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ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων)

Το ΚΕΘΕΑ, ειδικός σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC), 
είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα (1983, ειδική νομοθετική ρύθμιση με ν. 1729/87) 
για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Σήμερα το ΚΕΘΕΑ αποτελεί ένα πανελλαδικό δίκτυο 
υπηρεσιών και βασικό φορέα υλοποίησης του εθνικού σχεδιασμού για τα ναρκωτικά. Οι υπηρεσίες του 
παρέχονται δωρεάν, βασίζονται στο ψυχοκοινωνικό μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και καλύπτουν 
ανάγκες χρηστών με διαφορετικά χαρακτηριστικά: ενήλικες, έφηβοι, κρατούμενοι, γονείς, μετανάστες 
κ.λπ. Το ΚΕΘΕΑ δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς πρόληψης, εκπαίδευσης επαγγελματιών, έρευνας 
και ενημέρωσης της κοινής γνώμης στον τομέα των εξαρτήσεων. 

Από το 1993 το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνει στην Ελλάδα την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για 
τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB). Η έκθεση προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προσπαθειών 
για τον έλεγχο των ναρκωτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει τα δελτία Τύπου της 
έκθεσης του 2010, η οποία ανακοινώνεται σε όλο τον κόσμο στις 2 Μαρτίου 2011. Η απόδοση στα 
ελληνικά έγινε από το Τμήμα Ενημέρωσης του ΚΕΘΕΑ και η παραγωγή του εντύπου σε 900 αντίτυπα από 
την παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ. 

Στην έκδοση περιλαμβάνεται CD με το πλήρες κείμενο της έκθεσης για το 2010 και το παράρτημά της με 
θέμα Διαθεσιμότητα των Διεθνώς Ελεγχόμενων Ναρκωτικών Ουσιών: Διασφαλίζοντας Επαρκή Πρόσβαση 
για Ιατρικούς και Φαρμακευτικούς Σκοπούς.

INCB

Vienna International Centre
P.O. Box 500, 

1400 Vienna, Austria
tel.: (43-1) 26060 4163

Web address: www.incb.org

KETHEA (Therapy Center for Dependent Individuals)

KETHEA, ΝGO in special consultative status with the Economic and Social Council (ECOSOC) of the UN, 
is the first organisation established in Greece (1983) for the purposes of treatment, prevention, 
professional training and research in the field of drug addiction. Today, KETHEA operates more than 90 
units throughout Greece, being one of the principal implementation bodies of the Greek national 
strategy on drugs. All services are provided free of charge; they are based on the drug-free Therapeutic 
Community model, which has been evolved to meet the particular needs of Greek drug users with 
different profiles: Adults, adolescents, prisoners, addicted parents, migrants etc. 

KETHEA, which is also associated with the UN Public Information Department (DPI), has been launching 
the INCB Annual Report to the Greek public and media since 1993. The report provides a comprehensive 
review of the drug control situation in various parts of the world. The 2010 Annual Report of the INCB is 
presented to the world public on the 2nd of March 2011. The texts of this bilingual press kit of the 2010 
report were translated into Greek by KETHEA’s Public Information Department. The press kit was designed 
and produced by KETHEA SCHEMA & CHROMA, KETHEA’s printing unit, in February 2011.

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Σορβόλου 24, 116 36 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9241993-6, Φαξ: 210 9241986

E-mail: admin@kethea.gr
Web address: www.kethea.gr

INCB

Vienna International Centre
P.O. Box 500, 

1400 Vienna, Austria
tel.: (43-1) 26060 4163

Web address: www.incb.org

KETHEA

24 Sorvolou str., 116 36 Athens, GREECE
tel.: +30210 9241993-6, fax: +30210 9241986

E-mail: admin@kethea.gr
Web address: www.kethea.gr
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο έλεγχος των ναρκωτικών είναι προς το συμφέρον όλων μας. Η κοινωνία των πολιτών, οι 
οικογένειες και τα άτομα χρειάζεται να προστατευθούν από τις αρνητικές συνέπειες της 
παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών. Πρέπει, επίσης, να έχουμε πρόσβαση σε 
νόμιμες ναρκωτικές ουσίες, τα φάρμακα που είναι απαραίτητα για να ανακουφίσουν από τον 
πόνο και την ταλαιπωρία, αλλά και να θεραπεύσουν άλλες ασθένειες. Αυτοί οι δύο στόχοι 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και έχουν συμφωνηθεί από τη διεθνή κοινότητα 
μέσω των διεθνών συμβάσεων ελέγχου των ναρκωτικών. Πρέπει να διατηρηθεί η λεπτή 
ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε τέτοια φάρμακα και στη μη 
διοχέτευση ναρκωτικών ουσιών σε παράνομους σκοπούς.

