�*�υλιών τείνει να είναι περι�ρισµένη, δανικές,

γερµανικές και ελληνικές µελέτες κατέδει�αν "τι

π�σ�στ" υψηλ"τερ� τ�υ 50 % των συµµετε'"ντων

δήλωσαν "τι *ελτιώθηκαν �ι γ�νικές τ�υς δε�ι"τητες.

Στ� πλαίσι� τ�υ περι�ρισµ�ύ τ�υ κ�ινωνικ�ύ

απ�κλεισµ�ύ, η Ιρλανδία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�

εισήγαγαν πρ�γράµµατα εργασίας εκτ"ς δ�µών για την

ενίσ'υση των κ�ινωνικά ευάλωτων �ικ�γενειών. Αυτές �ι

πρωτ�*�υλίες είναι ιδιαίτερα πρ"σ%ατες και δεν

διατίθενται ακ"µη α�ι�λ�γήσεις.

Τ� ∆ιαδίκτυ� 'ρησιµ�π�ιείται µε αυ�αν"µεν� ρυθµ" ως

µέσ� πρ"ληψης της 'ρήσης ναρκωτικών, µε ιστ�θέσεις

για νέ�υς π�υ πρ�σ%έρ�υν πληρ�%�ρίες και «'ώρ�υς

ανταλλαγής στιγµιαίων µηνυµάτων» για θέµατα σ'ετικά

µε τα ναρκωτικά, καθώς και µε την παρ�'ή συµ*�υλών για

τ�υς γ�νείς. <ι εκπαιδευτικ�ί µπ�ρ�ύν επίσης να

ανακτ�ύν κατευθυντήριες γραµµές απ" τ� ∆ιαδίκτυ� και

να ανταλλάσσ�υν εµπειρίες, µέσω �µάδων συeητήσεων

(newsgroups).

Η πρ�ληψη της  ρήσης ναρκωτικών στ�υς  ώρ�υς

ψυ αγωγίας

:λ� και περισσ"τερ� eητείται απ" τ�υς συµ*�ύλ�υς νέων

π�υ εργάe�νται σε 'ώρ�υς ψυ'αγωγίας, "πως είναι τα

κέντρα νε"τητας και �ι αθλητικ�ί "µιλ�ι, να είναι σε θέση

να παρεµ*αίν�υν έγκαιρα σε περίπτωση εµ%άνισης

πρ�*ληµάτων µε τα ναρκωτικά. Στη Γερµανία τ� 1999,

1 500 σύµ*�υλ�ι νέων π�υ εί'αν ως *άση τ�υς

αθλητικ�ύς �µίλ�υς έλα*αν µέρ�ς σε ειδικά σεµινάρια

για την πρ"ληψη της 'ρήσης ναρκωτικών. Στ� Βέλγι�, τη

Γερµανία, τη Γαλλία και τις Κάτω Yώρες, αν και

ε%αρµ"eεται η γενική π�λιτική για την απ�'ή απ" τα

ναρκωτικά, �ι σύµ*�υλ�ι νέων έ'�υν τη δυνατ"τητα να

δίν�υν συµ*�υλές σε πειραµατικ�ύς 'ρήστες

ναρκωτικών 'αµηλ�ύ κινδύν�υ, πρ�κειµέν�υ να

περι�ρίe�νται �ι πιθαν"τητες κλιµάκωσης της 'ρήσης

ναρκωτικών εκ µέρ�υς τ�υς. Η εκτίµηση των

απ�τελεσµάτων αυτών των πρ�γραµµάτων είναι

δύσκ�λη, καθώς �ι στ"'�ι και �ι �µάδες-στ"'�ι
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π�ικίλλ�υν 'ρ�νικά. Περισσ"τερ� αµ%ισ*ητήσιµες, απ"

την άπ�ψη της απ�τελεσµατικ"τητας και της διάρκειας,

είναι �ι αυτ�τελείς εκδηλώσεις, "πως είναι �ι εκθέσεις ή

�ι γι�ρτές νε�λαίας, �ι �π�ίες αυ�ήθηκαν κατά τα λίγα

τελευταία έτη.

Η «ψυ'αγωγική 'ρήση» ναρκωτικών απ" τ�υς νέ�υς σε

"λη την ΕΕ συνε'ίeει να µετατίθεται απ" τις µεγάλες

'�ρευτικές εκδηλώσεις πρ�ς περισσ"τερ� δια-

σκ�ρπισµένα γεωγρα%ικά κλαµπ και µπαρ ως και σε

ιδιωτικές γι�ρτές. Η παρ�'ή πληρ�%�ριών παραµένει τ�

περισσ"τερ� συνηθισµέν� µέτρ� πρ"ληψης σε "λη την

ΕΕ, ακ�λ�υθ�ύµεν� απ" την άµεση παρ�'ή συµ*�υλών,

την εκτ"ς δ�µών εργασία και την παρέµ*αση σε

περίπτωση κρίσης. <ι 'ρήστες συνθετικών ναρκωτικών, �ι

�π�ί�ι συ'νά θεωρ�ύν τ�υς εαυτ�ύς τ�υς επαρκώς

πληρ�%�ρηµέν�υς για τα ναρκωτικά και δεν πιστεύ�υν

"τι η 'ρήση ναρκωτικών εκ µέρ�υς τ�υς µπ�ρεί να

καταστεί πρ�*ληµατική, αντιµετωπίe�νται σπάνια απ" τις

παραδ�σιακές υπηρεσίες ναρκωτικών, ενώ �ι πρ�σωπικές

παρεµ*άσεις και η εκτ"ς δ�µών εργασία %αίνεται να

ανταπ�κρίν�νται περισσ"τερ� στις ανάγκες τ�υς. Στην

Αυστρία, ε�ετάeεται τ� ενδε'"µεν� δηµι�υργίας εν"ς

�ε'ωριστ�ύ κέντρ�υ παρ�'ής πληρ�%�ριών για τ�υς

'ρήστες συνθετικών ναρκωτικών.

Τ� πρ�σωπικ" των νυκτερινών κλαµπ και των ντισκ�τέκ

µπ�ρεί να διαδραµατίσει επίσης ένα σηµαντικ" ρ"λ� στην

πρ"ληψη της 'ρήσης ναρκωτικών, ενώ στην Ιρλανδία, τις

Κάτω Yώρες και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� έ'�υν δ�θεί στ�

πρ�σωπικ" των κλαµπ και των µπαρ κατευθυντήριες

γραµµές για την αντιµετώπιση των θεµάτων των

ναρκωτικών — καθώς και πρ�τάσεις για π�λιτικές

πρ"ληψης της 'ρήσης ναρκωτικών.

Στη Γερµανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Yώρες και την Αυστρία

πραγµατ�π�ιήθηκαν επιτ"π�υ έλεγ'�ι των 'απιών υπ"

δια%�ρετικές µ�ρ%ές. <ι αναλύσεις των 'απιών π�υ

πωλ�ύνται στην αγ�ρά «ψυ'αγωγικών» ναρκωτικών

κατέδει�ε "τι µέ'ρι π�σ�στ" 19 % περιέ'�υν �υσίες "πως

είναι η κα%εΐνη ή η ε%εδρίνη ή "τι δεν περιέ'�υν

καθ"λ�υ ενεργές �υσίες. Συ'νά, ωστ"σ�, τα σ'έδια για

τ�ν έλεγ'� των 'απιών τ�π�θετ�ύνται σε µια ν�µική

«γκρίeα eώνη», καθώς η α%αίρεση, ανάλυση και η

απ�θήκευση παράν�µων ναρκωτικών, ακ"µα και για

σκ�π�ύς ελέγ'�υ, απ�τελεί παρα*ίαση τ�υ ν"µ�υ. Στην

Αυστρία, � έλεγ'�ς των 'απιών πραγµατ�π�ιείται ως

ερευνητική µελέτη. Στις Κάτω Yώρες, αναπτύ'θηκαν

κριτήρια για την �ρθή πρακτική ελέγ'�υ, τα �π�ία

διακρίν�υν σα%ώς την παρακ�λ�ύθηση απ" τη λειτ�υργία

για τ�ν περι�ρισµ" των *λα*ών.

'µάδες υψηλ�ύ κινδύν�υ

Σε αυτ�ύς π�υ θεωρείται "τι αντιµετωπίe�υν υψηλ"

κίνδυν� 'ρήσης ναρκωτικών περιλαµ*άν�νται �ι

εθν�τικές µει�ν"τητες, �ι κ�ινωνικά στερηµέν�ι και/ή

άστεγ�ι νέ�ι, �ι νέ�ι σε σω%ρ�νιστικά ιδρύµατα και �ι νέ�ι

παρα*άτες τ�υ ν"µ�υ, καθώς και τα άτ�µα π�υ ασκ�ύν

επαγγέλµατα π�υ σ'ετίe�νται µε τ� σε�. Αναπτύσσ�νται

συνε'ώς �λ�κληρωµένες π�λιτικές για τα παιδιά και τ�υς

νέ�υς σε τ�πικ" επίπεδ�, ενώ διατ�µεακά σώµατα

συντ�νισµ�ύ —µε 'ρηµατ��ικ�ν�µική υπ�στήρι�η,

µεθ�δ�λ�γικές συµ*�υλές και κατάρτιση απ" κεντρικές ή

περι%ερειακές πηγές— ενθαρρύν�νται να ε%αρµ"e�υν

σ'έδια δράσης *ασιe"µενα στις ανάγκες των κ�ιν�τήτων

τ�υς. Στη ∆ανία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία

και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�, τα θέµατα των ναρκωτικών

αντιµετωπίe�νται απ" κ�ιν�ύ µε τ�ν κ�ινωνικ"

απ�κλεισµ", τα µικρ�αδικήµατα, τη *ία και τη δηµ"σια

παρεν"'ληση.

Η µακρ�'ρ"νια %ύση αυτών των σ'εδίων είναι σα%ής

κατά τ� σ'εδιασµ" τ�υς και *ασική πρ"κληση απ�τελεί η

διατήρηση τ�υ απαραίτητ�υ επιπέδ�υ συνεργασίας. Η

α�ι�λ"γηση αυτών των κ�ιν�τικών δραστηρι�τήτων µ"λις

έ'ει αρ'ίσει και τα στ�ι'εία παρ�υσίας στα σ'�λεία, �ι

αστυν�µικές στατιστικές και τα στ�ι'εία θεραπείας απ"

τη 'ρήση ναρκωτικών µπ�ρ�ύν να συµ*άλ�υν στην

α�ι�λ"γηση της απ�τελεσµατικ"τητάς τ�υς.

Σε "λα τα κράτη µέλη συναντώνται ειδικά σ'έδια

αντιµετώπισης των νέων 'ρηστών ναρκωτικών. Καθώς

αυτ�ί �ι 'ρήστες συ'νά αντιµετωπίe�υν πρ�*λήµατα

υγείας, εκπαιδευτικά, π�ινικά και κ�ινωνικά πρ�*λήµατα,

η συνεργασία των δια%"ρων υπηρεσιών π�υ ενέ'�νται

είναι eωτικής σηµασίας. Η πρώιµη ανί'νευση των

πρ�τύπων 'ρήσης νέων ναρκωτικών και νέων �µάδων

υψηλ�ύ κινδύν�υ είναι επίσης �υσιώδ�υς σηµασίας.

<ι εργαe"µεν�ι στ�υς δρ"µ�υς ή �ι κινητές µ�νάδες

συ'νά έ'�υν ως στ"'� νέ�υς και έµπειρ�υς

πρ�*ληµατικ�ύς 'ρήστες ναρκωτικών στ�υς τ"π�υς

"π�υ αυτ�ί συναντώνται. Στην Ελλάδα και τη Φινλανδία,

νυ'τερινά κα%έ ή άλλ�ι τ"π�ι συνάντησης έ'�υν

δηµι�υργηθεί ή και διευθύν�νται απ" νέ�υς π�υ

*ρίσκ�νται σε κίνδυν�. Αυτές �ι µ�ρ%ές εργασίας εκτ"ς

δ�µών είναι ε�αιρετικά δύσκ�λ� να εκτιµηθ�ύν, καθώς �ι

στ"'�ι, �ι µεθ�δ�λ�γίες και �ι παράγ�ντες συ'νά δεν

είναι σα%ώς καθ�ρισµέν�ι, ε�αιτίας της εγγεν�ύς

π�λυπλ�κ"τητας τ�υ έργ�υ. Απαιτείται επειγ"ντως η

'άρα�η µεθ�δ�λ�γίας α�ι�λ"γησης για την εκτ"ς δ�µών

εργασία και τ� ΕΚΠΝΤ αναπτύσσει κατευθυντήριες

γραµµές για την κάλυψη αυτ�ύ τ�υ κεν�ύ.
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Περι�ρισµ�ς των επι,λα,ών συνεπειών

της  ρήσης ναρκωτικών

Λ�ιµώδη ν�σήµατα

Η εµ%άνιση τ�υ HIV στη δεκαετία τ�υ 1980 �δήγησε στην

εισαγωγή πρ�γραµµάτων ανταλλαγής συριγγών, τα �π�ία

τώρα υπάρ'�υν σε "λα τα κράτη µέλη, αν και σε

κυµαιν"µεν� *αθµ". Η απ" κ�ιν�ύ 'ρησιµ�π�ίηση

*ελ�νών %αίνεται να έ'ει περι�ριστεί στις περισσ"τερες

'ώρες, καθώς "λ� και περισσ"τερες σύριγγες

ανταλλάσσ�νται. Σε αυτά τα πρ�γράµµατα δ"θηκε

µεγαλύτερη πρ�τεραι"τητα στη Φινλανδία τ� 1999, έπειτα

απ" µια σηµαντική αύ�ηση της µετάδ�σης τ�υ HIV. Στ�

Βέλγι�, την Ισπανία και τη Φινλανδία, �ι %αρµακ�π�ι�ί

λαµ*άν�υν ειδική κατάρτιση για την παρ�'ή

υγει�ν�µικών συµ*�υλών, σε σ'έση µε τα πρ�γράµµατα

ανταλλαγής συριγγών. Για παράδειγµα, στην Ισπανία και

τη Γαλλία, τα %αρµακεία διαδραµατίe�υν τ� ρ"λ� των

«κέντρων 'αµηλ�ύ κατω%λί�υ», διανέµ�ντας σύριγγες

και �υσίες υπ�κατάστασης.

Τα δεδ�µένα καταδεικνύ�υν υψηλ" επιπ�λασµ" της

ηπατίτιδας C στην Ευρώπη, ακ"µη και σε 'ώρες µε

'αµηλά π�σ�στά µετάδ�σης τ�υ HIV. Τα µ"να διαθέσιµα,

επί τ�υ παρ"ντ�ς, µέτρα πρ"ληψης απ�τελ�ύν "'ι µ"ν� η

εντατικ�π�ίηση των ανταλλαγών *ελ"νων και συριγγών,

αλλά και η παρακίνηση των 'ρηστών να µη µ�ιράe�νται

�π�ι�δήπ�τε σύνεργ� ενδ�%λέ*ιας 'ρήσης ή να µην

κάν�υν καθ"λ�υ ενδ�%λέ*ια 'ρήση. Ένα πρ"σ%ατ�

πείραµα για τη διάθεση ιντερ%ερ"νης σε 'ώρ� «'αµηλ�ύ

κατω%λί�υ» στην Αυστρία δεν απ�δεί'θηκε επιτυ'ές.

Ωστ"σ�, ένα πρ"γραµµα εµ*�λιασµ�ύ κατά της

ηπατίτιδας Β στην Αυστρία απ�δεί'θηκε επιτυ'ές, ενώ και

η Γερµανία και �ι Κάτω Yώρες ανα%έρ�υν θετικές

εµπειρίες, ακ"µη και σε εκείν�υς π�υ *ρίσκ�νται σε

υψηλ" κίνδυν� ή κάν�υν ενδ�%λέ*ια 'ρήση ναρκωτικών.

Εκ%ράe�νται ανησυ'ίες για ελλιπή συνειδητ�π�ίηση τ�υ

κινδύν�υ και αυ�αν"µενη επικίνδυνη συµπερι%�ρά των

νέων 'ρηστών ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών, �ι �π�ί�ι

πιθαν"ν δεν επω%ελήθηκαν απ" τις εκπαιδευτικές

εκστρατείες π�υ ακ�λ�ύθησαν την έκρη�η τ�υ HIV κατά

τα τελευταία 'ρ"νια της δεκαετίας τ�υ 1980 και τα πρώτα

'ρ"νια της δεκαετίας τ�υ 1990. Ερευνητικές εργασίες

π�υ δηµ�σιεύτηκαν τ� 1998 %ανερών�υν "τι �ι

πρ�σπάθειες στ� Ηνωµέν� Βασίλει� για την

ευαισθητ�π�ίηση των YΕΝ σ'ετικά µε τ�υς κινδύν�υς

ενθάρρυνσης των 'ρηστών µη ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών

να αρ'ίσ�υν την ενδ�%λέ*ια 'ρήση ήταν

απ�τελεσµατικές.

Εκτ�ς δ�µών εργασία και υπηρεσίες « αµηλ�ύ

κατω:λί�υ»

Κατά την περασµένη δεκαετία, εισή'θησαν για πρώτη

%�ρά η εκτ"ς δ�µών εργασία και �ι υπηρεσίες «'αµηλ�ύ

κατω%λί�υ» για την παρ�'ή *�ήθειας σε 'ρήστες

ναρκωτικών, �ι �π�ί�ι δεν υ%ίστανται ή εγκατέλειψαν τη

θεραπεία, και αυτ" τ� µέτρ� απ�τελ�ύσε συµπλήρωµα

των συµ*ατικών κέντρων θεραπείας απ" τα ναρκωτικά.