Αν και σε παγκόσμιο επίπεδο καταναλώνονται περισσότερα φάρμακα για ιατρικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς, η κατανάλωση είναι άνισα κατανεμημένη ανά την υφήλιο. Σε πολλές 
χώρες φάρμακα για τη θεραπεία των ασθενειών δεν είναι άμεσα διαθέσιμα. Αυτό πρέπει να 
αλλάξει. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εντοπίσουν και να άρουν τα εμπόδια που υπάρχουν στη 
διάθεση των φαρμάκων, ώστε οι πολίτες να μην υποφέρουν αναίτια. Η Επιτροπή εφιστά την 
προσοχή των κυβερνήσεων στα ζητήματα αυτά με το ειδικό ένθετο που συνοδεύει αυτή την 
έκθεση. 

Η εφαρμογή των συμβάσεων πέτυχε σχεδόν να εξαλείψει την εκτροπή των ελεγχόμενων 
ουσιών σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, η εκτροπή εξακολουθεί να υφίσταται σε εθνικό επίπεδο. 
Η παράνομη χρήση ναρκωτικών πρέπει να αντιμετωπισθεί τόσο από άποψη προσφοράς όσο 
και ζήτησης. Ωστόσο, είναι σημαντικό οποιαδήποτε προσπάθεια αποσκοπεί στην πρόληψη της 
παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών να μην περιορίζει τη διαθεσιμότητα των 
ελεγχόμενων ουσιών για νόμιμους σκοπούς. Αυτό ισχύει και για τις πρόδρομες χημικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών. Αυτές οι χημικές ουσίες 
έχουν και νόμιμες χρήσεις. Διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως η PEN-Online, η Project Prism και 
η Project Cohesion, επιδιώκουν να ενισχύουν τον έλεγχο των πρόδρομων χημικών ουσιών, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα διοχετεύονται στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών.

Είμαστε ευγνώμονες για τις θαρραλέες προσπάθειες όλων αυτών που εργάζονται, για να μας 
προστατεύσουν από τους κινδύνους της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίοι βάζουν 
τις ζωές τους σε κίνδυνο κάθε μέρα. Δυστυχώς, οι θυσίες τους συχνά πάνε χαμένες, εξαιτίας 
της διαφθοράς και του εκφοβισμού που συνδέονται με τα ναρκωτικά. Η διαφθορά και ο 
εκφοβισμός αποδυναμώνουν την επιβολή του νόμου και τα συστήματα απονομής της 
δικαιοσύνης, θέτοντας σε κίνδυνο τις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος των ναρκωτικών. Η Επιτροπή, στο κεφάλαιο Ι της έκθεσης, ανέδειξε τον 
κίνδυνο διαφθοράς στον έλεγχο των ναρκωτικών και έχει συγκεντρώσει σειρά από συστάσεις, 
τις οποίες οι κυβερνήσεις καλούνται να εξετάσουν. 

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2010 δεν εστιάζει μόνο σε αυτά τα θέματα, αλλά και 
στις τρέχουσες προκλήσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο των ναρκωτικών και προτείνει 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η κατάσταση είναι ρευστή, αλλά από κοινού, η διεθνής 
κοινότητα, οι κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι τοπικές κοινωνίες και οι 
ιδιώτες, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα 
του διεθνούς ελέγχου των ναρκωτικών.

Hamid Ghodse 
Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών 
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ΧΡΕΙΑζΕΤΑΙ ΜΕγΑλΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ γΙΑ ΝΑ          
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙβλΑβΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ          
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΔΙΑφΘΟΡΑΣ  

Βιέννη, 2 Μαρτίου (Ηνωμένα Έθνη, Υπηρεσία Πληροφοριών). Η πρόληψη της διαφθοράς πρέ-
πει να τοποθετηθεί υψηλότερα στη σειρά προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της παρά-
νομης διακίνησης ναρκωτικών, αναφέρει από τη Βιέννη, όπου εδράζεται, η Διεθνής Επιτροπή 
για τον  Έλεγχο των Ναρκωτικών στην ετήσια έκθεσή της για το 2010, που δόθηκε σήμερα 
στη δημοσιότητα. 