Αυτές �ι υπηρεσίες έ'�υν σκ�π" να πρ�λά*�υν την

περαιτέρω επιδείνωση της υγείας και των κ�ινωνικών

συνθηκών των 'ρηστών και να τ�υς ενθαρρύν�υν να

επιδιώ��υν θεραπεία.

<ι κινητές µ�νάδες εκτ"ς δ�µών πρ�σ%έρ�υν

πληρ�%�ρίες, καθαρές *ελ"νες και σύριγγες, πρώτες

*�ήθειες, παρέµ*αση σε περίπτωση κρίσης και υπηρεσίες

σε σηµεία "π�υ συναντώνται �ι 'ρήστες ναρκωτικών ή σε

ειδικές �µάδες-στ"'�υς, "πως είναι αυτ�ί π�υ

ασ'�λ�ύνται επαγγελµατικά µε τ� σε�. Στη Γαλλία, την

Ιρλανδία και τις Κάτω Yώρες, αυτ�ύ τ�υ είδ�υς �ι κινητές

µ�νάδες µπ�ρ�ύν, επίσης, να διαθέσ�υν µεθαδ"νη.

<ι υπηρεσίες «'αµηλ�ύ κατω%λί�υ» επεκτείν�νται σε "λα

τα κράτη µέλη —αν και εισή'θησαν πρ"σ%ατα στην

Ελλάδα και τη Φινλανδία ως απάντηση στις αυ�αν"µενες

ανησυ'ίες για τ�υς άπ�ρ�υς 'ρήστες ναρκωτικών— και

πρ�σελκύ�υν αυ�ηµέν�υς αριθµ�ύς επισκεπτών.

Ανάλ�γα µε τις ειδικές ανάγκες των 'ρηστών και τις

διαθέσιµες πηγές, �ι υπηρεσίες «'αµηλ�ύ κατω%λί�υ»

πρ�σ%έρ�υν τρ�%ή, π�τά και εγκαταστάσεις υγιεινής,

ψυ'�κ�ινωνική και ιατρική υπ�στήρι�η, καθαρές *ελ"νες

και σύριγγες, εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης και, σε

�ρισµένες περιπτώσεις, µεθαδ"νη.

Εργασία εκτ"ς δ�µών και υπηρεσίες «'αµηλ�ύ

κατω%λί�υ» πρ�σ%έρ�νται, επίσης, απ" �ργανώσεις π�υ

διευθύν�υν πρώην 'ρήστες ναρκωτικών, τις συµ*�υλές

των �π�ίων εµπιστεύ�νται �ι σύγ'ρ�ν�ι 'ρήστες. <ι

περισσ"τερ� αναγνωρισµένες �ργανώσεις 'ρηστών —

"πως η Mainline στ� Άµστερνταµ ή η Brugerforeningen

στην Κ�πεγ'άγη— συνεργάe�νται µε επίσηµες υπηρεσίες

παρ�'ής %ρ�ντίδων και ε%αρµ"e�υν ειδικά σ'έδια, για

παράδειγµα, µε στ"'� τις 'ρήστριες.

Αίθ�υσες  ρηστών

<ι αίθ�υσες 'ρηστών πρ�σ%έρ�υν ένα περι*άλλ�ν στ�

�π�ί� τα ναρκωτικά µπ�ρ�ύν να καταναλωθ�ύν υπ"

υγιεινές και επιτηρ�ύµενες συνθήκες, έτσι ώστε να

µειώνεται η µετάδ�ση λ�ιµωδών ν�σηµάτων και �

κίνδυν�ς µ�ιραίων υπερ*�λικών δ"σεων. Αν και

δηµι�υργήθηκαν αίθ�υσες 'ρηστών σε τέσσερις π"λεις

της Γερµανίας απ" τ� 1994, αυτές απ"κτησαν ν"µιµ�

καθεστώς µ"ν� στις 25 Φε*ρ�υαρί�υ τ�υ 2000, �π"τε
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τρ�π�π�ιήθηκε � ν"µ�ς για τα ναρκωτικά και ψη%ίστηκε

µια ρύθµιση-πλαίσι� για την πρ"*λεψη ελά'ιστων

πρ�διαγρα%ών για τ�ν ε��πλισµ" και τη δια'είριση. Η

ρύθµιση α%ήνει την τελική απ"%αση στη διακριτική

ευ'έρεια τ�υ κάθε �µ"σπ�νδ�υ κρατιδί�υ. Αντίθετα,

τέτ�ι�υ είδ�υς 'ώρ�ι υπάρ'�υν στις Κάτω Yώρες εδώ και

�ρισµένες δεκαετίες. Μια αίθ�υσα για ενδ�%λέ*ια 'ρήση

αναµένεται να αν�ί�ει στη Μαδρίτη τ� 2000 και σ'ετικές

απ�%άσεις εκκρεµ�ύν στ� Λ�υ�εµ*�ύργ� και την

Αυστρία. Μια µελέτη, 'ρηµατ�δ�τ�ύµενη απ" την

Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή, ε�ετάeει επί τ�υ παρ"ντ�ς κατά

π"σ� �ι αίθ�υσες 'ρηστών µειών�υν την επικίνδυνη

συµπερι%�ρά, *ελτιών�υν και δια%υλάσσ�υν την υγεία

και ελα%ρύν�υν την πίεση π�υ ασκείται σε τ�πικές

κ�ιν"τητες, ε�αιτίας της δηµ"σιας 'ρήσης ναρκωτικών.

Σω:ρ�νιστικά ιδρύµατα

<ι συνθήκες 'ρήσης ναρκωτικών στις %υλακές

συµ*άλλ�υν ακ"µη περισσ"τερ� στην ε�άπλωση των

λ�ιµωδών ν�σηµάτων απ" ",τι �ι συνθήκες έ�ω απ" αυτές.

Τ� 1999, τ� Ισπανικ" Σω%ρ�νιστικ" Ίδρυµα συνέστησε τη

δυνατ"τητα ανταλλαγής συριγγών σε "λες τις %υλακές,

επι'ειρώντας να περι�ρίσει τ�υς κινδύν�υς π�υ πρ�καλεί

η κ�ινή 'ρήση *ελ�νών. Τ� 6,6 % τ�υ %υλακισµέν�υ

πληθυσµ�ύ της Ισπανίας υ%ίσταται επίσης θεραπεία

συνδυασµ�ύ %αρµάκων. Σε �ρισµένες γερµανικές

%υλακές ε%αρµ"στηκε ένα σ'έδι� για τ�ν περι�ρισµ" της

µετάδ�σης λ�ιµωδών ν�σηµάτων, συµπεριλαµ*αν�µένης

της ανταλλαγής συριγγών.

Θεραπεία
Πρώιµα στάδια της  ρήσης ναρκωτικών

< αριθµ"ς των ατ"µων π�υ επιθυµ�ύν θεραπεία απ" τη

'ρήση αµ%εταµινών, κ�καΐνης και κάννα*ης, καθώς και

απ" τ� κάπνισµα ηρωίνης, αυ�ήθηκε σε "λη την ΕΕ. Τ�

γεγ�ν"ς αυτ" θέτει µια πρ"κληση για τις συµ*ατικές

υπηρεσίες ναρκωτικών, �ι �π�ίες συ'νά είναι

ακατάλληλες να αντιµετωπίσ�υν νέα πρ"τυπα 'ρήσης

ναρκωτικών σε πρώιµ� στάδι�. Η συνεργασία µε

υπηρεσίες νε�λαίας, κ�ινωνικές υπηρεσίες και

ψυ'ιατρικές υπηρεσίες αυ�ήθηκε, για παράδειγµα, στη

Γερµανία, τις Κάτω Yώρες και την Αυστρία. Στ� Ηνωµέν�

Βασίλει�, τ� 1999 δηµ�σιεύθηκαν κατευθυντήριες

γραµµές για τη θεραπεία νέων κάτω των 16 ετών ή µετα�ύ

16 και 18 ετών.

Κατά τα πέντε τελευταία 'ρ"νια, στη Γερµανία, τ�

Λ�υ�εµ*�ύργ� και τις Κάτω Yώρες δ"θηκε *αρύτητα σε

παρεµ*άσεις µε στ"'� εθν�τικές µει�ν"τητες και

µετανάστες. Η 'ρήση ναρκωτικών είναι ιδιαίτερα

ε�απλωµένη σε �ρισµένες εθν�τικές υπ��µάδες, �ι

�π�ίες κάν�υν ελά'ιστη 'ρήση των υπηρεσιών

ναρκωτικών είτε ε�αιτίας γλωσσικών πρ�*ληµάτων είτε

ε�αιτίας π�λιτισµικών ταµπ�ύ. Μετα�ύ των π�λλά

υπ�σ'"µενων εναλλακτικών λύσεων, περιλαµ*άν�νται �ι

πρ�σεγγίσεις �µάδων �µ�λ"γων, στις �π�ίες

συµµετέ'�υν εθν�τικές ενώσεις και �ι �π�ίες

πρ�σ%έρ�υν πληρ�%�ρίες στην(στις) κατάλληλη(ες)

γλώσσα(ες). Επί τ�υ παρ"ντ�ς, πραγµατ�π�ι�ύνται

µελέτες για αυτ" τ� θέµα στ�ν τσιγγάνικ� πληθυσµ" στην

Ισπανία, στ�ν π�ρτ�γαλικ" πληθυσµ" στ� Λ�υ�εµ*�ύργ�

και στ�υς πληθυσµ�ύς των Μ�λ�ύκων και των

Β�ρει�α%ρικανών στις Κάτω Yώρες.

Πρ�,ληµατικ�ί  ρήστες ναρκωτικών

Σε "λες τις 'ώρες, �ι υπηρεσίες ναρκωτικών

αντιµετωπίe�υν µε αυ�αν"µεν� ρυθµ" τη 'ρήση

π�λλαπλών ναρκωτικών. Στη ∆ανία, π�σ�στ" 75 % ή

µεγαλύτερ� αυτών π�υ εισάγ�νται για θεραπεία κάνει

'ρήση διά%�ρων ναρκωτικών. Η Γερµανία ανα%έρει την

πρ�*ληµατική 'ρήση �υσιών υπ�κατάστασης, "πως είναι

η µεθαδ"νη και η κωδεΐνη (η θεραπεία υπ�κατάστασης

ε�ετάeεται λεπτ�µερώς στ� κε%άλαι� 4, ενώ στ� παρ"ν

κε%άλαι� δεν γίνεται περαιτέρω ανα%�ρά).

∆εν είναι σα%ής � τρ"π�ς µε τ�ν �π�ί� αντιµετωπίe�υν �ι

υπηρεσίες ναρκωτικών αυτές τις νέες πρ�κλήσεις.

Εθνικές εκθέσεις ανα%έρ�υν "τι πρ�τιµώνται �ι µέθ�δ�ι

γενικής ψυ'�κ�ινωνικής και, σε �ρισµένες περιπτώσεις,

ψυ'ιατρικής θεραπείας, αν και καµία 'ώρα δεν παρέ'ει

π�λύ ειδική πληρ�%"ρηση για τις µεθ"δ�υς ή τ�υς

στ"'�υς θεραπείας. Η Ελλάδα, η Αυστρία και η Φινλανδία

ανα%έρ�υν µια επέκταση και δια%�ρ�π�ίηση των

υπηρεσιών θεραπείας κατά την περί�δ� ανα%�ράς, ενώ

τ� Λ�υ�εµ*�ύργ� και η Π�ρτ�γαλία πρ�γραµµατίe�υν

παρ"µ�ια επέκταση. Η γαλλική τριετής στρατηγική για τα

ναρκωτικά επισηµαίνει τη σηµασία της σύνδεσης των

υπηρεσιών θεραπείας απ" τ� αλκ�"λ και την παράν�µη

'ρήση ναρκωτικών. <λλανδικές έρευνες τ� 1998 και τ�

1999 καταδεικνύ�υν "τι �ι εγκαταστάσεις συνδυασµένης

θεραπείας (σταδιακή %ρ�ντίδα, συµπεριλαµ*αν�µένης

της µέριµνας µετά τη θεραπεία) µπ�ρεί να έ'�υν θετικά

απ�τελέσµατα "σ�ν α%�ρά την τ��ικ�µανία και την

υπ�τρ�πή σε έγκληµα. Η µακρ�'ρ"νια και ευρείας

κλίµακας εθνική ερευνητική µελέτη των απ�τελεσµάτων

της θεραπείας (NTORS) τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ

καταδεικνύει "τι, έπειτα απ" δύ� 'ρ"νια, τ"σ� η θεραπεία

µε την απ�'ή απ" τα ναρκωτικά "σ� και η θεραπεία µε

*άση τη µεθαδ"νη �δήγησαν σε σηµαντικά υψηλ"τερα

π�σ�στά απ�τ��ίνωσης, τη λιγ"τερ� συ'νή 'ρήση αυτών

π�υ συνε'ίe�υν να κάν�υν 'ρήση, µε µ"ν� τ� ένα πέµπτ�

τ�υ δείγµατ�ς να συνε'ίeει να κάνει καθηµερινή 'ρήση

�πι�ύ'ων.

Στη ∆ανία, τις Κάτω Yώρες και τη Σ�υηδία, η διπλή

διάγνωση —η συνύπαρ�η πρ�*ληµάτων ναρκωτικών και

ψυ'ιατρικών πρ�*ληµάτων— θεωρείται "λ� και
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περισσ"τερ� ως πρ"*ληµα. Παρ�µ�ίως, τα πρ�*λήµατα

των γηρασκ"ντων 'ρηστών ναρκωτικών µε κακή υγεία και

συ'νά ψυ'�λ�γικά και κ�ινωνικά πρ�*λήµατα θα πρέπει

να λη%θ�ύν υπ"ψη στις 'ώρες π�υ διαθέτ�υν µακρά

ιστ�ρία πρ�*ληµατικής 'ρήσης ναρκωτικών, "πως είναι �ι

Κάτω Yώρες και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Ως απάντηση στ�ν

αυ�αν"µεν� σηµαντικ" ρ"λ� τ�υς στη δια%�ρ�π�ίηση

τ�υ συστήµατ�ς µέριµνας, στις Κάτω Yώρες και τ�

Ηνωµέν� Βασίλει� δηµ�σιεύθηκαν κατευθυντήριες

γραµµές για τ�υς γενικ�ύς παθ�λ"γ�υς και τ� λ�ιπ"

πρ�σωπικ" δηµ"σιας υγείας π�υ ασ'�λείται µε

πρ�*ληµατικ�ύς 'ρήστες ναρκωτικών.

'ι θεραπευτικές εναλλακτικές λύσεις έναντι της πάτα�ης

Γενικά, "λα τα κράτη µέλη συµ%ων�ύν "τι �ι 'ρήστες

ναρκωτικών δεν θα πρέπει να %υλακίe�νται για τ�ν

εθισµ" τ�υς. Ως εκ τ�ύτ�υ, ε%αρµ"eεται σε "λη την

Ευρώπη µια π�ικιλία εναλλακτικών λύσεων έναντι της

πάτα�ης, κυµαιν"µενη απ" την εκτέλεση κ�ιν�τικών

εργασιών µέ'ρι την εσωτερική ή την ε�ωτερική θεραπεία

(για περαιτέρω πληρ�%�ρίες, *λέπε κε%άλαι� 4). Επί τ�υ

παρ"ντ�ς, πραγµατ�π�ι�ύνται διά%�ρες µελέτες για την

α�ι�λ"γηση αυτών των µέτρων.

Θεραπεία στις :υλακές

Σε "λες τις 'ώρες της ΕΕ, διατίθεται θεραπεία για τ�υς

%υλακισµέν�υς 'ρήστες ναρκωτικών, ενώ στην Ισπανία,

τη Γερµανία και την Αυστρία αυ�άνεται η θεραπεία

υπ�κατάστασης µε τη 'ρήση µεθαδ"νης στις %υλακές.

Ωστ"σ�, �ι α�ι�λ�γήσεις της θεραπείας απ" τα ναρκωτικά

στις %υλακές δεν είναι συνα%είς. <ρισµένες ανα%έρ�υν

σηµαντική µείωση τ"σ� της 'ρήσης ναρκωτικών "σ� και

της εγκληµατικ"τητας, ενώ άλλες υπ�στηρίe�υν "τι

απαιτ�ύνται περισσ"τερ� δια%�ρ�π�ιηµένες µελέτες για

την επικύρωση των συµπερασµάτων. Στα εµπ"δια για

απ�τελεσµατική θεραπεία στις %υλακές περιλαµ*άνεται

� υπερ*�λικ"ς αριθµ"ς %υλακισµένων, η έλλειψη

κατάρτισης τ�υ σω%ρ�νιστικ�ύ πρ�σωπικ�ύ —αν και

διατίθεται ειδική κατάρτιση, για παράδειγµα, στην Ισπανία

και την Ιταλία— και η έλλειψη παρακ�λ�ύθησης µετά την

απ�%υλάκιση.

Επανέντα�η

<ι 'ρήστες ναρκωτικών π�υ %υλακίστηκαν, υπ�*λήθηκαν

σε θεραπεία ή παρακ�λ�υθ�ύν µακρ�'ρ"νια θεραπεία

υπ�κατάστασης συ'νά δεν διαθέτ�υν *ασική εκπαίδευση,

επαγγελµατική κατάρτιση, επάγγελµα και στέγη, π�υ

απ�τελ�ύν παράγ�ντες π�υ παρεµπ�δίe�υν σ�*αρά την

επανέντα�ή τ�υς. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η

Αυστρία, η Π�ρτ�γαλία και η Φινλανδία εντατικ�π�ίησαν

τις πρ�σπάθειές τ�υς για να *�ηθήσ�υν τ�υς 'ρήστες

ναρκωτικών να επανεντα'θ�ύν στην κ�ινωνία και να

σταθερ�π�ιήσ�υν τ�ν τρ"π� eωής τ�υς.

Η Γερµανία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιρλανδία

πρ�σ%έρ�υν *ασική εκπαίδευση και κύκλ�υς

επαγγελµατικής κατάρτισης σε *ι�τε'νικές, γεωργικές ή

ηλεκτρ�νικές δε�ι"τητες. Η Γερµανία, η Ελλάδα, η

Ισπανία, η Ιρλανδία, η Αυστρία και η Π�ρτ�γαλία

ανα%έρ�υν επι'�ρηγ�ύµενα πρ�γράµµατα απασ'"λησης

για (πρώην) 'ρήστες ναρκωτικών, είτε ως ειδικά σ'έδια

για την πρ�ώθηση της έντα�ης στην αγ�ρά εργασίας είτε

ως επιδ�τ�ύµενα πρ�γράµµατα απασ'"λησης. Τ�

πρ"γραµµα Integra της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής ενισ'ύει

την απ�κατάσταση των νέων, µέσω της κατάρτισης και

της π�λιτικής για την απασ'"ληση. Στην Ελλάδα, την

Ισπανία, την Αυστρία και την Π�ρτ�γαλία αυ�άν�νται �ι

πρωτ�*�υλίες για τη στέγαση των (πρώην) 'ρηστών σε

επιδ�τ�ύµενα καταλύµατα, συνηθισµένα διαµερίσµατα ή

στ� εσωτερικ" �ικ�γενειών.

Η α�ι�λ"γηση αυτών των πρ�γραµµάτων µεγαλύτερης

%ρ�ντίδας είναι π�λλά υπ�σ'"µενη και τα π�σ�στά

εγκατάλειψης είναι 'αµηλά. Πιθαν"ν περισσ"τερ� απ"

",τι για εκείν�υς π�υ εγκαταλείπ�υν τη θεραπεία απ" τα

ναρκωτικά, η υπ�στήρι�η στ�υς %υλακισµέν�υς 'ρήστες

ναρκωτικών π�υ απ�%υλακίe�νται είναι eωτικής σηµασίας

τ"σ� για να απ�%ευ'θεί τ� ενδε'"µεν� υπερ*�λικών

δ"σεων "σ� και για την πρ�ώθηση της κ�ινωνικής

έντα�ης.
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Επιλεγµένα θέµατα

Θεραπεία υπ�κατάστασης

Η θεραπεία υπ�κατάστασης πρωτ�εµ%ανίστηκε στην

Ευρωπαϊκή Ένωση στα τέλη της δεκαετίας τ�υ 1960 για

την αντιµετώπιση της αυ�αν"µενης 'ρήσης �πι�ύ'ων.

Καθώς η 'ρήση αυτή γιν"ταν �λ�ένα και πι�

διαδεδ�µένη, τ� ίδι� συνέ*αινε και µε τις υπηρεσίες

υπ�κατάστασης, αν και η λειτ�υργία τ�υς διέ%ερε —και

δια%έρει ακ"µη— σηµαντικά. Η σ'ετική ν�µ�θεσία, �ι

πρακτικές συνταγ�γρά%ησης και η "λη �ργάνωση των

υπηρεσιών υπ�κατάστασης δια%έρ�υν, επίσης, σηµαντικά

εντ"ς της ΕΕ.

Στ�υς 'ρήστες ναρκωτικών π�υ ακ�λ�υθ�ύν θεραπεία

υπ�κατάστασης '�ρηγείται µια �υσία «υπ�κατάστατ�», η

�π�ία είναι είτε παρ"µ�ια είτε ίδια µε τ� ναρκωτικ" π�υ

καταναλών�υν συνήθως. Γίνεται διάκριση µετα�ύ της

απ�τ��ίνωσης —σταδιακή µείωση της π�σ"τητας τ�υ

ναρκωτικ�ύ µέ'ρι αυτή να ελαττωθεί στ� µηδέν— και της

συντήρησης —ε%�διασµ"ς τ�υ 'ρήστη µε µια επαρκή

π�σ"τητα, πρ�κειµέν�υ να ελαττωθεί η επικίνδυνη

συµπερι%�ρά και άλλες σ'ετικές *λά*ες για µια µακρά

περί�δ�. <ι 'ρήστες ηρωίνης (ή άλλων �πι�ύ'ων) είναι �ι

κύρι�ι θεραπευ"µεν�ι, ενώ στ�υς 'ρήστες µη �πι�ύ'ων

ναρκωτικών '�ρηγ�ύνται συ'ν"τερα �υσίες υπ�κα-

τάστασης µε σκ�π" την απ�τ��ίνωση. Τ� παρ"ν τµήµα

επικεντρώνεται απ�κλειστικά στη θεραπεία της ε�άρ-

τησης απ" �πι�ύ'ες �υσίες.

'υσίες υπ�κατάστασης
<ι �υσίες υπ�κατάστασης είναι είτε αγωνιστές —�ι �π�ί�ι

ενεργ�π�ι�ύν τ�υς δέκτες �πί�υ στ�ν εγκέ%αλ� και έτσι

πρ�καλ�ύν την αίσθηση κατανάλωσης ναρκωτικών— ή

αγωνιστές-ανταγωνιστές — �ι �π�ί�ι, ενώ ενεργ�π�ι�ύν

Τ� παρ"ν κε%άλαι� επισηµαίνει τρία συγκεκριµένα θέµατα π�υ

συνδέ�νται µε τ� πρ"*ληµα των ναρκωτικών στην Ευρώπη: τη θεραπεία

υπ�κατάστασης, τη δίω�η των παρα*άσεων π�υ συνδέ�νται µε τα ναρκωτικά

και τα πρ�*λήµατα π�υ αντιµετωπίe�υν �ι 'ρήστριες ναρκωτικών

και τα παιδιά τ�υς.

'υσίες υπ�κατάστασης π�υ  ρησιµ�π�ι�ύνται στην ΕΕ
Πίνακας  1

'υσία @αρακτηριστικά @ώρες π�υ ανα:έρ�υν  ρήση Υπ�λ�γι/�µενη µέση 'υσία π�υ 
υπ�κατάστασης της �υσίας της �υσίας (1)  τιµή θεραπείας ανά  ρησιµ�π�ιείται 

ε,δ�µάδα (ευρώ) (2) για απ�τ��ίνωση 
ή συντήρηση

Β�υπρεν�ρ%ίνη Ιδιαίτερα µακράς διάρκειας, Βέλγι�, ∆ανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, 65 Αµ%"τερες
αγωνιστικ"-ανταγωνιστικ" �πι�ειδές Ηνωµέν� Βασίλει� 

∆ιυδρ�κωδεΐνη «Ασθενές», *ρα'είας διάρκειας, ηµισυνθετικ" αγωνιστικ" Βέλγι�, Γερµανία, Λ�υ�εµ*�ύργ� 40 Αµ%"τερες
�πι�ειδές

Ηρωίνη «Ισ'υρ"», *ρα'είας διάρκειας, αγωνιστικ" �πι�ύ'� Κάτω Yώρες, Ηνωµέν� Βασίλει� 200 Συντήρηση

LAAM  Ιδιαίτερα µακράς διάρκειας, συνθετικ" ∆ανία, Γερµανία, Ισπανία, Π�ρτ�γαλία 45 Αµ%"τερες
αγωνιστικ" �πι�ειδές

MephenonR Μακράς διάρκειας, συνθετικ" αγωνιστικ" �πι�ειδές Λ�υ�εµ*�ύργ� 8 Αµ%"τερες

Μεθαδ"νη Μακράς διάρκειας, συνθετικ" αγωνιστικ" �πι�ειδές :λα τα κράτη µέλη της ΕΕ 20 Αµ%"τερες

Μ�ρ%ίνη *ραδείας Μακράς διάρκειας, αγωνιστικ" �πι�ύ'� Αυστρία 40 Αµ%"τερες
επενέργειας

Σηµειώσεις: (1) ∆εν περιλαµ*άν�νται �ι �υσίες υπ�κατάστασης π�υ ανα%έρθηκαν σε λιγ"τερες των 20 περιπτώσεων.
(2) Συντήρηση τ�υ 'ρήστη µε: 8 mg *�υπρεν�ρ%ίνης ηµερησίως, 1 500 mg διυδρ�κωδεΐνης ηµερησίως, 400 mg ηρωίνης ηµερησίως, 350 mg LAAM την ε*δ�µάδα, 10 δισκία

MephenonR ηµερησίως, 50 mg µεθαδ"νης ηµερησίως ή 400 mg µ�ρ%ίνης *ραδείας απ�δέσµευσης ηµερησίως.
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επίσης τ�υς δέκτες �πί�υ στ�ν εγκέ%αλ�, ταυτ"'ρ�να

περι�ρίe�υν ή ε�αλεί%�υν την επίδραση άλλων �πι�ύ'ων

ή �πι�ειδών π�υ λαµ*άν�νται επιπρ"σθετα. <ρισµέ-

νες �υσίες, "πως η *�υπρεν�ρ%ίνη, συνδυάe�υν 'αρα-

κτηριστικά τ"σ� αγωνιστ�ύ "σ� και ανταγωνιστ�ύ.

<ι �υσίες υπ�κατάστασης π�υ 'ρησιµ�π�ι�ύνται για τη

θεραπεία κατά'ρησης ηρωίνης είναι είτε �πι�ύ'α —

�υσίες π�υ παράγ�νται απ" την �πι�ύ'� παπαρ�ύνα,

"πως η µ�ρ%ίνη ή η κωδεΐνη, καθώς και η ηρωίνη π�υ

παράγεται απ" µ�ρ%ίνη— είτε �πι�ειδή —συνθετικές

�υσίες µε επίδραση παρ"µ�ια µε αυτήν των �πι�ύ'ων,

"πως η *�υπρεν�ρ%ίνη ή η µεθαδ"νη.

∆ια%�ρετικές �υσίες υπ�κατάστασης επενεργ�ύν για

δια%�ρετικές 'ρ�νικές περι"δ�υς και αυτ" επηρεάeει τ�ν

τρ"π� µε τ�ν �π�ί� '�ρηγ�ύνται. Η �υσία π�υ διαρκεί

περισσ"τερ� είναι η λε*�-αλ%α-ακετυλ-µεθαδ"λη

(LAAM), η �π�ία επαρκεί ακ"µα και αν λαµ*άνεται µ"ν�

τρεις %�ρές την ε*δ�µάδα. Η µ�ρ%ίνη *ραδείας

επενέργειας µπ�ρεί να '�ρηγείται ανά δύ� ηµέρες, ενώ η

µεθαδ"νη και τ� MephenonR (µεθαδ"νη σε µ�ρ%ή

δισκίων) πρέπει να λαµ*άν�νται καθηµερινά. Η ηρωίνη και

η διυδρ�κωδεΐνη 'ρειάeεται να '�ρηγ�ύνται τ�υλά'ιστ�ν

δύ� %�ρές ηµερησίως.

:πως πρ�κύπτει απ" τ�ν πίνακα 1, η µεθαδ"νη είναι

ακ"µη η �υσία υπ�κατάστασης π�υ 'ρησιµ�π�ιείται

ευρύτερα στην ΕΕ, αν και δεν διατηρεί πλέ�ν την

απ�κλειστικ"τητα π�υ εί'ε παλαι"τερα. Έ'�υν εµ%α-

νιστεί, εν τω µετα�ύ, άλλες �υσίες �ι �π�ίες, παρά τα

δια%�ρετικά 'αρακτηριστικά τ�υς, 'ρησιµ�π�ι�ύνται

τ"σ� για απ�τ��ίνωση "σ� και για συντήρηση.

Εισαγωγή των θεραπειών υπ�κατάστασης
στην ΕΕ

Μετά τ� πείραµα π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε κατά την

περί�δ� 1994–1997, µε τη συνταγ�γρά%ηση ηρωίνης σε

άτ�µα π�υ έκαναν 'ρ"νια κατά'ρηση ναρκωτικών, *ασικά

µε σκ�π" τη συντήρηση, η Ελ*ετία ε�ακ�λ�υθεί να

'ρησιµ�π�ιεί ηρωίνη ως εναλλακτική λύση για τη

µεθαδ"νη. Τ� ελ*ετικ" πείραµα �δήγησε σε συeητήσεις

σ'ετικά µε τη συνταγ�γρά%ηση ηρωίνης σε "λα τα κράτη

µέλη της ΕΕ και, παρά τ� γεγ�ν"ς "τι πρ�τάθηκε η

διε�αγωγή παρ"µ�ιων πειραµάτων σε π�λλά απ" αυτά,

µ"ν� στις Κάτω Yώρες τέθηκαν "ντως σε ε%αρµ�γή τ�

1997, ενώ στη Γερµανία ψη%ίστηκε τ� ν�µικ" πλαίσι� για

παρ"µ�ιες δ�κιµές τ� 1999. <ι γαλλικές δ�κιµές µε

*�υπρεν�ρ%ίνη, τ� 1996, �δήγησαν σε παρ"µ�ια

πειράµατα σε περι�ρισµένη κλίµακα στη ∆ανία (1998), τη

Γερµανία (1999) και την Αυστρία (1997) και τη ν�µι-

µ�π�ίηση της �υσίας στ� Ηνωµέν� Βασίλει� τ� 1999

και τη Γερµανία τ� 2000. <ι δ�κιµές µε LAAM διαδ"θηκαν

απ" την Π�ρτ�γαλία τ� 1994 στην Ισπανία τ� 1997 και τη

∆ανία τ� 1998.

Ενώ � πίνακας 2 καταδεικνύει πάλι την επικράτηση της

µεθαδ"νης, εµ%ανίeει επίσης τ� π"σ� µεγάλ� 'ρ�νικ"

διάστηµα 'ρειάστηκε για να εισα'θεί η µεθαδ"νη σε "λες

τις 'ώρες της ΕΕ. Παρά τ� γεγ�ν"ς "τι σε π�λλές 'ώρες

�ι νε"τερες �υσίες υπ�κατάστασης *ρίσκ�νται ακ"µα σε

πειραµατικ" στάδι�, εντ�ύτ�ις αυ�άν�υν σε σηµασία.

Μια α�ι�λ"γηση θεραπείας µε µεθαδ"νη ε�ωτερικών

ασθενών στη Γερµανία απ" τ� 1995 έως τ� 1999, η �π�ία

διε�ά'θηκε απ" τ� Ίδρυµα Θεραπευτικής Έρευνας (IFT)

τ�υ Μ�νά'�υ, απ�κάλυψε "τι η κατανάλωση ναρκωτικών

µειώθηκε, ενώ �ι κ�ινωνικές δε�ι"τητες και σ'έσεις

*ελτιώθηκαν κατά την περί�δ� αυτή.

Μια �λλανδική µελέτη τ�υ 1997 κατέδει�ε "τι τ� 90 % των

πελατών π�υ ελάµ*αναν µέση ηµερήσια δ"ση 50 mg

µεθαδ"νης 'ρησιµ�π�ι�ύσαν επίσης κ�καΐνη και ηρωίνη

και τ� 70 % έκανε 'ρήση αλκ�"λ.Τα πρώτα απ�τελέσµατα

µιας µελέτης π�υ ανέλα*ε τ� Υπ�υργεί� Υγείας, σ'ετικά

µε τα απ�τελέσµατα δια%�ρετικών δ"σεων µεθαδ"νης σε

πειραµατικές �µάδες, δεί'ν�υν "τι η �µάδα π�υ λαµ*άνει

υψηλ"τερη δ"ση έγινε πι� σταθερή, η υγεία και �ι

κ�ινωνικές τ�υς δε�ι"τητες 'ειρ�τέρευαν λιγ"τερ�

συ'νά, ενώ παρ�υσίαeαν ακ"µη και *ελτίωση κάπως

συ'ν"τερα.

Στην Αυστρία, µια α�ι�λ"γηση τ�υ 1997 ανα%έρει "τι η

*�υπρεν�ρ%ίνη µπ�ρεί να '�ρηγείται µε συνταγή σε

εγκύ�υς, καθώς τα παιδιά π�υ γεννι�ύνται απ" µητέρες

Εισαγωγή των θεραπειών υπ�κατάστασης 
στην ΕΕ

Πίνακας 2

@ώρα Εισαγωγή Εισαγωγή άλλων �υσιών 
θεραπείας µε υπ�κατάστασης (1)

µεθαδ�νη

Βέλγι� 1994 Περιστασιακή 'ρήση *�υπρεν�ρ%ίνης (2),
και διυδρ�κωδεΐνης

∆ανία 1970 Β�υπρεν�ρ%ίνη (2) (3) και LAAM (αµ%"τερες τ� 1998) (3)

Γερµανία 1992 ∆ιυδρ�κωδεΐνη (1985), ηρωίνη (1999) (3),
LAAM (1999) και *�υπρεν�ρ%ίνη (2000) (2)

Ελλάδα 1993 ∆εν '�ρηγείται καµία άλλη �υσία

Ισπανία 1983 LAAM (1997) 

Γαλλία 1995 Β�υπρεν�ρ%ίνη (1996) (2)

Ιρλανδία 1970 ∆εν '�ρηγείται καµία άλλη �υσία

Ιταλία 1975 Β�υπρεν�ρ%ίνη (1999) (2) (3)

Λ�υ�εµ*�ύργ� 1989 ∆ιυδρ�κωδεΐνη (1994) (3) και MephenonR (4)

Κάτω Yώρες 1968 Ηρωίνη (1997) (3)

Αυστρία 1987 Μ�ρ%ίνη *ραδείας επενέργειας (1997) 
και *�υπρεν�ρ%ίνη (1997) (2) (3)

Π�ρτ�γαλία 1977 LAAM (1994) (3)

Φινλανδία 1974 Β�υπρεν�ρ%ίνη (1997) (2)

Σ�υηδία 1967 ∆εν '�ρηγείται καµία άλλη �υσία

Ηνωµέν� 1968 Β�υπρεν�ρ%ίνη (1999) (2)
Βασίλει� 

Σηµειώσεις: (1) <ι ηµερ�µηνίες ανα%έρ�νται στ� έτ�ς κατά τ� �π�ί� ελή%θη η π�λιτική
απ"%αση '�ρήγησης της �υσίας.