«Τίποτα δεν έχει τόσο καταστροφικές συνέπειες στην προσπάθεια να καταπολεμηθεί η παρά-
νομη διακίνηση ναρκωτικών όσο οι επιτυχημένες απόπειρες των εγκληματικών οργανώσεων 
να εκφοβίσουν και να διαφθείρουν τους κρατικούς αξιωματούχους» λέει ο Hamid Ghodse, 
Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζοντας την ανάγκη για επείγουσα δράση και διαρκή δέσμευση.

Σημειώνει ότι «οι αξιωματούχοι των διωκτικών αρχών και της δικαιοσύνης συχνά αντιμετωπί-
ζουν τεράστια πίεση από το οργανωμένο έγκλημα, όταν εργάζονται με στόχο την πάταξη της 
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Χωρίς επαρκή προστασία βρίσκονται αντιμέτωποι με το 
δύσκολο δίλημμα να επιλέξουν ανάμεσα στο να πέσουν θύματα βίας και ίσως να χάσουν τη 
ζωή τους και στο να απεμπολήσουν της ακεραιότητά τους και να γίνουν συνεργοί των εγκλη-
ματιών».

Η έκθεση επισημαίνει ότι τα υπέρογκα κέρδη της παράνομης αγοράς ναρκωτικών συχνά υπερ-
βαίνουν τους οικονομικούς πόρους των θεσμών του κράτους, αποτελώντας έτσι σημαντική 
απειλή για τη δημόσια και τη διεθνή ασφάλεια.

Εγκληματικές οργανώσεις που έχουν οικοδομήσει «αυτοκρατορίες» διακίνησης ναρκωτικών 
έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις αποκτήσει πολιτική δύναμη και εξουσία ανάλογη με αυτή 
των νόμιμων θεσμών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαφθορά εξαπλώνεται στις ίδιες τις αρχές 
που έχουν συσταθεί για να ελέγξουν και να καταστείλουν την παράνομη διακίνηση των ναρ-
κωτικών.

Η διαφθορά χρησιμοποιείται στρατηγικά 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πιο επιτυχημένες εγκληματικές οργανώσεις κάνουν στρατηγική και 
συστηματική χρήση της βίας και της διαφθοράς, για να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη δια-
κίνηση των παράνομων ναρκωτικών, σύμφωνα με την Επιτροπή. Ό,τι δεν μπορούν να επιτύ-
χουν μέσω της δωροδοκίας, μπορούν να το επιτύχουν μέσω της βίας και του εκφοβισμού και 
αντιστρόφως, επισημαίνει η έκθεση. Αυτός είναι ο λόγος που οι περιοχές με έντονη διακίνη-
ση ναρκωτικών μαστίζονται συχνά από βία και διαφθορά σε πολύ υψηλό ποσοστό.

Για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, οι περισσότερες 
εγκληματικές οργανώσεις αναζητούν και βρίσκουν τρόπους, για να κερδίσουν τη συνενοχή 
κρατικών αξιωματούχων σε θέσεις-κλειδιά. 

Ο βαθμός επικράτησης της διαφθοράς δεν είναι εύκολο να μετρηθεί. Τα επίσημα εθνικά στοι-
χεία σχετικά με τη διαφθορά προέρχονται συνήθως από τις εθνικές στατιστικές για το έγκλη-
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Δελτίο Τύπου Νο.2
σελ. 3

μα και είναι περισσότερο ενδεικτικά των επιτυχιών που σημειώνονται στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς παρά των πραγματικών επιπέδων της. Τα επίσημα στοιχεία επηρεάζονται, επίσης, 
από την εμπιστοσύνη που δείχνει το κοινό στην αστυνομία και από την προθυμία του θύμα-
τος να καταγγείλει την αξιόποινη πράξη. Οι έρευνες που καταγράφουν τις κοινωνικές αντιλή-
ψεις χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν τα επίσημα στοιχεία.

Ο αντίκτυπος της διαφθοράς, ωστόσο, είναι εύκολο να εντοπιστεί. Η έκθεση αναφέρεται στις 
δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η διαφθορά στην αξιοπιστία και στην αποτελεσματικότητα του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και στη συμβολή της στην αποδυνάμωση της έννο-
μης τάξης. Οι χώρες όπου υφίσταται εμπορία ναρκωτικών είναι ιδιαίτερα ευάλωτες.

Οι υπηρεσίες ελέγχου ναρκωτικών που χειρίζονται μεγάλα χρηματικά ποσά και μεγάλες ποσό-
τητες ναρκωτικών είναι πιο πιθανό να διαφθαρούν, μαζί με τις αντίστοιχες δικαστικές και 
τελωνειακές αρχές. Οι λειτουργοί που εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες δεν έχουν μόνο 
περισσότερες ευκαιρίες να διαφθαρούν σε σχέση με άλλους, αλλά και στρατολογούνται με 
επιθετικές μεθόδους από εγκληματικές ομάδες. 

Η καταπολέμηση της συνδεόμενης με τα ναρκωτικά διαφθοράς 
Η έκθεση προτείνει στρατηγικές για την αντιμετώπιση του συνδεόμενου με τα ναρκωτικά 
εγκλήματος και για τη λήψη προληπτικών μέτρων. Τα παγκοσμιοποιημένα εγκληματικά δίκτυα, 
τα οποία διαχειρίζονται τεράστιους πόρους και έχουν πρόσβαση σε εξελιγμένες τεχνολογίες, 
είναι σε θέση να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες τακτικές ελέγχου των ναρκωτικών και να 
εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες των σχετικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό τα προληπτικά 
μέτρα καθίστανται ακόμη πιο σημαντικά, υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Η έκθεση καλεί τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν αποτελεσματικά, διαφανή και αντικειμενικά 
συστήματα πρόσληψης και προαγωγής των κρατικών αξιωματούχων, καθώς και ένα σύστημα 
μέτρησης της απόδοσης του προσωπικού και εναλλαγής του στις διάφορες θέσεις. Όλοι οι 
φορείς που εμπλέκονται στον έλεγχο των ναρκωτικών θα πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες 
μέσα από τις οποίες να αποκαλύπτεται η σύγκρουση συμφερόντων, να καταγράφονται τα 
περουσιακά στοιχεία καθώς και να τίθενται σε λειτουργία πειθαρχικοί μηχανισμοί.

Η αύξηση της διαφάνειας είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της δικαστικής διαφθοράς. 
Οι νομικές διαδικασίες θα πρέπει να είναι δημόσιες και οι δικαστές να τεκμηριώνουν τις απο-
φάσεις τους. Οι δε αποφάσεις πρέπει να καταγράφονται, και να έχουν πρόσβαση σε αυτές το 
κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί εκείνους που χαράζουν πολιτική να παρέχουν επαρκείς 
πόρους για τον τομέα της έννομης τάξης, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
του. Υποστήριξη πρέπει να παρέχεται και στα κράτη που χρειάζονται τεχνικές ή άλλες μορφές 
βοήθειας. Ενώ η προστασία των πολιτών από τον εκφοβισμό και τη διαφθορά είναι ευθύνη 
κυρίως των κυβερνήσεων, η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη, ώστε να μπορούν οι αρμό-
διες υπηρεσίες επιβολής του νόμου να συνεργάζονται μεταξύ τους.
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ΤΑ φΑΡΜΑΚΑ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΟλΟΥΣ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑλΕΙ ΤΙΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑλΑβΟΥΝ ΔΡΑΣΗ 

Περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού στερείται ή έχει ανεπαρκή πρόσβαση 
σε φάρμακα που ανακουφίζουν τον πόνο με αποτέλεσμα να υποφέρει αναίτια, σύμφωνα με 
το ειδικό ένθετο της ετήσιας έκθεσης της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των 
Ναρκωτικών (INCB).