(2) Η *�υπρεν�ρ%ίνη είναι σε µ�ρ%ή SubutexR και "'ι TemgesicR, καθώς
αυτ" περιέ'ει µ"ν� µικρές π�σ"τητες της �υσίας.

(3) Μ"ν� δ�κιµή.
(4) Άγνωστη ηµερ�µηνία.
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Επιλεγµένα θέµατα

P: Y�ρηγείται τώρα LAAM 

I: : Συνε'ίe�νται δ�κιµές
µε *�υπρεν�ρ%ίνη

UK: Y�ρηγείται τώρα
*�υπρεν�ρ%ίνη

S: Περι�ρισµένες αλλά
αυ�αν"µενες διαθέσιµες
θέσεις θεραπείας (800 τώρα)

A: Αυ�αν"µενη 'ρήση
µ�ρ%ίνης *ραδείας 
απ�δέσµευσης

EL: Εγκαινιάστηκαν δύ�
νέες µ�νάδες θεραπείας
υπ�κατάστασης

DK: Συνε'ιe"µενες δ�κιµές
µε LAAM και 
*�υπρεν�ρ%ίνη

FIN: Περι�ρισµένη 
διαθέσιµη θεραπεία 
υπ�κατάστασης

Επισκ�πηση της θεραπείας υπ�κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

NL: Συνε'ίe�νται δ�κιµές
µε ηρωίνη

D: Συνε'ιe"µενες δ�κιµές
µε ηρωίνη και 
*�υπρεν�ρ%ίνη

F: Αυ�άνεται η 'ρήση
*�υπρεν�ρ%ίνης

E: Μεγάλη άν�δ�ς της 'ρήσης
µεθαδ"νης, συνε'ίe�νται δ�κιµές
µε *�υπρεν�ρ%ίνη

B: Μεγάλη αύ�ηση στη
'�ρήγηση µεθαδ"νης

L: Συνταγ�γρά%�νται
µ�ρ%ίνη, Μephenon και
διυδρ�κωδεΐνη

IRL: Ε�ετάeεται η '�ρήγηση
LAAM και Lofexidine

π�υ λαµ*άν�υν την εν λ"γω �υσία δεν παρ�υσιάe�υν

στερητικά σύνδρ�µα π�υ α%�ρ�ύν �πι�ύ'α, "πως τα

παιδιά ή �ι µητέρες π�υ παίρν�υν µεθαδ"νη.

Ενώ �ι δ�κιµές υπ�κατάστασης µε LAAM στις Κάτω

Yώρες απέτυ'αν στις αρ'ές της δεκαετίας τ�υ 1990, δι"τι

�ι ε�αρτηµέν�ι αρνήθηκαν να συµµετάσ'�υν, η

Π�ρτ�γαλία ανέ%ερε συν�λικά θετικά απ�τελέσµατα,

καθώς τ� 64 % απ" τ�υς 99 συµµετέ'�ντες παρέµει-

ναν στ� πρ"γραµµα. Σε µια παρακ�λ�ύθηση 38 ασθενών,

τ� 61% απ" αυτ�ύς δεν �ανάρ'ισαν 'ρήση.

Επέκταση και περι,άλλ�ν των υπηρεσιών
υπ�κατάστασης

Παρά τη γενική επέκταση στην ΕΕ τα τελευταία 30 'ρ"νια,

η θεραπεία υπ�κατάστασης παραµένει ακ"µη σπάνια σε

�ρισµένες περι�'ές και περι*άλλ�ντα. Στην Ελλάδα,

Φινλανδία και Σ�υηδία, για παράδειγµα, �ι υπηρεσίες

παρέ'�υν περι�ρισµένη γεωγρα%ική κάλυψη και πιθαν"ν

να µην %θάν�υν �ρισµέν�υς πιθαν�ύς πελάτες σε άλλες

επαρ'ίες. Επίσης, η διαθεσιµ"τητα θεραπείας υπ�-

κατάστασης στις %υλακές δια%έρει τ"σ� µετα�ύ "σ�

και στ� εσωτερικ" των κρατών µελών.

Λίγα κράτη µέλη ανα%έρ�υν θεραπεία υπ�κατάστασης

εσωτερικών ασθενών, αν και θεωρητικά η πρ"*λεψη για

κάτι τέτ�ι� υπάρ'ει εντ"ς της ΕΕ. Αντίθετα, η περίθαλψη

υπ�κατάστασης παρέ'εται σ'εδ"ν απ�κλειστικά σε

ε�ωτερικ�ύς ασθενείς, πιθανώς επειδή η θεραπεία τ�υς

είναι %θην"τερη απ" αυτήν των εσωτερικών ασθενών,

αλλά επίσης επειδή η επίδρασή της στην καθηµερινή eωή

των ασθενών είναι π�λύ περι�ρισµένη. Εντ�ύτ�ις, τ�

περι*άλλ�ν των ε�ωτερικών ασθενών δεν λαµ*άνει

υπ"ψη τ�υ τ� γεγ�ν"ς "τι αυτ�ί π�υ υπ�*άλλ�νται σε

θεραπεία υπ�κατάστασης π�ικίλλ�υν απ" σ'ετικά

%υσι�λ�γικά, συ'νά εργαe"µενα άτ�µα µέ'ρι

περιθωρι�π�ιηµέν�υς και ε�αιρετικά µει�νεκτ�ύντες

άστεγ�υς τ��ικ�µανείς, �ι �π�ί�ι ενδέ'εται να

'ρειάe�νται περισσ"τερη %ρ�ντίδα απ" "ση µπ�ρ�ύν να

παρέ'�υν �ι εγκαταστάσεις για ε�ωτερικ�ύς ασθενείς.

Παρά τις σηµαντικές αυ�ήσεις στην α�ι�λ"γηση της

θεραπείας υπ�κατάστασης κατά την τελευταία πενταετία,

τα περισσ"τερα κράτη µέλη ανα%έρ�υν ακ"µη µια

έλλειψη π�ι�τικ�ύ ελέγ'�υ, παρακ�λ�ύθησης και

εκτίµησης των επιµέρ�υς πρ�γραµµάτων.



Eτήσια έκθεση σ ετικά µε την κατάσταση τ�υ πρ�,λήµατ�ς των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — 2000

40

∆ίω�η των συνδε�µενων µε τα
ναρκωτικά αδικηµάτων

Κατ� ή ηρωίνης
Σε έντεκα κράτη µέλη, �ι δικαστικές αρ'ές π�υ διώκ�υν

την κατ�'ή µικρής π�σ"τητας ηρωίνης ή παρ"µ�ιων

ναρκωτικών �υσιών πρέπει να εκτιµήσ�υν εάν η �υσία

πρ��ρίeεται για πρ�σωπική 'ρήση ή "'ι. Η κατ�'ή για

απ�κλειστικά πρ�σωπική 'ρήση θεωρείται λιγ"τερ�

σ�*αρή απ" την κατ�'ή για άλλ�υς σκ�π�ύς και η µέση

π�ινή κυµαίνεται απ" δι�ικητικές κυρώσεις —"πως η

κατάσ'εση της άδειας �δήγησης ή τ�υ δια*ατηρί�υ—

έως πρ"στιµ� ή π�ινή %υλάκισης µέ'ρι δώδεκα µήνες.

Εντ�ύτ�ις, στην πρά�η, ενδέ'εται να είναι αδύνατ�ν να

καθ�ριστ�ύν κ�ινά κριτήρια δίω�ης —ακ"µα και στ�

εσωτερικ" της ίδιας 'ώρας— καθώς �ι αρ'ές είναι

υπ�'ρεωµένες να λά*�υν υπ"ψη τ�υς ένα τ"σ� ευρύ

%άσµα παραγ"ντων, συµπεριλαµ*αν�µένων των ειδικών

εθνικών ν"µων περί ναρκωτικών, την κατάσταση τ�υ

συγκεκριµέν�υ δράστη και τ�ν τ"π� και 'ρ"ν� π�υ

διαπρά'θηκε τ� αδίκηµα.

Εντ�ύτ�ις, µπ�ρ�ύν να εντ�πιστ�ύν �ρισµένα κ�ινά

στ�ι'εία. Γενικά, τα µικρ�αδικήµατα π�υ διαπράττ�νται

για πρώτη %�ρά —"πως η κατ�'ή π�λύ µικρής π�σ"τητας

για πρ�σωπική 'ρήση— �δηγ�ύν σε πρ�ειδ�π�ιήσεις και

κατάσ'εση της �υσίας παρά σε σ�*αρ"τερες π�ινές. Στη

∆ανία εντ�ύτ�ις, στ�υς 'ρήστες π�υ έ'�υν στην κατ�'ή

τ�υς µία µ�ναδική δ"ση για πρ�σωπική τ�υς 'ρήση, τ�υς

επιτρέπεται να την κρατήσ�υν. Σε παρ"µ�ιες

περιπτώσεις, η κατάσ'εση δεν θεωρείται "τι ενδείκνυται,

καθώς κατά πάσα πιθαν"τητα θα 'ρειαστεί να διαπρα'θεί

κάπ�ι� αδίκηµα για να πληρωθεί τ� τίµηµα µιας άλλης

δ"σης.

∆εδ�µέν�υ τ�υ εθισµ�ύ π�υ πρ�καλεί η �υσία, η κατ�'ή

ηρωίνης πιθαν"ν να απ�τελέσει επαναλαµ*αν"µεν�

αδίκηµα και η υπ�τρ�πή απ�τελεί σ�*αρ" πρ"*ληµα. Στα

περισσ"τερα κράτη µέλη, �ι υπ"τρ�π�ι δράστες

αντιµετωπίe�υν αυστηρ"τερα µέτρα δίω�ης, "πως π�ινές

δικαστικής επιτήρησης ή π�ινές %υλάκισης, "ταν τ�

έγκληµα π�υ διαπράττεται κατ’ επανάληψη α%�ρά

«σηµαντικές» π�σ"τητες.

Η κατ�'ή ναρκωτικών, "πως ηρωίνης, τιµωρείται ακ"µη

µε α�ι�σηµείωτα δια%�ρετικ�ύς τρ"π�υς στην ΕΕ. Στη

∆ανία, για παράδειγµα, ενδέ'εται να επι*ληθεί

πρ�ειδ�π�ίηση ή πρ"στιµ�. Στην Ελλάδα, η κατ�'ή µικρής

π�σ"τητας κάννα*ης ενδέ'εται να τιµωρηθεί

αυστηρ"τερα σε �ρισµένες περιπτώσεις απ" ",τι η

κατ�'ή µικρής π�σ"τητας ηρωίνης, µε τ� αιτι�λ�γικ" "τι,

καθώς η ηρωίνη είναι ναρκωτικ" π�υ πρ�καλεί εθισµ", �

'ρήστης *ρίσκεται σε µεγαλύτερη %υσική ανάγκη απ" τ�

'ρήστη κάννα*ης. Στις Κάτω Yώρες, η κατ�'ή µικρής

π�σ"τητας «σκληρών» ναρκωτικών για πρ�σωπική 'ρήση

δεν διώκεται συνήθως, ενώ στη Φινλανδία, αυτ�ί π�υ

κάν�υν 'ρήση «σκληρών» ναρκωτικών διώκ�νται

συ'ν"τερα απ" ",τι αυτ�ί π�υ κάν�υν 'ρήση «µαλακών»,

αν και η δικαστηριακή πρακτική δια%έρει απ" δικαστήρι�

σε δικαστήρι�.

Εγκλήµατα κατά της ιδι�κτησίας
Σε "λα τα κράτη µέλη, τα εγκλήµατα κατά της ιδι�κτησίας

π�υ τελ�ύνται για να ε�ασ%αλιστ�ύν 'ρήµατα για

ναρκωτικά θεωρ�ύνται σ�*αρά εγκλήµατα και τ� γεγ�ν"ς

"τι � δράστης είναι τ��ικ�µανής δεν απ�τελεί

ελα%ρυντική περίσταση. Η π�ινή, εντ�ύτ�ις, π�ικίλλει

ανάλ�γα µε τις συνθήκες τ"σ� της τέλεσης τ�υ

εγκλήµατ�ς "σ� και της κατάστασης τ�υ δράστη.

<ι τ��ικ�µανείς π�υ κλέ*�υν ναρκωτικά απ" %αρµακεία ή

αντικείµενα απ" σπίτια για να ε�ασ%αλίσ�υν 'ρήµατα για

ναρκωτικά είναι σ'εδ"ν *έ*αι� "τι διώκ�νται. Μετά την

καταδίκη, ενδέ'εται να τ�υς επι*ληθεί µια π�ινή

%υλάκισης π�υ ε�αρτάται απ" την α�ία της �ένης

ιδι�κτησίας π�υ κλάπηκε και απ" τ� εάν µετα'ειρίστηκαν

*ία —µια ιδιαίτερα επι*αρυντική περίσταση. Στην

Ιρλανδία, για παράδειγµα, η κατ�'ή µιας σύριγγας, µε

σκ�π" την πρ"κληση ή την απειλή σωµατικής *λά*ης ή

εκ%�*ισµ�ύ, µπ�ρεί να �δηγήσει στην επι*�λή π�ινής

π�υ κυµαίνεται απ" δώδεκα µήνες έως ισ"*ια κάθειρ�η.

<ι µικρ�κλ�πές —"πως η κλ�πή αντικειµένων απ"

καταστήµατα— ή κλ�πή «ευτελ�ύς» αντικειµέν�υ —"πως

αυτή �ρίeεται απ" τ� εθνικ" δίκαι�— συνεπάγ�νται

ελα%ρύτερες π�ινές, υπ" τ�ν "ρ� "τι � κατηγ�ρ�ύµεν�ς

συναινεί να υπ�*ληθεί σε θεραπεία τ�υ εθισµ�ύ τ�υ.

Εάν η µικρ�κλ�πή τελεστεί απ" κάπ�ι�ν 'ωρίς

πρ�ηγ�ύµεν� ιστ�ρικ" εγκληµάτων κατά της ιδι�κτησίας

και 'ωρίς σ�*αρ" πρ"*ληµα εθισµ�ύ, η πι� συνήθης

αντίδραση θα είναι µια π�ινή µε αναστ�λή και ένα

πρ"στιµ�, αν και η %υλάκιση παραµένει πάντα ένα

ενδε'"µεν�. Εάν, εντ�ύτ�ις, � δράστης έ'ει σ�*αρά

πρ�*λήµατα εθισµ�ύ και συναινεί να υπ�*ληθεί σε

θεραπεία, η πιθαν"τερη αντίδραση θα είναι η θέση υπ"

δικαστική επιτήρηση, η επι*�λή π�ινής µε αναστ�λή και η

θεραπεία.

Η θεραπεία ως εναλλακτική λύση στην τιµωρία απ�τελεί

*ασική αρ'ή στα περισσ"τερα κράτη µέλη και συνιστά τη

*άση της εθνικής π�λιτικής της Αυστρίας κατά των

ναρκωτικών. Επι*άλλεται συνήθως δικαστική επιτήρηση ή

π�ινή µε αναστ�λή και µια επιτυ'ηµένη θεραπεία παύει τη

δίω�η. Στη ∆ανία, τα απ�τελέσµατα εν"ς πειράµατ�ς π�υ

πραγµατ�π�ιήθηκε, κατά την περί�δ� 1995–1998, για τη

θεραπεία αντί της τιµωρίας των τ��ικ�µανών δραστών

είναι, µε κάπ�ια επι%ύλα�η, θετικά. Παρά τ� γεγ�ν"ς "τι
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Επιλεγµένα θέµατα

π�λλ�ί απ" τ�υς συµµετέ'�ντες έκαναν πάλι 'ρήση

ναρκωτικών τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά, κανείς δεν επιδ"θηκε

πάλι στ� έγκληµα κατά τη διάρκεια της πειραµατικής

περι"δ�υ. Στην Ιρλανδία, ένα πρ"τυπ� δικαστικ"

πρ"γραµµα θα παρέ'ει στα δικαστήρια την ε��υσία να

επι*άλλ�υν θεραπεία στ�υς τ��ικ�µανείς και πλήρη

ευθύνη για την εκτίµηση της πρ�"δ�υ τ�υς. Επίσης, η

∆ιαταγή Θεραπείας της Τ��ικ�µανίας και Ελέγ'�υ τ�υ

Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ 1998 (DTTO) στ�'εύει στη µείωση

τ�υ εγκλήµατ�ς µέσω δικαστικής θεραπείας και

απ�κατάστασης, η �π�ία διατάσσεται και παρακ�-

λ�υθείται απ" τα δικαστήρια και επ�πτεύεται απ" την

Υπηρεσία ∆ικαστικής Επιτήρησης. Ακ"µη και στις

περιπτώσεις π�υ επι*άλλεται π�ινή εγκλεισµ�ύ, ένας

�λ�ένα ανερ'"µεν�ς αριθµ"ς 'ωρών έ'�υν αυ�ήσει τ�ν

αριθµ" των εγκαταστάσεων θεραπείας στις %υλακές.

Εµπ�ρία ναρκωτικών
Η εµπ�ρία ναρκωτικών για την ε�ασ%άλιση 'ρηµάτων για

τη συντήρηση τ�υ εθισµ�ύ στα ναρκωτικά απ�τελεί κ�ινή

συµπερι%�ρά των 'ρηστών στην Ευρώπη και θεωρείται

ως σ�*αρ" έγκληµα σε "λες τις 'ώρες, ανε�άρτητα απ"

τις περιστάσεις. Εντ�ύτ�ις, η σ�*αρ"τητα τ�υ

εγκλήµατ�ς λαµ*άνεται υπ"ψη κατά την επι*�λή της

π�ινής, η �π�ία δια%έρει απ" 'ώρα σε 'ώρα και

κυµαίνεται απ" πρ"στιµ� έως σύντ�µη περί�δ�

εγκλεισµ�ύ και έως ισ"*ια κάθειρ�η στ� Ηνωµέν�

Βασίλει�.

Παρά τα π�λύ π�ικίλα στ�ι'εία π�υ είναι διαθέσιµα στην

Ευρώπη, µπ�ρ�ύν να εντ�πιστ�ύν �ρισµέν�ι κ�ιν�ί

παράγ�ντες π�υ επηρεάe�υν την π�ινή για εµπ�ρία

ναρκωτικών.

Π�σ�τητα και πελάτης

Στα περισσ"τερα κράτη µέλη, η πώληση µικρών

π�σ�τήτων ναρκωτικών θεωρείται ως ελα%ρυντική

περίσταση σε σύγκριση µε τη διακίνηση σε µεγάλη

κλίµακα. Στην Ελλάδα, στ�υς 'ρήστες π�υ ανταλλάσσ�υν

µικρές π�σ"τητες ναρκωτικών µετα�ύ τ�υς και

απ�δεικνύεται "τι πρ��ρίe�νται απ�κλειστικά για

πρ�σωπική τ�υς 'ρήση, ενδέ'εται να επι*ληθεί ε�άµηνη

π�ινή %υλάκισης, η �π�ία µπ�ρεί να µετατραπεί σε

πρ"στιµ� ή να ανασταλεί η εκτέλεσή της. <ι τ��ικ�µανείς

π�υ ενέ'�νται στη διακίνηση σηµαντικών π�σ�τήτων

αντιµετωπίe�υν π�ινή κάθειρ�ης έως �κτώ έτη, ενώ �ι µη

τ��ικ�µανείς δράστες έως ισ"*ια κάθειρ�η. Στη Σ�υηδία,

�ι π�ινές κυµαίν�νται απ" δύ� µήνες έως δύ� έτη και

µέ'ρι τρία έτη ανάλ�γα µε την π�σ"τητα τ�υ ναρκωτικ�ύ

π�υ πωλήθηκε. Η πρ�σ%�ρά 'ωρίς τ� σκ�π" εµπ�ρίας

απ�τελεί ελα%ρυντική περίσταση, "πως, για παράδειγµα,

στ� Ηνωµέν� Βασίλει�.

Βαθµ�ς εθισµ�ύ

Σε "λα τα κράτη µέλη, � *αθµ"ς τ�υ εθισµ�ύ τ�υ δράστη

ενδέ'εται να επηρεάσει τ� εάν θα επι*ληθ�ύν

θεραπευτικά µέτρα αντί για τιµωρία.

Φύση της �υσίας

Σε δικαστικ" επίπεδ�, γίνεται διάκριση µετα�ύ

περισσ"τερ� επικίνδυνων και εθιστικών ναρκωτικών,

"πως η ηρωίνη, και λιγ"τερ� επι*λα*ών εθιστικών

ναρκωτικών, "πως η κάννα*η. Στην Ελλάδα, η αστυν�µία,

στην πρά�η, έ'ει θέσει πρ�τεραι"τητες στην

καταπ�λέµηση της διακίνησης ναρκωτικών ανάλ�γα µε

τ�ν κίνδυν� π�υ αντιπρ�σωπεύ�υν �ι συγκεκριµένες

�υσίες. Η ηρωίνη θεωρείται η πλέ�ν επικίνδυνη �υσία και

διώκεται αυστηρ"τερα, µε επ"µενη την κ�καΐνη, τα

συνθετικά ναρκωτικά και την κάννα*η. Στ� Λ�υ-

�εµ*�ύργ�, η ισ'ύ�υσα τρ�π�π�ίηση τ�υ ν"µ�υ περί

ναρκωτικών α%�ρά την ανακλιµάκωση των π�ινών,

πρ�κειµέν�υ να αντιστ�ι'�ύν στ�υς κινδύν�υς π�υ

αντιπρ�σωπεύ�υν �ι διά%�ρες �υσίες.

Υπ�τρ�πή

Η τέλεση τ�υ εγκλήµατ�ς κατ’ επανάληψη ενδέ'εται να

�δηγήσει στην επι*�λή *αρύτερων π�ινών σε "λα σ'εδ"ν

τα κράτη µέλη. Στη ∆ανία, η κατ’ επανάληψη πώληση π�λύ

επικίνδυνων ναρκωτικών µπ�ρεί να τιµωρηθεί µε έως και

έ�ι 'ρ"νια %υλάκισης. Εάν πρ"κειται για «σηµαντικές»

π�σ"τητες, η π�ινή µπ�ρεί να αυ�ηθεί έως ανώτατ� "ρι�

δέκα ετών. Στ� Λ�υ�εµ*�ύργ�, η π�ινή για την πώληση

�π�ι�υδήπ�τε είδ�υς ναρκωτικ�ύ κυµαίνεται απ" ένα

έως πέντε έτη %υλάκισης και/ή πρ"στιµ�. Για τ�υς

υπ"τρ�π�υς, �ι π�ινές αυτές µπ�ρεί να διπλασιαστ�ύν

στ� διάστηµα της πενταετίας απ" την τέλεση τ�υ πρώτ�υ

εγκλήµατ�ς. Ε%"σ�ν η πώληση ναρκωτικών απ�τελεί τ�ν

πι� κ�ιν" τρ"π� ε�εύρεσης 'ρηµάτων απ" τ�υς

τ��ικ�µανείς για να συντηρήσ�υν τ�ν εθισµ" τ�υς,

ακ�λ�υθ�ύµεν� απ" µικρ�κλ�πές και διαρρή�εις, �ι

τ��ικ�µανείς είναι π�λύ πιθαν" να υπ�τρ�πιάσ�υν.

Εντ�ύτ�ις, παρά τ� γεγ�ν"ς "τι τέτ�ια καθ’ υπ�τρ�πή

εγκλήµατα έ'�υν ως κίνητρ� τη %υσική ε�άρτηση, η

απάντηση θα είναι κατά πάσα πιθαν"τητα µια *αριά π�ινή

εγκλεισµ�ύ παρά η θεραπεία.

Στην ΕΕ γενικά, παρά τ� γεγ�ν"ς "τι �ι δικαστικές αρ'ές

ενδέ'εται να θεωρ�ύν την κατ�'ή µικρών π�σ�τήτων

ναρκωτικ�ύ για πρ�σωπική 'ρήση ως ελα%ρυντική

περίσταση, η γραµµή δια'ωρισµ�ύ της κατ�'ής απ" τη

διακίνηση %αίνεται να είναι ασα%ής. Παρ"τι ε%αρ-

µ"e�νται δια%�ρετικές π�ινές για τα δύ� εγκλήµατα,

δεν έ'�υν ακ"µη καθιερωθεί επαρκείς παράµετρ�ι για τη

σα%ή διάκριση µετα�ύ τ�υς και τ� ίδι� αδίκηµα µπ�ρεί να

καταλή�ει σε δια%�ρετικ" απ�τέλεσµα. Αν και τα µέτρα,
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"πως η θεραπεία, ως εναλλακτική λύση για τη %υλάκιση,

πρ�*λέπ�νται σε "λα τα κράτη µέλη, η απ�τελεσµατικ"-

τητα της ε%αρµ�γής τ�υς δεν έ'ει ακ"µη αντιµετωπιστεί

σε επίπεδ� ΕΕ.

Πρ�,λήµατα π�υ αντιµετωπί/�υν
�ι  ρήστριες ναρκωτικών και τα

παιδιά τ�υς

Τα θέµατα π�υ α%�ρ�ύν ειδικά τις 'ρήστριες ναρκωτικών

δεν έ'�υν ε�εταστεί συστηµατικά απ" τα συστήµατα

πληρ�%�ριών της ΕΕ για τα ναρκωτικά. Εντ�ύτ�ις, τα

περισσ"τερα κράτη µέλη αντιµετωπίe�υν τις ανάγκες των

εθισµένων στα ναρκωτικά γυναικών µέσω ειδικών

πρ�γραµµάτων, αν και η έκταση και �ι στ"'�ι τ�υς

π�ικίλλ�υν.

@ρήση ναρκωτικών απ� γυναίκες
Γενικά, �ι άνδρες 'ρησιµ�π�ι�ύν παράν�µα ναρκωτικά

περισσ"τερ� απ" ",τι �ι γυναίκες. Εντ�ύτ�ις, �ι δια%�ρές

στη 'ρήση ναρκωτικών µετα�ύ ανδρών και γυναικών είναι

περίπλ�κες και ε�αρτώνται απ" τη συγκεκριµένη �υσία,

της �π�ίας γίνεται 'ρήση, και την ηλικία τ�υ 'ρήστη, την

κ�ινωνική �µάδα, τ� επίπεδ� µ"ρ%ωσης και τη

γεωγρα%ική τ�π�θεσία. Μ�λ�ν"τι τα αγ"ρια τείν�υν να

κάν�υν 'ρήση κάννα*ης περισσ"τερ� απ" ",τι τα

κ�ρίτσια, η δια%�ρά είναι µικρή ή ανύπαρκτη στις ηλικίες

µετα�ύ 15 και 16 ετών. Εντ�ύτ�ις, απ" τα 20 έως τα 24,

παρατηρείται περισσ"τερη 'ρήση απ" άνδρες παρά απ"

γυναίκες. <ι δια%�ρές %ύλ�υ στην επικράτηση και 'ρήση

συγκεκριµένων ναρκωτικών, κατά τ�υς δώδεκα

τελευταί�υς µήνες, είναι ακ"µη πι� α�ι�σηµείωτες.

< πειραµατισµ"ς σε νε"τερη ηλικία µε τα ναρκωτικά απ"

τα κ�ρίτσια έναντι των αγ�ριών είναι γενικά τ�

απ�τέλεσµα τ�υ γεγ�ν"τ�ς "τι τα κ�ρίτσια έ'�υν

µεγαλύτερ�υς %ίλ�υς, �ι �π�ί�ι ενδέ'εται να τις

ενθαρρύν�υν να δ�κιµάσ�υν ναρκωτικά. Καθώς τα

κ�ρίτσια µεγαλών�υν, εµ%ανίe�νται και ενισ'ύ�νται

περαιτέρω δια%�ρές στη 'ρήση ναρκωτικών µε *άση τ�

%ύλ�.

Αν και γενικά η 'ρήση ναρκωτικών είναι περισσ"τερ�

συνηθισµένη στ�υς άνδρες παρά στις γυναίκες, ν�µικ�ί,

π�λιτικ�ί, µ�ρ%ωτικ�ί και γεωγρα%ικ�ί παράγ�ντες

απ�τελ�ύν την αιτία για αυ�ηµένη επικράτηση στις

γυναίκες. <ι δια%�ρές %ύλ�υ στη 'ρήση είναι πι� έντ�νες

"π�υ πρ�*λέπ�νται αυστηρές ν�µικές κυρώσεις, "πως

και στα νεαρά άτ�µα π�υ εγκαταλείπ�υν τ� σ'�λεί� και

στ�υς αγρ�τικ�ύς πληθυσµ�ύς. <ι δια%�ρές είναι

λιγ"τερ� εµ%ανείς "π�υ υπάρ'ει ευρεία απ�δ�'ή και

'ρήση ναρκωτικών, "πως η κάννα*η. Στην Ελλάδα, τ�

1998, η 'ρήση ναρκωτικών (κυρίως κάννα*ης) ήταν

υψηλ"τερη στ�υς άνδρες απ" ",τι στις γυναίκες. Η 'ρήση

της απ" γυναίκες, εντ�ύτ�ις, ήταν έ�ι %�ρές υψηλ"τερη

απ" ",τι τ� 1984, ενώ η 'ρήση απ" άνδρες αυ�ήθηκε

λιγ"τερ� απ" τρεις %�ρές.

Σε άµεση αντίθεση µε τα παράν�µα ναρκωτικά, η 'ρήση

%αρµάκων, "πως �ι *ενe�διαeεπίνες, είναι συνηθέστερη

στις γυναίκες παρά στ�υς άνδρες και η δια%�ρά

αυ�άνεται µε την ηλικία. Σε σύγκριση µε τα παράν�µα

ναρκωτικά, � σ'ετικά µικρ"ς κ�ινωνικ"ς στιγµατισµ"ς

π�υ συνδέεται µε τη ν"µιµη και παράν�µη 'ρήση

%αρµάκων είναι α�ι�σηµείωτ�ς, αν και �ι επιπτώσεις στην

υγεία της τακτικής 'ρήσης είναι σηµαντικές.

< αριθµ"ς %υλακισµένων γυναικών στην Ευρώπη

αυ�άνεται σταθερά. Στην Ισπανία, � αριθµ"ς των

έγκλειστων γυναικών σ'εδ"ν τριπλασιάστηκε κατά την

τελευταία δεκαετία. Αν και τ� π�σ�στ" των

καταδικασµένων για ναρκωτικά δραστών είναι

'αµηλ"τερ� "σ�ν α%�ρά τις γυναίκες, στ�ι'εία απ" την

Ιρλανδία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� απ�καλύπτ�υν

σηµαντικά επίπεδα πρ�*ληµατικής 'ρήσης ναρκωτικών

στις γυναίκες κατά την εισαγωγή τ�υς στη %υλακή, τα

�π�ία α%�ρ�ύν κυρίως ηρωίνη, µεθαδ"νη και

*ενe�διαeεπίνες. <ι εγκαταστάσεις θεραπείας στις

γυναικείες %υλακές π�ικίλλ�υν και η αγωγή για την

περίθαλψη της ε�άρτησης απ" τις *ενe�διαeεπίνες για

την πρ"ληψη των κινδύνων της απ"τ�µης στέρησης δεν

%αίνεται να είναι τ"σ� απ�τελεσµατική, "πως αυτή για τη

θεραπεία της ε�άρτησης απ" �πι�ύ'α.

Η θνησιµ"τητα π�υ συνδέεται µε την παράν�µη 'ρήση

ναρκωτικών %αίνεται να είναι 'αµηλ"τερη στις γυναίκες

παρά στ�υς άνδρες, εµ%ανίe�ντας ακ"µη δια%�ρές

%ύλ�υ στην επικράτηση (κατά µέσ� "ρ�, µ"ν� τ� 20 %

των θανάτων π�υ συνδέ�νται µε τα ναρκωτικά α%�ρά

γυναίκες). Η υψηλ"τερη θνησιµ"τητα στ�υς άνδρες

µπ�ρεί να ε�ηγηθεί ικαν�π�ιητικά µ"ν� µε τη µελέτη των

ανα%�ρικών και π�ι�τικών παραγ"ντων π�υ συνδέ�νται

µε τ�υς σ'ετιe"µεν�υς µε τα ναρκωτικά θανάτ�υς.

Λ�ιµώδη ν�σήµατα
Ανέκδ�τες ανα%�ρές απ" τη Γερµανία, Γαλλία, Ιρλανδία

και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� υπ�δηλών�υν "τι υπάρ'�υν

%"*�ι για αύ�ηση των κρ�υσµάτων µ"λυνσης απ" τ�ν ι"

HIV ή της ηπατίτιδας Β σε �ρισµένες γυναίκες 'ρήστες

ναρκωτικών. Αν και δεν υπάρ'�υν *άσιµα στ�ι'εία για να

επι*ε*αιωθ�ύν αυτ�ί �ι %"*�ι, υπ�στηρί'θηκε "τι

πρ"κειται για τ� απ�τέλεσµα πι� επικίνδυνης

συµπερι%�ράς ενδ�%λέ*ιας 'ρήσης απ" τις γυναίκες ή

γενετήσιων σ'έσεων 'ωρίς πρ�%ύλα�η.

<ι γυναίκες 'ρήστες τελ�ύν λιγ"τερα εγκλήµατα κατά

της ιδι�κτησίας απ" τ�υς άνδρες και ε�ασ%αλίe�υν

συ'ν"τερα 'ρήµατα για να συντηρήσ�υν τ�ν εθισµ" τ�υς
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αντιµετωπίe�υν τα παιδιά των γυναικών π�υ κάν�υν

'ρήση ναρκωτικών είναι ταυτ"'ρ�να αναπ"%ευκτα και

π�λλαπλά, ενώ άλλες δεν επισηµαίν�υν δια%�ρές στα

πρ�*λήµατα ψυ'�λ�γίας, συµπερι%�ράς και µάθησης των

παιδιών τ��ικ�µανών µητέρων απ" αυτά π�υ

αντιµετωπίe�υν τα παιδιά µη τ��ικ�µανών µητέρων σε

παρ"µ�ια κ�ινωνικά περι*άλλ�ντα. Άλλες µελέτες

αναeητ�ύν κ�ινά σηµεία µετα�ύ παιδιών γυναικών

τ��ικ�µανών και γυναικών µε ε�άρτηση απ" τ� αλκ�"λ.

Εντ�πίστηκαν απ�τελέσµατα διαµεσ�λά*ησης, "πως η

αλλαγή των συνθηκών δια*ίωσης, η αύ�ηση της

κ�ινωνικής στήρι�ης και η παρ�'ή υπηρεσιών θεραπείας.