«Το ενενήντα τοις εκατό των νόμιμων ναρκωτικών ουσιών καταναλώνεται από το 10% του 
παγκόσμιου πληθυσμού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα 
Ζηλανδία και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες» αναφέρει, εκφράζοντας την ανησυχία του, ο 
Hamid Ghodse, Πρόεδρος της Επιτροπής. Πολλές χώρες στην Αφρική, την Ασία και σε τμήμα-
τα της αμερικανικής ηπείρου έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε ναρκωτικές και ψυχο-
τρόπες ουσίες που προορίζονται για ιατρικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρώτη ύλη επαρκεί για να καλυφθούν οι ιατρικές ανάγκες όλων 
σε οπιοειδή αναλγητικά. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι φραγμοί στην πρόσβαση σε αυτά τα 
φάρμακα. Παρά το γεγονός ότι το κόστος τους συχνά θεωρείται ως το πρωταρχικό εμπόδιο, 
σε αρκετές χώρες έχουν διανεμηθεί αποτελεσματικά σκευάσματα χαμηλού κόστους. Αυτό 
αποδεικνύει ότι τα οικονομικά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν.

Εμπόδια στην επαρκή διάθεση των φαρμάκων είναι η έλλειψη εκπαίδευσης των επαγγελματι-
ών υγείας, οι κανονιστικοί περιορισμοί, οι δυσκολίες στη διανομή και η απουσία μιας ολοκλη-
ρωμένης πολιτικής υγείας που θα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του πόνου. Τα συστήματα 
ελέγχου των ναρκωτικών μπορούν να βοηθήσουν, ώστε να εξασφαλισθούν επαρκείς ναρκω-
τικές και ψυχοτρόπες ουσίες για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς και ταυτόχρονα να 
αποτρέψουν την ακατάλληλη χρήση τους και την κατάχρησή τους.

Ενώ η ανεπαρκής διάθεση ελεγχόμενων φαρμάκων μπορεί να στερήσει από τους ασθενείς το 
δικαίωμα σε παροχές υγείας και την ανακούφιση από τον πόνο και τη δυστυχία, η υπερπρο-
σφορά τους μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις και, στη συνέχεια, στην εξάρτηση από αυτά. 
Στην έκθεση η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα της κατάχρησης ναρκωτικών 
ουσιών για την αντιμετώπιση του πόνου, που σε ορισμένες χώρες έχει ξεπεράσει ακόμη και 
τα επίπεδα χρήσης των παράνομων ναρκωτικών.

Η Επιτροπή προτρέπει τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότη-
τας τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση, προκειμένου να εντοπιστούν τα εμπό-
δια στη διάθεση επαρκών ποσοτήτων, και να λάβουν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Οι 
συστάσεις της Επιτροπής καλύπτουν όλο το φάσμα των παραγόντων που σχετίζονται με τη 
διαθεσιμότητα των ναρκωτικών ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς, όπως για 
παράδειγμα, η συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη ζήτηση νόμιμων ναρκωτικών ουσιών, η 
νομοθεσία, η εκπαίδευση και κατάρτιση, τα εθνικά συστήματα ελέγχου καθώς και η πρόληψη 
της εκτροπής και κατάχρησης των ουσιών. 
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ΕΚΤΟΣ ΕλΕγΧΟΥ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑΣ γΕΝΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕγΑλΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ γΙΑ ΤΗΝ      
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟβλΗΜΑΤΟΣ, λΕΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Στην ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για τον  Έλεγχο των Ναρκωτικών (ΙΝCB), που ανα-
κοινώθηκε σήμερα, επισημαίνεται η ταχεία ανάπτυξη νέων ναρκωτικών νέας γενιάς (designer 
drugs), τα οποία παράγονται για να παρακάμψουν τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου. 

Αυτά τα ναρκωτικά συνήθως κατασκευάζονται με ελαφριά τροποποίηση της μοριακής δομής 
ελεγχόμενων ουσιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας ουσίας με παρόμοια επίδραση 
που μπορεί να παρακάμψει τα εθνικά και διεθνή μέτρα ελέγχου. Λεπτομερείς οδηγίες για την 
παρασκευή ναρκωτικών νέας γενιάς συχνά διακινούνται μέσω του Διαδικτύου. 

«Λόγω των κινδύνων για την υγεία από τη χρήση ναρκωτικών νέας γενιάς, προτρέπουμε τις 
κυβερνήσεις να θεσπίσουν εθνικά μέτρα ελέγχου για την πρόληψη της παραγωγής, της διακίνη-
σης και της κατάχρησης των ουσιών αυτών», λέει ο Hamid Ghodse, Πρόεδρος της Επιτροπής.