Η αντιµετώπιση τ�υ θέµατ�ς παραµ�νής των παιδιών µε

τις µητέρες 'ρήστριες ναρκωτικών π�ικίλλει έντ�να στην

ΕΕ και �ι π�λιτικές α%αίρεσης της επιµέλειας των παιδιών

απ" γυναίκες τ��ικ�µανείς δεν έ'�υν �ύτε

ικαν�π�ιητικώς διαµ�ρ%ωθεί �ύτε τυπ�π�ιηθεί στην

πρά�η. Στη ∆ανία και τη Σ�υηδία, "π�υ λειτ�υργ�ύν

συστήµατα υπ�δ�'ής παιδιών σε �ικ�γένειες,

εκδηλώνεται µια τάση παρ�'ής υπ�στήρι�ης,

πρ�κειµέν�υ να µπ�ρέσ�υν �ι τ��ικ�µανείς µητέρες να

παραµείν�υν µε τα παιδιά τ�υς ή τ�υλά'ιστ�ν να

σταθερ�π�ιηθεί η σ'έση µετα�ύ παιδιών και γ�νέων. <ι

ν�τι"τερες ευρωπαϊκές 'ώρες —"πως η Ελλάδα, η

Ισπανία, η Ιταλία και η Π�ρτ�γαλία— έ'�υν την τάση

αντίθετα να στηρίe�νται σε παραδ�σιακές εκτεταµένες

�ικ�γενειακές δ�µές για να ε�ασ%αλίσ�υν κατάλληλη

%ρ�ντίδα για τα παιδιά.

Θεραπεία απ� τα ναρκωτικά
Η αναλ�γία γυναικών και ανδρών 'ρηστών ναρκωτικών

π�υ υπ�*άλλ�νται σε θεραπεία τείνει να είναι

'αµηλ"τερη τ�υ 1:3. <ι γυναίκες π�υ εντάσσ�νται σε

θεραπεία τείν�υν να είναι νε"τερες απ" τ�υς άνδρες και

τ� π�σ�στ" γυναικών έναντι ανδρών υπ" θεραπεία

µειώνεται µε την ηλικία. Αυτ" µπ�ρεί να απη'εί ηλικιακές

δια%�ρές µετα�ύ των ανδρών και των γυναικών π�υ

επιeητ�ύν θεραπεία ή πάλι µπ�ρεί να απη'εί την αλλαγή

των πρ�τύπων 'ρήσης ναρκωτικών στις γυναίκες µ"ν� ή

τ"σ� στις γυναίκες "σ� και στ�υς άνδρες. Πιστεύεται

γενικώς "τι τα αριθµητικά στ�ι'εία δεν είναι

αντιπρ�σωπευτικά των γυναικών π�υ αντιµετωπίe�υν

πρ"*ληµα µε ναρκωτικά. Στ� Βέλγι�, µια ευρεία έρευνα

απ�κάλυψε µια υψηλ"τερη αναλ�γία γυναικών έναντι

ανδρών πρ�*ληµατικών 'ρηστών ναρκωτικών, σε σ'έση

µε τα επίσηµα αριθµητικά στ�ι'εία θεραπείας. Ένας

σηµαντικ"ς λ"γ�ς για τη 'αµηλή εκπρ�σώπηση των

γυναικών στη θεραπεία για ναρκωτικά συνδέεται µε τη

µητρ"τητα: µετα�ύ 18 και 75 % των θεραπευ"µενων

γυναικών έ'�υν τ�υλά'ιστ�ν ένα παιδί και είναι συνήθως

π�λύ απασ'�ληµένες µε τη %ρ�ντίδα τ�υ για να

παρακ�λ�υθήσ�υν �π�ι�δήπ�τε πρ"γραµµα θεραπείας ή

%�*�ύνται "τι θα 'αρακτηριστ�ύν ως «ακατάλληλες»

Επιλεγµένα θέµατα

µέσω της *ι�µη'ανίας τ�υ σε� —τα σ'ετιe"µενα µε τ� σε�

επαγγέλµατα απ�τελ�ύν καθιερωµένη πηγή εισ�δήµατ�ς

για τ� 60 % των 'ρηστριών ναρκωτικών. Τα

αυ�αν"µενα κρ�ύσµατα πρ�σ*�λής απ" τ�ν ι" HIV σε

ευρωπαίες γυναίκες και στα νε�γέννητα παιδιά τ�υς

�δήγησε σε πρ�γράµµατα ε�ετάσεων ρ�υτίνας για τ�ν ι"

HIV και, σε �ρισµένες περιπτώσεις, για την ηπατίτιδα Β και

C, σε υπηρεσίες π�υ πρ�σ%έρ�υν ιατρικές ε�ετάσεις πριν

απ" τ�ν τ�κετ" στη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και

τ� Ηνωµέν� Βασίλει�, κατά τις δεκαετίες τ�υ 1980 και

1990. Η πιθαν"τητα µετάδ�σης λ�ιµωδών ν"σων στ�υς

πελάτες τ�υς πρ�καλεί πάντα ανησυ'ία και η σ'έση

µετα�ύ της 'ρήσης ναρκωτικών απ" γυναίκες και της

π�ρνείας συνέ*αλε σ'εδ"ν σίγ�υρα στην αύ�ηση των

υπηρεσιών µείωσης της *λά*ης για τις επαγγελµατίες

τ�υ σε� και των υπηρεσιών θεραπείας για 'ρήστριες

ναρκωτικών. Έ'�υν δηµι�υργηθεί αρκετές υπηρεσίες

επα%ής µε τ�υς 'ρήστες και ανεπίσηµα κέντρα

συµπαράστασης για γυναίκες, τα �π�ία πρ�σ%έρ�υν

στέγη, πληρ�%"ρηση και πρακτικές συµ*�υλές για

ασ%αλέστερες σε��υαλικές σ'έσεις και 'ρήση

ναρκωτικών. <ι �µάδες αυτ�*�ήθειας, "πως η Mainline

στ� Άµστερνταµ, παρέ'�υν υπηρεσίες στις γυναίκες π�υ

περιλαµ*άν�υν µετα�ύ άλλων µαθήµατα κ�µµωτικής,

αυτ�άµυνας και ηθ�π�ιίας.

Εγκυµ�σύνη και γυναίκες µε παιδιά
<ι έγκυες 'ρήστριες �πι�ύ'ων θεωρ�ύνται �λ�ένα και

περισσ"τερ� ως µια �µάδα π�υ 'ρειάeεται υψηλ" επίπεδ�

παρέµ*ασης και στήρι�ης. <ι περισσ"τερες 'ώρες της ΕΕ

αναγνωρίe�υν "τι τα παιδιά π�υ γεννι�ύνται απ" αυτές

τις γυναίκες ενδέ'εται να 'ρειαστ�ύν επίσης ειδική

ιατρική περίθαλψη. Σε "λα τα κράτη µέλη, παρέ'εται στις

εγκύ�υς µια τα'εία πρ"σ*αση στις υπηρεσίες περίθαλψης

για ναρκωτικά και, στ� Βέλγι�, τη ∆ανία, τη Γαλλία, την

Ιρλανδία, την Αυστρία, την Π�ρτ�γαλία και τη Σ�υηδία,

ε�ειδικευµένες υπηρεσίες έ'�υν αναπτυ'θεί ειδικά για

αυτές. Γενικά, η απ�τ��ίνωση δεν συνιστάται για τις

εγκύ�υς και η εναλλακτική λύση της θεραπείας

υπ�κατάστασης *ρίσκεται υπ" επιστηµ�νική

επανε�έταση. Εντ�ύτ�ις, για π�λλές απ" αυτές τις

γυναίκες, η τακτική µαιευτική %ρ�ντίδα είναι

ασυµ*ί*αστη µε τις συνήθειες τ�υ τρ"π�υ eωής τ�υς ή µε

τ� %"*� κ�ινωνικ�ύ στιγµατισµ�ύ σε περίπτωση π�υ

πρ�σέλθ�υν για ανάλ�γη %ρ�ντίδα.

< αυ�αν"µεν�ς αριθµ"ς παιδιών π�υ γεννι�ύνται απ"

γ�νείς 'ρήστες ναρκωτικών παρ�υσιάeει υψηλ" κίνδυν�

ανάπτυ�ης πρ�*ληµάτων π�υ συνδέ�νται µε τα

ναρκωτικά και εκ%ράe�νται ανησυ'ίες σ'ετικά µε τ� πώς

επηρεάe�νται τα παιδιά αυτά απ" τη 'ρήση και ε�άρτηση

των γ�νέων τ�υς απ" αυτά. <ι σ'ετικές µελέτες

π�ικίλλ�υν ως πρ�ς τις µεθ"δ�υς και τα απ�τελέσµατά

τ�υς. <ρισµένες υπ�δηλών�υν "τι τα πρ�*λήµατα π�υ
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µητέρες και θα 'άσ�υν την επιµέλεια των παιδιών τ�υς

εάν εντα'θ�ύν στ� πρ"γραµµα.

Μ"ν� σε λίγες 'ώρες, "πως στη Γερµανία και την

Π�ρτ�γαλία, παρέ'�νται συγκεκριµένες υπηρεσίες στις

γυναικείες %υλακές, αν και ένα µεγάλ� π�σ�στ" των

γυναικών τρ�%ίµων κάνει 'ρήση ναρκωτικών. Στην

Π�ρτ�γαλία, δύ� %υλακές παρέ'�υν υπηρεσίες

νηπιαγωγεί�υ, δίν�ντας έτσι τη δυνατ"τητα στα παιδιά να

παραµείν�υν µε τις µητέρες τ�υς.

Πρ�ληψη των ναρκωτικών ειδικά
για τις γυναίκες

Στη Γερµανία, την Αυστρία και τη Σ�υηδία, �ι

δραστηρι"τητες πρ"ληψης των ναρκωτικών πρ�σα-

νατ�λίe�νται ιδίως στις π�λύ νεαρές γυναίκες και τις

µαθήτριες. Αυτές �ι πρωτ�*�υλίες επικεντρών�νται

συ'νά στη γυναικεία ταυτ"τητα και την άρνηση της

πρ�σ%�ράς ναρκωτικών απ" τ�υς %ίλ�υς τ�υς ή άλλ�υς

άνδρες τ�υ περι*άλλ�ντ"ς τ�υς.

<ι περι�ρισµένες πληρ�%�ρίες π�υ παρ�υσιάe�νται εδώ

καταδεικνύ�υν "τι, σε αντίθεση µε την αντιµετώπιση της

'ρήσης ναρκωτικών απ" άνδρες, η �π�ία τείνει να

επικεντρώνεται στην εγκληµατική επίπτωση π�υ

συνδέεται µε αυτή τη 'ρήση, η αντιµετώπισή της "σ�ν

α%�ρά τις γυναίκες %αίνεται να έ'ει περισσ"τερ� ως

κίνητρ� την ανησυ'ία για τ�ν αντίκτυπ� της 'ρήσης

ναρκωτικών σε άλλ�υς: στα παιδιά "ταν �ι 'ρήστες είναι

µητέρες και στ�υς άνδρες "ταν �ι 'ρήστες ασ'�λ�ύνται

επαγγελµατικά µε τ� σε�.

Πρ�γράµµατα αντιµετώπισης των αναγκών των γυναικών  ρηστών ναρκωτικών
Πίνακας 3 

Σηµειώσεις: – ∆εν υπάρ'�υν διαθέσιµες πληρ�%�ρίες ή δεν ανα%έρθηκε η ύπαρ�η
πρ�γράµµατ�ς.

+ Ανα%έρθηκε τ�υλά'ιστ�ν ένα πρ"γραµµα.
++ Ανα%έρθηκαν περισσ"τερα τ�υ εν"ς πρ�γράµµατα.

Πηγές: Εθνικές εκθέσεις τ�υ Reitox για τ� 1999, Dagmar Hedrich, «Community-based
services for female drug users in Europe», Pompidou Group τ�υ Συµ*�υλί�υ
της Ευρώπης, µη δηµ�σιευµένη έκθεση, ∆εκέµ*ρι�ς 1999.

Έγκυ�ι Γυναίκες ασ �λ�ύµενες Μητέρες  ρήστες Γυναίκες τρ�:ιµ�ι Μαθήτριες 
µε τ� σε� ναρκωτικών και τα παιδιά :υλακών και έ:η,ες 

τ�υς  

Βέλγι� ++ – ++ – –

∆ανία ++ + + – –

Γερµανία – + ++ + +

Ελλάδα + + + – –

Ισπανία – ++ + + –

Γαλλία + + – – –

Ιρλανδία + ++ + + –

Ιταλία – + ++ – +

Λ�υ�εµ*�ύργ� – + – – –

Κάτω Yώρες – + + – –

Αυστρία ++ + ++ – +

Π�ρτ�γαλία ++ + + + –

Φινλανδία – – + – –

Σ�υηδία ++ – + – ++

Ηνωµέν� Βασίλει� ++ ++ ++ ++ ++
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Κ ε : ά λ α ι � 5
Τ� πρ�,ληµα των ναρκωτικών
στην Κεντρική και Ανατ�λική

Ευρώπη

Τα πρ�*λήµατα π�υ συνδέ�νται µε τα ναρκωτικά ήταν

γενικά περι�ρισµένα στις YΚΑΕ µέ'ρι τις γεωπ�λιτικές

αλλαγές τ�υ 1989. Η αυ�ηµένη διαπερατ"τητα των

συν"ρων, η µεγαλύτερη µετακίνηση ανθρώπων και

αγαθών και η παρακµή των παραδ�σιακών κ�ινωνικών

α�ιών �δήγησαν τ"σ� σε νέα πρ�*λήµατα "σ� και στην

επιδείνωση παλιών. Παρά τ� γεγ�ν"ς "τι η διακίνηση

ναρκωτικών διαµέσ�υ της περι�'ής αυ�ήθηκε στις αρ'ές

της δεκαετίας τ�υ 1990, εί'ε σ'ετικά µικρή άµεση

επίδραση στην εγ'ώρια κατανάλωση ναρκωτικών. Έκτ�τε,

εντ�ύτ�ις, τ� %αιν"µεν� των ναρκωτικών διαδ"θηκε σε

"λ�υς τ�υς κ�ινωνικ�ύς τ�µείς.

Γενικές τάσεις

• Αυ�άνεται τ� π�σ�στ" τ�υ γενικ�ύ πληθυσµ�ύ, ιδίως

των µαθητών, π�υ έ'�υν δ�κιµάσει παράν�µα ναρκωτικά

τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά.

• Μειώνεται η ηλικία της πρώτης 'ρήσης ή πρώτης

επα%ής µε ν"µιµες και παράν�µες �υσίες.

• Αυ�άνεται η αίτηση για θεραπεία της ε�άρτησης απ"

�πι�ύ'α.

• Αλλάe�υν τα πρ"τυπα 'ρήσης, καθώς η αυ�αν"µενη

ενδ�%λέ*ια 'ρήση και η λήψη εισαγ"µενης ηρωίνης

καταλαµ*άν�υν τη θέση των �πι�ύ'ων π�υ παράγ�νται

τ�πικά.

• Η 'ρήση ναρκωτικών ε�απλώνεται απ" τα µεγάλα αστικά

κέντρα πρ�ς "λες τις περι%έρειες.

• Αυ�άνεται � αριθµ"ς τ"σ� των συλλήψεων "σ� και των

κατασ'έσεων π�υ α%�ρ�ύν ναρκωτικά.

Η συµπερίληψη στ�ι'είων σ'ετικά µε τ� πρ"*ληµα των ναρκωτικών

στις 'ώρες της Κεντρικής και Ανατ�λικής Ευρώπης (YΚΑΕ) στη %ετινή

έκθεση(6) αντικατ�πτρίeει την αυ�αν"µενη συνεργασία µετα�ύ τ�υ ΕΚΠΝΤ

και των υπ�ψή%ιων για έντα�η στην ΕΕ 'ωρών(7). Καθώς η συνεργασία 

µε την Κύπρ�, τη Μάλτα και την Τ�υρκία *ρίσκεται ακ"µα σε 

πρ�καταρκτικ" στάδι�, τ� παρ"ν κε%άλαι� επικεντρώνεται στις YΚΑΕ 

π�υ συµµετέ'�υν στ� σ'έδι� Phare της ΕΕ για τα συστήµατα 

πληρ�%�ριών για τα ναρκωτικά (8).

(6)  <ι YΚΑΕ είναι: Αλ*ανία, Β�σνία-Ερeεγ�*ίνη, Β�υλγαρία, Εσθ�νία, Λεττ�νία, Λιθ�υανία, <υγγαρία, Π�λωνία, Πρώην Γι�υγκ�σλα*ική
∆ηµ�κρατία της Μακεδ�νίας (ΠΓ∆Μ), Ρ�υµανία, Σλ�*ακία, Σλ�*ενία και Τσε'ική ∆ηµ�κρατία.

(7)  <ι υπ�ψή%ιες 'ώρες είναι: Β�υλγαρία, Εσθ�νία, Λεττ�νία, Λιθ�υανία, <υγγαρία, Π�λωνία, Ρ�υµανία, Σλ�*ακία, Σλ�*ενία και Τσε'ική
∆ηµ�κρατία,, καθώς και η Κύπρ�ς, η Μάλτα και η Τ�υρκία.

(8)  Τα στ�ι'εία πρ�έρ'�νται απ" τις εθνικές εκθέσεις για τα ναρκωτικά τ�υ Phare της ΕΕ, για τα έτη 1998 και 1999, και µπ�ρ�ύν να θεωρη-
θ�ύν µ"ν� ως συν�πτική παρ�υσίαση των γενικών περι%ερειακών τάσεων. ∆εν υπάρ'�υν διαθέσιµα στ�ι'εία για τη Β�σνία-Ερeεγ�-
*ίνη.
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Επικράτηση και πρ�τυπα  ρήσης
ναρκωτικών

Κάννα,η

Έρευνες στ�ν µαθητικ� πληθυσµ�

<ι έρευνες π�υ πραγµατ�π�ιήθηκαν σε µαθητές

εµ%ανίe�υν "τι η δ�κιµή ναρκωτικών τ�υλά'ιστ�ν µία

%�ρά σε "λη τη eωή σε 15-16'ρ�ν�υς αυ�ήθηκε

σηµαντικά κατά την περί�δ� 1994-1999. Τα στ�ι'εία π�υ

συγκεντρώθηκαν σε µια περί�δ� ετών για την επικράτηση

της 'ρήσης κάννα*ης τ�υλά'ιστ�ν άπα� σε "λη τη eωή

απ" τ� ευρωπαϊκ" πρ"γραµµα ερευνών στ�ν µαθητικ"

πληθυσµ" για τ� αλκ�"λ και άλλα ναρκωτικά (ESPAD)

απ�καλύπτ�υν "τι η κάννα*η είναι τ� πι� διαδεδ�µέν�

ναρκωτικ", αν και υπάρ'�υν �ρισµένες διακυµάνσεις

µετα�ύ 'ωρών.

Αίτηση για θεραπεία

Ενώ �ι περισσ"τερες πρωτ�*�υλίες θεραπείας στις YΚΑΕ

επικεντρών�νται σε πρ�*ληµατικ�ύς 'ρήστες �πι�ύ'ων,

η Αλ*ανία, η <υγγαρία και η Σλ�*ακία ανα%έρ�υν αίτηση

για θεραπεία απ" την πρ�*ληµατική 'ρήση κάννα*ης.

Στην Τσε'ική ∆ηµ�κρατία, � αριθµ"ς των πρ�*ληµατικών

'ρηστών κάννα*ης, �ι �π�ί�ι έ'�υν εντα'θεί πρ"σ%ατα

σε θεραπευτικά πρ�γράµµατα, εµ%ανίeει άν�δ� κατά τα

τελευταία τέσσερα 'ρ"νια. Θα 'ρειαστεί π�ι�τικά

καλύτερη κλινική και εθν�γρα%ική έρευνα της εν λ"γω

τάσης —η �π�ία παρατηρήθηκε επίσης στην ΕΕ—

πρ�κειµέν�υ να ανταπ�κριθ�ύν επαρκώς τα θεραπευτικά

πρ�γράµµατα.

∆ιαθεσιµ�τητα

< αυ�αν"µεν�ς αριθµ"ς κατασ'έσεων %υτών

µαρι'�υάνας και κάννα*ης υπ�δηλώνει "τι η διακίνηση

και η τ�πική παραγωγή κλιµακών�νται στις περισσ"τερες

'ώρες, αν και η ίδια τάση µπ�ρεί να αντικατ�πτρίeει

επίσης τη *ελτίωση στην επι*�λή τ�υ ν"µ�υ.

'πι�ύ α

Αίτηση για θεραπεία

Τα �πι�ύ'α π�υ 'ρησιµ�π�ι�ύνται στις YΚΑΕ

περιλαµ*άν�υν την ηρωίνη —της �π�ίας η 'ρήση ήταν

µηδαµινή έως τις αρ'ές της δεκαετίας τ�υ 1990— και

�υσίες εγ'ώριας παραγωγής, "πως τ� «Kompot» ή

ά'υρ� παπαρ�ύνας. Η µ�ρ%ίνη και άλλα �πι�ύ'α,

∆�κιµή τ�υλά ιστ�ν µία :�ρά σε �λη τη /ωή σε 15-16 ρ�ν�υς σε τέσσερις @ΚΑΕ, κατά την περί�δ� 1994-1999
Πίνακας 4

@ώρα 'υσία ∆�κιµή τ�υλά ιστ�ν µία :�ρά σε �λη τη /ωή (%)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Τσε'ική :λα τα παράν�µα ναρκωτικά 26,4 µ.δ. µ.δ. 43,6 (1) µ.δ.(1) µ.δ.
∆ηµ�κρατία Κάννα*η 21,5 µ.δ. µ.δ. 35,4 (1) µ.δ.(1) µ.δ.

<υγγαρία :λα τα παράν�µα ναρκωτικά µ.δ. 4,8 µ.δ. µ.δ. (1) 12,5(1) µ.δ.
Κάννα*η µ.δ. 4,5 µ.δ. µ.δ. (1) 11,5(1) µ.δ.

Λιθ�υανία :λα τα παράν�µα ναρκωτικά µ.δ. 3,2 µ.δ. 26,0 (1) 13,3 (2) µ.δ.
Κάννα*η µ.δ. 1,0 µ.δ. µ.δ. (1) 27,1 (2) µ.δ.

Σλ�*ακία Κάννα*η 8,1 12,4 µ.δ. µ.δ. (1) 19,7(1) 23,0

Σηµειώσεις: (1) Μ"ν� στ� Βίλνι�υς.
(2) Μαθητές της ενάτης έως ενδεκάτης τά�ης. Μ"ν� στην Klaipeda.
µ.δ. = µη διαθέσιµα στ�ι'εία.

Αριθµ�ς των αιτήσεων για θεραπεία στις @ΚΑΕ απ� τ� 1993 (�λες �ι �υσίες)
Πίνακας 5 

@ώρα Έτ�ς

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Αλ*ανία  (1) µ.δ. µ.δ. 27 63 334 523

Πρώην Γι�υγκ�σλα*ική 82 116 242 301 431 µ.δ.
∆ηµ�κρατία της 
Μακεδ�νίας

Β�υλγαρία  µ.δ. µ.δ. 254 449 µ.δ. µ.δ.

Εσθ�νία µ.δ. 246 366 755 µ.δ. µ.δ.

<υγγαρία µ.δ. 2 806 3 263 4 233 7 945 8 957

Λεττ�νία µ.δ. 1 084 1 289 1 517 1 738 1 970

Λιθ�υανία µ.δ. µ.δ. µ.δ. 1 804 2 871 2 862

Π�λωνία 3 783 4 107 4 223 4 772 µ.δ. µ.δ.

Τσε'ική ∆ηµ�κρατία  (2) µ.δ. µ.δ. 2 470 3 252 3 132 3 858

Ρ�υµανία µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 646 µ.δ.

Σλ�*ακία µ.δ. 1 189 1 239 1 594 2 074 2 199

Σλ�*ενία (2) 141 187 125 309 µ.δ. µ.δ.

Σηµειώσεις: (1) Τα στ�ι'εία για την Αλ*ανία πρ�έρ'�νται απ" ένα µ"ν� ν�σ�κ�µεί�.
(2) Πρώτη αίτηση για θεραπεία.
µ.δ. = µη διαθέσιµα στ�ι'εία.
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συµπεριλαµ*αν�µένης και της υδρ�κωδεΐνης, µπ�ρ�ύν

να καταταγ�ύν στη δεύτερη �µάδα, αλλά κυκλ�%�ρ�ύν

µ"ν� σε έναν περι�ρισµέν� αριθµ" YΚΑΕ (η υδρ�κωδεΐνη

ανα%έρθηκε µ"ν� στην <υγγαρία).

Παρά τ� γεγ�ν"ς "τι τα στ�ι'εία δεν έ'�υν συλλε'θεί µε

συστηµατικ" ή εναρµ�νισµέν� τρ"π�, η αίτηση για

θεραπεία απ" τη 'ρήση �πι�ύ'ων έ'ει εµ%ανίσει σα%ή

άν�δ� απ" τ� 1993 σε "λες τις YΚΑΕ.

Σε �κτώ απ" τις δώδεκα 'ώρες για τις �π�ίες υπάρ'�υν

διαθέσιµα στ�ι'εία τ� 70 µε 90 % των υπ�*αλλ"µενων σε

θεραπεία π�υ έ'�υν καταγρα%εί ήταν 'ρήστες �πι�ύ'ων,

κατά την περί�δ� 1995-1998. Yαµηλ"τερα π�σ�στά

σηµειών�νται στην Τσε'ική ∆ηµ�κρατία (17 %), την

<υγγαρία (34,7%) και τη Λεττ�νία (49,4%).

Σ'εδ"ν "λες �ι 'ώρες ανα%έρ�υν µείωση της µέσης

ηλικίας των 'ρηστών �πι�ύ'ων π�υ υπ�*άλλ�νται σε

θεραπεία. <ι ηλικιακές �µάδες π�υ διατρέ'�υν τ�ν

µεγαλύτερ� κίνδυν� είναι �ι 15-19'ρ�ν�ι και �ι 20-

24'ρ�ν�ι, σηµαντικά νε"τερες ηλικίες απ" ",τι στην ΕΕ.

Στην Τσε'ική ∆ηµ�κρατία, η µέση ηλικία των

πρ�*ληµατικών 'ρηστών ναρκωτικών π�υ καταγρά%ηκαν

πρ"σ%ατα και υπ�*άλλ�νται σε θεραπεία µειώθηκε απ"

22,8 τ� 1995 στα 20,6 τ� 1998. Πάνω απ" τ� 75 % των

νε�εισαγ"µενων σε θεραπεία άρ'ισαν να κάν�υν 'ρήση

ναρκωτικών πριν κλείσ�υν τα 19 και πάνω απ" τ� 12 %

πριν απ" τα 15. Η ίδια τάση είναι εµ%ανής στις *αλτικές

'ώρες. Στη Λεττ�νία, τ� 41 % "λων των θεραπευ"µενων

π�υ έ'�υν καταγρα%εί είναι κάτω των 19 και τ� 22 %

κάτω των 15 ετών. Στην Αλ*ανία και την <υγγαρία

σηµειώνεται, επίσης, υψηλ" π�σ�στ" θεραπευ"µενων

ηλικίας 15 µε 19, καθώς και αύ�ηση της ηλικιακής �µάδας

20 µε 24.

Ενδ�:λέ,ια  ρήση ναρκωτικών

Η ενδ�%λέ*ια 'ρήση ναρκωτικών απ�τελεί σ�*αρ"

πρ"*ληµα για την περι�'ή και συνδέεται γενικά, αλλά "'ι

απ�κλειστικά, µε τη 'ρήση ηρωίνης. Εντ�ύτ�ις, υ%ίστανται

διακυµάνσεις µετα�ύ των 'ωρών.

Στην Αλ*ανία, τ� 87,2 % "λων των συµµετε'"ντων σε

θεραπευτικά πρ�γράµµατα κάν�υν 'ρήση ηρωίνης, είτε

απ�κλειστικά είτε σε συνδυασµ" µε άλλες �υσίες, αν και η

ενδ�%λέ*ια 'ρήση µειώθηκε απ" 29% τ� 1995 σε 19,3% τ�

1998. Στην Τσε'ική ∆ηµ�κρατία αντίθετα, τ� π�σ�στ" των

'ρηστών ενδ�%λέ*ιων ναρκωτικών (YΕΝ) σηµείωσε άν�δ�

απ" 55 % τ� 1997 σε 62 % τ� 1998. Εντ�ύτ�ις, παρά την

αύ�ηση αυτή, η ηρωίνη α%�ρά τ� 17 % µ"ν� τ�υ

συν"λ�υ της πρ�*ληµατικής 'ρήσης ναρκωτικών στη

'ώρα. Τ� 1998, τ� 26,3 % "λων των 'ρηστών π�υ

καταγρά%ηκαν για θεραπεία στην <υγγαρία ήταν YΕΝ και

τ� 86 % "λων των 'ρηστών ηρωίνης έκαναν ενδ�%λέ*ια

'ρήση. Στην Π�λωνία, µ"ν� τ� 50 % των θεραπευ"µενων

τ� 1997 έκαναν ενδ�%λέ*ια 'ρήση και τ� π�σ�στ" αυτ"

ανα%έρεται "τι έ'ει αυ�ηθεί σηµαντικά απ" τ"τε.

Ηρωίνη έναντι  ρήσης εγ ώριων �υσιών

Η 'ρήση ηρωίνης έ%θασε τ� υψηλ"τερ� σηµεί� της στις

περισσ"τερες YΚΑΕ κατά την περί�δ� 1994-1995 και εκ

νέ�υ κατά τα έτη 1997-1998. Η άν�δ�ς αυτή

αντικατ�πτρίeει αύ�ηση των διαθέσιµων π�σ�τήτων τ�υ

ναρκωτικ�ύ, η �π�ία µε τη σειρά της �δήγησε σε µια

πτώση της 'ρήσης των πι� «παραδ�σιακών», εγ'ώρια

παραγ"µενων �πι�ύ'ων.

Η Αλ*ανία και η Λεττ�νία ανα%έρ�υν µια τα'εία άν�δ�

της 'ρήσης ηρωίνης τ� 1998, ενώ στην Εσθ�νία

παρατηρήθηκε µετατ"πιση απ" τ� ά'υρ� παπαρ�ύνας

πρ�ς την ηρωίνη κατά την περί�δ� 1997-1998. Στην

<υγγαρία, τ� π�σ�στ" των τ��ικ�µανών π�υ

ν�σηλεύ�νται κυρίως για τη 'ρήση �πι�ύ'ων ανήλθε απ"

21,5 % τ� 1994 σε 34,7 % τ� 1998. Παράλληλα, η 'ρήση

υπνωτικών σηµείωσε πτώση απ" 27,8 σε 12,2 % και η

'ρήση πτητικών �υσιών έπεσε απ" 15,7 σε 3,4 %. Στην

Π�λωνία, τ� π�σ�στ" 'ρηστών «σπιτικών» �πι�ύ'ων

("πως η «π�λωνέeικη» ηρωίνη) µειώνεται α�ι�σηµείωτα,

ενώ τ� π�σ�στ" 'ρηστών ηρωίνης αυ�άνεται. Στη

Σλ�*ακία, παρατηρήθηκε αύ�ηση στη 'ρήση ηρωίνης

στ�υς συµµετέ'�ντες σε θεραπευτικά πρ�γράµµατα απ"

37% τ� 1993 σε 86% τ� 1994.

Γεωγρα:ικές και κ�ινωνικές επιρρ�ές

Απ" τ� 1996, η 'ρήση �πι�ύ'ων στις YΚΑΕ έ'ει ε�απλωθεί

απ" τα µεγάλα αστικά κέντρα στις περισσ"τερες απ" τις

περι%έρειες. Στη Σλ�*ακία, ενώ µ"ν� τ� 35 % των

Σηµείωση:   Μέσ�ς "ρ�ς για την περί�δ� 1995-1998.

Αλ
*α

νί
α

(1
99

5–
19

98
)

Β
�υ

λγ
αρ

ία
(1

99
6)

Τσ
ε'

ικ
ή 

∆
ηµ

�-
κρ

ατ
ία

 (1
99

8)

Εσ
θ�

νί
α

(1
99

8)

Π
Γ∆

Μ
(1

99
7)

<
υγ

γα
ρί

α
(1

99
8)

Λε
ττ

�ν
ία

(1
99

8)

Λι
θ�

υα
νί

α
(1

99
8)

Π
�λ

ω
νί

α
(1

99
6)

Ρ�
υµ

αν
ία

(1
99

7)

Σλ
�*

ακ
ία

(1
99

9)

Π�σ�στ�  ρηστών �πι�ύ ων επί των συµµετε �ντων σε 
θεραπευτικά πρ�γράµµατα σε �ρισµένες @ΚΑΕ

∆ιάγρ. 22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%



Eτήσια έκθεση σ ετικά µε την κατάσταση τ�υ πρ�,λήµατ�ς των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση — 2000

48

ε�αρτηµένων απ" την ηρωίνη 'ρηστών υπ�*άλλ�νταν σε

θεραπεία εκτ"ς της Μπρατισλά*α τ� 1994, τ� π�σ�στ"

αυτ" σηµείωσε άν�δ� στ� 47 και 60 % τ� 1995 και 1996,

αντιστ�ί'ως.

Στην Π�λωνία, παρατηρήθηκαν δια%�ρές στη 'ρήση

�πι�ύ'ων µετα�ύ των µεγάλων π"λεων. Για παράδειγµα,

τ� 70 % "λων των συµµετε'"ντων σε θεραπευτικά

πρ�γράµµατα στη Βαρσ�*ία και την Κρακ�*ία είναι

κυρίως 'ρήστες �πι�ύ'ων. Εντ�ύτ�ις, στην Κρακ�*ία, η

πλει�ψη%ία τ�υς κάνει 'ρήση «σπιτικών» �πι�ύ'ων, ενώ

στη Βαρσ�*ία η ηρωίνη είναι τ� ναρκωτικ" π�υ

καταναλώνεται κατά κύρι� λ"γ�.

Ανα%έρθηκαν επίσης δια%�ρές στη 'ρήση µετα�ύ

εθν�τικών �µάδων στις YΚΑΕ. Για παράδειγµα, στην

Πρώην Γι�υγκ�σλα*ική ∆ηµ�κρατία της Μακεδ�νίας, τα

στ�ι'εία για τ� 1998 εµ%ανίe�υν "τι �ι νεαρ�ί κάτ�ικ�ι της

εν λ"γω 'ώρας τείν�υν να κάν�υν ενδ�%λέ*ια 'ρήση

ηρωίνης, ενώ τα άτ�µα της αλ*ανικής εθν"τητας

συνήθως την καπνίe�υν. Παρ"µ�ιες δια%�ρές ανα-

%έρθηκαν και για τη ρωσική εθν�τική µει�ν"τητα στις

*αλτικές 'ώρες, καθώς και "σ�ν α%�ρά τη µει�ν"τητα

των Ρ"µα της Β�υλγαρίας.

Συνδε�µενες µε τα ναρκωτικά ασθένειες

Παρά τ� γεγ�ν"ς "τι υ%ίστανται ελά'ιστα α�ι"πιστα

στ�ι'εία σ'ετικά µε τ�ν ι" HIV, τ� AIDS και την ηπατίτιδα Β

και C για τις YΚΑΕ, η επικράτηση των επικίνδυνων

συµπερι%�ρών π�υ σ'ετίeεται µε την ενδ�%λέ*ια 'ρήση

ναρκωτικών υπ�δηλώνει "τι � κίνδυν�ς ε�άπλωσης

επιδηµιών παραµένει υψηλ"ς.