Οι παραγωγοί των ναρκωτικών νέας γενιάς μεταβάλλουν ένα μόνο συστατικό της ουσίας,  
ώστε να αποφύγουν τους νόμιμους ελέγχους. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το φαι-
νόμενο, ορισμένες κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει μέτρα για τον έλεγχο ολόκληρων ομάδων 
συνθετικών συστατικών με ομοιότητες στη δομή τους. 

Η Επιτροπή αναφέρει ότι το ναρκωτικό νέας γενιάς 4-μεθυλο-μεθκαθινόνη, γνωστό και ως «μεφε-
δρόνη», κυκλοφορεί σε αυξανόμενο αριθμό χωρών και περιοχών του κόσμου. Αυτή η ουσία, η 
οποία έχει επίδραση παρόμοια με της κοκαΐνης, των αμφεταμινών και του MDMA («έκσταση»), 
ευθύνεται για πολλούς θανάτους. Η μεφεδρόνη, που εντοπίστηκε πρώτη φορά το 2007 στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί πλέον μια συνηθισμένη ουσία προβληματικής χρήσης στην Ευρώπη, 
στη Βόρεια Αμερική, στη Νοτιοανατολική Ασία και στην Ωκεανία (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία).

Η μεφεδρόνη είναι διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου, αλλά και μέσω καταστημάτων λιανικού 
εμπορίου, γνωστών και ως «έξυπνων μαγαζιών». Μερικές φορές διαφημίζεται ως άλατα μπά-
νιου, φυτικό τρόφιμο ή ουσία που χρησιμοποιείται σε ερευνητικές δραστηριότητες, προκει-
μένου να αποφευχθούν ο εντοπισμός και οι νόμιμες διαδικασίες ελέγχου. Στη διακίνηση και 
διανομή της μεφεδρόνης εμπλέκονται ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.

Η μεφεδρόνη είναι μόνο ένα παράδειγμα από μια μεγάλη σειρά ναρκωτικών νέας γενιάς, των 
οποίων γίνεται παράνομη χρήση. Μόνο στην Ευρώπη υπάρχουν 15 ακόμα καθινόνες νέας γενιάς 
που παρακολουθούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, 
ενώ στην Ιαπωνία 51 ουσίες τέθηκαν πρόσφατα υπό έλεγχο. Όπως και με τη μεφεδρόνη, η κατά-
χρηση των νέων ουσιών μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα εντός και μεταξύ των διαφόρων περιοχών.

Η Επιτροπή καλεί τις κυβερνήσεις να παραμείνουν σε επαγρύπνηση όσον αφορά την παρακο-
λούθηση των τάσεων στην παράνομη χρήση ναρκωτικών καθώς και στον εντοπισμό νέων 
ουσιών. Η διμερής και η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητες για την ανταλλαγή πληροφο-
ριών σχετικά με αυτό το διασυνοριακό φαινόμενο. Για το συμφέρον της δημόσιας υγείας οι 
κυβερνήσεις θα πρέπει να θέσουν αυτές τις ουσίες υπό εθνικό έλεγχο, προκειμένου να είναι 
σε θέση να ασκήσουν διώξεις κατά των προσώπων που εμπλέκονται στην παραγωγή και τη 
διανομή τους. Όπου είναι δυνατόν, η Επιτροπή προτείνει στις κυβερνήσεις την υπαγωγή 
ολόκληρων ομάδων από αυτές τις ουσίες σε καθεστώς ελέγχου.
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αφρική

Η ετήσια έκθεση του 2010 της Διεθνούς Επιτροπής για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) 
αναφέρει ότι το λαθρεμπόριο κοκαΐνης μέσω της Αφρικής προς την Ευρώπη αυξάνεται εκ 
νέου. Μετά τη μείωση που σημείωσε στην περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια, η παράνομη 
διακίνηση κοκαΐνης επανακάμπτει, όπως φαίνεται από αρκετές μεγάλης κλίμακας κατασχέσεις 
της ουσίας το 2010. 