Κ�καΐνη
Η 'ρήση κ�καΐνης είναι σ'ετικά σπάνια στις YΚΑΕ, καθώς

"µως είναι �λ�ένα και πι� διαθέσιµη, η επικράτηση, η

διακίνηση και �ι κατασ'έσεις της αυ�άν�νται. Σε

σύγκριση µε άλλα ναρκωτικά, η κ�καΐνη είναι σηµαντικά

ακρι*"τερη και η 'ρήση της τείνει να περι�ρίeεται σε

κύκλ�υς υψηλ"τερων εισ�δηµάτων.

Συνθετικά ναρκωτικά
Κατά την τελευταία τετραετία, "λα τα συνθετικά

ναρκωτικά έ'�υν γίνει περισσ"τερ� δηµ�%ιλή —ιδιαίτερα

στις τρεις *αλτικές 'ώρες, την Τσε'ική ∆ηµ�κρατία, την

<υγγαρία, την Π�λωνία, τη Σλ�*ακία και τη Σλ�*ενία—

και έ'�υν καταστεί αναπ"σπαστ� µέρ�ς της νεανικής

'�ρευτικής κ�υλτ�ύρας.

Καθώς �ι 'ρήστες συνθετικών �υσιών έ'�υν την

τάση να µη θεωρ�ύν τ�υς εαυτ�ύς τ�υς ως «'ρήστες

ναρκωτικών» ή «ναρκ�µανείς» και, κατά συνέπεια,

σπανίως επιδιώκ�υν να εντα'θ�ύν σε θεραπευτικ"

πρ"γραµµα, είναι δύσκ�λ� να σ'ηµατίσ�υµε µια ακρι*ή

εικ"να της έκτασης της 'ρήσης συνθετικών ναρκωτικών

στις YΚΑΕ. Εντ�ύτ�ις, τα διαθέσιµα στ�ι'εία "σ�ν α%�ρά

τ�ν αριθµ" και τις π�σ"τητες των κατασ'έσεων

ναρκωτικών %αίνεται να υπ�δηλών�υν "τι η διάδ�ση των

εν λ"γω �υσιών υπ�τιµάται ευρέως.

Η 'ρήση αµ%εταµινών και διεγερτικών τύπ�υ

αµ%εταµίνης αυ�άνεται στις YΚΑΕ, αν και τα πρ"τυπα

'ρήσης π�ικίλλ�υν. Στην Τσε'ική ∆ηµ�κρατία, η 'ρήση

της Pervitin, µιας µεθαµ%εταµίνης, αντιπρ�σωπεύει τ�

σ�*αρ"τερ� πρ"*ληµα µε ναρκωτικά στη 'ώρα (68 %

"λων των πρ�*ληµατικών 'ρηστών ναρκωτικών). Η 'ρήση

της σ'εδ"ν τριπλασιάστηκε στ�υς µαθητές κατά την

περί�δ� 1994-1997. Στην <υγγαρία, η πρ�*ληµατική

'ρήση αµ%εταµινών (κυρίως ενδ�%λέ*ια) α%�ρά τ�

15,2 % τ�υ συν"λ�υ των αιτήσεων για θεραπεία. Στη

Λιθ�υανία, �ι αµ%εταµίνες εµ%ανίστηκαν στη µαύρη

αγ�ρά τ� 1996 και καταναλών�νται σε δισκία ή

ενδ�%λε*ίως. Στην Π�λωνία, �ι αµ%εταµίνες πρ�-

σ%έρ�νται �λ�ένα και περισσ"τερ� σε νεαρά άτ�µα

π�υ δεν εί'αν πρ�ηγ�υµένως κάνει 'ρήση ναρκωτικών.

Στη Ρ�υµανία, ανα%έρ�νται σηµαντικές κατασ'έσεις

αµ%εταµινών τ� 1997.

Άλλες �υσίες
<ι άλλες �υσίες π�υ καταναλών�νται στις YΚΑΕ —αν και

"'ι στην ίδια έκταση σε "λες— περιλαµ*άν�υν τα

υπνωτικά και τα ηρεµιστικά, τις εισπνε"µενες και τις

πτητικές �υσίες.

Στην <υγγαρία, η 'ρήση υπνωτικών και *ενe�διαeεπινών

α%�ρ�ύσε τ� 26 % "λων των στατιστικών στ�ι'είων

θεραπείας τ� 1998 και τ� 17,9 % στη Ρ�υµανία τ� 1997.

Στη Λεττ�νία, τ� 1998, τ� 34,2 % της συν�λικής 'ρήσης

ψυ'�τρ�πικών �υσιών α%�ρ�ύσε πτητικές �υσίες, ενώ τα

υπνωτικά α%�ρ�ύσαν τ� 10,1 %. Στη Σλ�*ακία, τ�

π�σ�στ" των 'ρηστών πτητικών �υσιών επί τ�υ συν"λ�υ

των συµµετε'"ντων σε θεραπευτικά πρ�γράµµατα ήταν

10 µε 11 % κατά την περί�δ� 1994-1998, ενώ η 'ρήση

υπνωτικών α%�ρ�ύσε τ� 6 % τ�υ συν"λ�υ των αιτήσεων

για θεραπεία τ� 1998. Απ" µια εθνική έρευνα σε

15'ρ�ν�υς π�υ διε�ά'θηκε τ� 1995 στη Σλ�*ενία,

διαπιστώθηκε ένα σηµαντικ" π�σ�στ" κατά'ρησης

κ"λλας και άλλων �υσιών, καθώς και ηρεµιστικών,

ιδιαίτερα στα κ�ρίτσια.

Συν�λικά, η κατανάλωση ναρκωτικών στις YΚΑΕ συνε'ίeει

να αυ�άνεται.
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Τρ�π�ι αντιµετώπισης

Κατά την τελευταία πενταετία, �ι περισσ"τερες YΚΑΕ

επι'είρησαν να καταπ�λεµήσ�υν τ� πρ"*ληµα των

ναρκωτικών µε θεσµικά και ν�µ�θετικά µέτρα, δρα-

στηρι"τητες µείωσης της eήτησης (κυρίως πρ"ληψη

και θεραπεία) και ενέργειες καταστ�λής.

Θεσµικ�ί και ν�µ�θετικ�ί τρ�π�ι
αντιµετώπισης

Η ν�µ�θετική αντιµετώπιση συνε'ίeεται µε την

ενσωµάτωση τ�υ κ�ιν�τικ�ύ κεκτηµέν�υ στην εθνική

ν�µ�θεσία των δέκα υπ�ψή%ιων 'ωρών. Απ" τ� 1996, έ'ει

υι�θετηθεί απ" τις YΚΑΕ ένα ευρύ %άσµα νέων µέτρων —

π�υ καλύπτει τη ν�µιµ�π�ίηση εσ"δων, τ�ν έλεγ'� των

'ηµικών πρ�δρ"µων �υσιών, εναλλακτικές λύσεις για τη

%υλάκιση και την κατανάλωση, την παραγωγή και εµπ�ρία

παράν�µων ναρκωτικών �υσιών— καθώς και τη

συµµετ�'ή σε διεθνείς συµ*άσεις και τη µεταρρύθµιση

τ�υ π�ινικ�ύ κώδικα.

Εντ�ύτ�ις, η επίσηµη δηµι�υργία εν"ς ν�µ�θετικ�ύ

πλαισί�υ απ�τελεί µ"ν� τ� πρώτ� *ήµα: � καθ�ρισµ"ς τ�υ

τρ"π�υ ε%αρµ�γής των νέων ν"µων, καθώς και η διάθεση

των απαραίτητων κ�νδυλίων και ανθρώπινων π"ρων για

τη µετατρ�πή των εν λ"γω αρ'ών σε πρακτικά µέτρα και η

παρακ�λ�ύθηση της ε%αρµ�γής τ�υς παραµέν�υν

µείe�νες πρ�κλήσεις. Σε �ρισµένες περιπτώσεις, θα

'ρειαστεί περαιτέρω ανάλυση των ν�µ�θετικών τάσεων

και αυ�ηµένη συνεργασία πρ�κειµέν�υ να απ�%ευ'θ�ύν

αντι%άσεις στις π�λιτικές των κρατών µελών της ΕΕ και

των υπ�ψή%ιων 'ωρών.

Παρά τ� γεγ�ν"ς "τι έ'�υν καθιερωθεί διυπ�υργικές

διαρθρώσεις συντ�νισµ�ύ των πρ�σπαθειών κατα-

π�λέµησης των ναρκωτικών σε "λες τις YΚΑΕ, �ι

συ'νές αναδι�ργανώσεις των εν λ"γω δ�µών, καθώς και

η έλλειψη πιστώσεων έ'�υν δηµι�υργήσει την ανάγκη για

ενισ'υµέν� εθνικ" συντ�νισµ". Εντ�ύτ�ις, παρά τις

συ'νές αυτές αλλαγές, �ι υπ�επιτρ�πές και �ι �µάδες

εργασίας έ'�υν συµ*άλει σηµαντικά στην πρ�ετ�ιµασία

ν�µ�σ'εδίων, καθώς και στην ανάπτυ�η εθνικών

στρατηγικών κατά των ναρκωτικών.

Π�λλές YΚΑΕ αναπτύσσ�υν π�λυθεµατικές στρατηγικές

καταπ�λέµησης των ναρκωτικών, αλλά λ"γω της αντί-

��ης κ�ινωνικ��ικ�ν�µικής κατάστασης, καθώς και

των π�λλών π�λιτικών και άλλων πρ�κλήσεων π�υ

αντιµετωπίe�υν �ι εν λ"γω 'ώρες, δεν µπ"ρεσαν να

α%ιερώσ�υν σε κάθε περίπτωση τα αναγκαία κ�νδύλια για

τ� σκ�π" αυτ".

Μείωση της /ήτησης και της πρ�σ:�ράς
Η αύ�ηση της διασυν�ριακής διακίνησης, της

ν�µιµ�π�ίησης εσ"δων και της παρ�'έτευσης πρ"δρ�µων

�υσιών απ" τις αρ'ές της δεκαετίας τ�υ 1990 �δήγησε στ�

να δ�θεί αυ�ηµένη έµ%αση στην επι*�λή τ�υ ν"µ�υ στις

YΚΑΕ. <ι έλεγ'�ι π�υ α%�ρ�ύν την πρ�σ%�ρά παράν�µων

ναρκωτικών έ'�υν ενισ'υθεί µε την υπ�στήρι�η τ�υ

πρ�γράµµατ�ς Phare της ΕΕ.

Έ'�υν αναπτυ'θεί δραστηρι"τητες µείωσης της eήτησης

σε "λες τις YΚΑΕ µε την ενεργ" υπ�στήρι�η διεθνών

�ργανώσεων και έ'�υν πρ�σαρµ�στεί και µετα%ραστεί νέα

έγγρα%α και µεθ�δ�λ�γικά εργαλεία απ" υλικ" π�υ

παρά'θηκε στην ΕΕ. ∆ηµι�υργήθηκαν, επίσης, πρ�ληπτικά

και θεραπευτικά πρ�γράµµατα, α�ι�π�ιώντας τη διαθέσιµη

εµπειρ�γνωµ�σύνη στις YΚΑΕ.

Εντ�ύτ�ις, παρά τις πρ�σπάθειες αυτές, η µείωση της

eήτησης ναρκωτικών παραµένει 'αµηλή πρ�τεραι"τητα

στις περισσ"τερες YΚΑΕ, "πως δια%αίνεται απ" την

καταν�µή των π"ρων µετα�ύ τ�υ τ�µέα της καταστ�λής

και τ�υ τ�µέα της µείωσης της eήτησης, η �π�ία ευν�εί τ�ν

τ�µέα των κατασταλτικών µέτρων.

Σε κάπ�ι� *αθµ", η έλλειψη π"ρων και η δύσκ�λη

κ�ινωνικ��ικ�ν�µική κατάσταση σε �ρισµένες 'ώρες εί'ε

ως συνέπεια �ι π"ρ�ι π�υ '�ρηγήθηκαν µέσω διεθν�ύς

υπ�στήρι�ης να επηρεάσ�υν τις απ�%άσεις σ'ετικά µε τ�

π�ιες δράσεις θα έπρεπε να αναπτυ'θ�ύν. Ως απ�τέλεσµα,

και παρά τις ικαν"τητες αυτών π�υ εργάe�νται στ�ν τ�µέα,

π�λλές απ" αυτές τις δραστηρι"τητες εί'αν περι�ρισµέν�

αντίκτυπ� στην κατάσταση.

:λες �ι µ�ρ%ές δράσης θα πρέπει να εντα'θ�ύν σε πι�

συνεκτικές και απ�τελεσµατικές εθνικές και περι%ε-

ρειακές στρατηγικές π�υ *ασίe�νται σε µεγαλύτερη

γνώση των πλέ�ν πρ�*ληµατικών πτυ'ών τ�υ %αιν�µέν�υ

των ναρκωτικών. Ως εκ τ�ύτ�υ, η ενίσ'υση των

πρωτ"τυπων εθνικών εστιακών σηµείων σε κάθε YΚΑΕ,

καθώς και η συµµετ�'ή των υπ�ψη%ίων 'ωρών στις

δραστηρι"τητες τ�υ ΕΚΠΝΤ θα µπ�ρ�ύσαν να ω%ελήσ�υν

σηµαντικά τη διαδικασία λήψης απ�%άσεων στις εν λ"γω

'ώρες.
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Εκδ�σεις ΕΚΠΝΤ 2000
Εκδ�σεις σε άµεση σύνδεση

Ετήσιες εκδ�σεις

Στατιστικ� δελτί

σε άµεση σύνδεση στ� www.emcdda.org
(διατίθεται στα αγγλικά)

Έντυπες εκδ�σεις

Ετήσιες εκδ�σεις

Ετήσια έκθεση σ�ετικά µε την κατάσταση

τυ πρ�λήµατς των ναρκωτικών στην

Ευρωπαϊκή Ένωση — 2000 

(διατίθεται στις έντεκα επίσηµες γλώσσες
της ΕΕ)

Γενική έκθεση δραστηριτήτων 1999

(διατίθεται στα αγγλικά, γαλλικά και
γερµανικά)

Ενηµερωτικ� δελτί�

DrugNet Europe, τεύ�η 21 έως 26
(διµηνιαί� ενηµερωτικ" δελτί�· διατίθεται
στα αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά,
π�ρτ�γαλικά)

Σειρές επιστηµ�νικών µ�ν�γρα:ιών

Methods to integrate epidemiological

indicators to address policy-related

questions on drug use

Επιστηµ�νική µ�ν�γρα%ία αριθ. 6
(διατίθεται στα αγγλικά)

Evaluation: A key tool for improving drug

prevention 

Επιστηµ�νική µ�ν�γρα%ία αριθ. 5
(διατίθεται στα αγγλικά)

Understanding and responding to drug

use: the role of qualitative research 

Επιστηµ�νική µ�ν�γρα%ία αριθ. 4
(διατίθεται στα αγγλικά)

Σειρές µελετών

Reviewing current practice in drug 

substitution treatment in Europe 

Μελέτες αριθ. 3
(διατίθεται στα αγγλικά)
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Τ� Ευρωπαϊκ� Κέντρ� Παρακ�λ�ύθησης Ναρκωτικών και Τ�&ικ�µανίας (ΕΚΠΝΤ) απ�τελεί έναν απ� τ�υς έντεκα

απ�κεντρωµέν�υς �ργανισµ�ύς π�υ δηµι�ύργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε σκ�π� την εκτέλεση ε&ειδικευµέν�υ

τε1νικ�ύ ή επιστηµ�νικ�ύ έργ�υ.

Τ� Κέντρ�, τ� �π�ί� δηµι�υργήθηκε τ� 1993 και λειτ�υργεί απ� τ� 1995, έ1ει ως κύρι� στ�1� τη διάθεση

«αντικειµενικών, α&ι�πιστων και συγκρίσιµων πληρ�9�ριών σε ευρωπαϊκ� επίπεδ� σ1ετικά µε τα ναρκωτικά και την

τ�&ικ�µανία, καθώς και τις συνέπειές τ�υς». Μέσω των στατιστικών, τεκµηριωµένων και τε1νικών πληρ�9�ριών π�υ

συγκεντρώνει, αναλύει και διαδίδει, τ� ΕΚΠΝΤ πρ�σ9έρει στ� κ�ιν� τ�υ —είτε πρ�κειται για παράγ�ντες 1άρα&ης

π�λιτικής, επαγγελµατίες στ�ν τ�µέα των ναρκωτικών ή ευρωπαί�υς π�λίτες— µια γενική εικ�να τ�υ 9αιν�µέν�υ των

ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Τα <ασικά καθήκ�ντα τ�υ Κέντρ�υ είναι:

• η συλλ�γή και ανάλυση των υ9ιστάµενων στ�ι1είων·

• η <ελτίωση των µεθ�δων σύγκρισης των στ�ι1είων·

• η διάδ�ση πληρ�9�ριών· και

• η συνεργασία µε ευρωπαϊκές και διεθνείς �ργανώσεις, καθώς και µε 1ώρες π�υ δεν ανήκ�υν στην ΕΕ.

Τ� ΕΚΠΝΤ δραστηρι�π�ιείται απ�κλειστικά στ�ν τ�µέα της πληρ�9�ρησης.

Τ� ΕΚΠΝΤ σε απευθείας σύνδεση

Λεπτ�µερείς πληρ�9�ρίες για τη 1ρήση ναρκωτικών στην Ευρώπη, δηµ�σιεύσεις π�υ µπ�ρ�ύν να ανακτηθ�ύν στις

έντεκα επίσηµες γλώσσες της ΕΕ, συνδέσεις µε ε&ειδικευµένα κέντρα πληρ�9�ριών για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη και

εκτ�ς αυτής, καθώς και ελεύθερη πρ�σ<αση στις ε&ειδικευµένες <άσεις δεδ�µένων διατίθενται στην ιστ�θέση τ�υ

ΕΚΠΝΤ  http://www.emcdda.org

ISBN 92-9168-096-6
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