Τον περσινό Ιούνιο σημειώθηκε ρεκόρ κατασχέσεων 2,1 τόνων κοκαΐνης στην Γκάμπια. Το 
Μάιο συνελήφθησαν στη Λιβερία μέλη κυκλώματος παράνομης διακίνησης που προσπάθησαν 
να περάσουν στην Ευρώπη τουλάχιστον 4 τόνους κοκαΐνης. Ένας σοβαρός κίνδυνος που συν-
δέεται με την κοκαΐνη είναι η τεράστια αξία της σε σχέση με το μέγεθος των τοπικών οικονο-
μιών. Οι έμποροι διαθέτουν τους πόρους για να δωροδοκήσουν τους αξιωματούχους, προκει-
μένου να προστατέψουν τις επιχειρήσεις τους. Το Μάρτιο του 2010 έντεκα ανώτεροι αξιωμα-
τούχοι των αρχών επιβολής του νόμου της Γκάμπιας συνελήφθησαν για υπόθεση διακίνησης 
ναρκωτικών. 

Η κάνναβη εξακολουθεί να είναι το ναρκωτικό που παράγεται, διακινείται και χρησιμοποιείται 
ευρύτερα στην Αφρική. Στην ήπειρο το ποσοστό ετήσιας επικράτησης της χρήσης στις ηλικί-
ες 15-64 ετών κυμαίνεται μεταξύ 5% και 10%, διπλάσιο από το μέσο παγκόσμιο ποσοστό. Το 
Μαρόκο παραμένει μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών ρητίνης της κάνναβης παγκοσμίως, 
αλλά αναφέρει σημαντική μείωση στην καλλιέργεια του φυτού (από 134.000 εκτάρια το 2003 
σε 56.000 εκτάρια το 2009) και στην παραγωγή της ρητίνης (από 3.070 τόνους σε 820 κατά 
την ίδια περίοδο). 

Η Ανατολική Αφρική αποτελεί την κυριότερη διαμετακομιστική οδό για τη διακίνηση της ηρω-
ίνης από την Ασία στην Αφρική, κυρίως μέσω των μεγάλων αεροδρομίων της Αντίς Αμπέμπα 
και του Ναϊρόμπι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 35 τόνοι ηρωίνης εισάγονται παράνο-
μα στην Αφρική κάθε χρόνο, από τους οποίους οι μισοί και πλέον (25 τόνοι) χρησιμοποιού-
νται για να τροφοδοτήσουν τον πληθυσμό των εξαρτημένων στην Αφρική (εκτιμάται σε 1,2 
εκατομμύρια ανθρώπους), ενώ οι υπόλοιποι αποστέλλονται σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στην 
Ευρώπη.

Η Επιτροπή ανησυχεί για την αύξηση της χρήσης σχεδόν όλων των ναρκωτικών στην Αφρική 
τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σε πολλές χώρες τα εθνικά 
συστήματα υγείας δεν διαθέτουν τους πόρους για τη θεραπεία των εξαρτημένων.

Ενώ η παράνομη διακίνηση πρόδρομων χημικών ουσιών για την παραγωγή ναρκωτικών μειώ-
νεται, οι απομιμήσεις φαρμάκων παραμένουν σημαντικό πρόβλημα. Σε πολλές αφρικανικές χώρες 
οι απομιμήσεις φαρμακευτικών προϊόντων πωλούνται στο δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημό-
σια υγεία.
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Αμερική

Κεντρική Αμερική και Καραϊβική
Η περιοχή της Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό διαμετα-
κομιστικό σημείο για τη μεγάλης κλίμακας διακίνηση ναρκωτικών, εξαιτίας της θέσης της στο 
σταυροδρόμι των μεγαλύτερων χωρών παραγωγής της Νότιας Αμερικής και των αγορών της 
Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Αν και η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που διακινείται στη 
Βόρεια Αμερική μειώθηκε λόγω πτώσης της ζήτησης, η ποσότητα που διακινείται μέσω της 
Κεντρικής Αμερικής αυξήθηκε. 

Η ενδημική διαφθορά, η φτώχεια και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας επέτειναν το συνδεόμενο 
με τα ναρκωτικά έγκλημα, παρά τις σημαντικές προσπάθειες των κυβερνήσεων της περιοχής να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Εκτιμάται ότι η αξία, με βάση την τιμή της πιάτσας, όλων των 
ναρκωτικών που διακινούνται μέσω της Καραϊβικής υπερβαίνει αυτή της νόμιμης οικονομίας. 

Στην Κεντρική Αμερική η βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά συνεχίζει να μαστίζει το Ελ 
Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα: αυτές οι χώρες έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
ανθρωποκτονιών στον κόσμο. 

Στην Καραϊβική η κυβέρνηση της Τζαμάικας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
το καλοκαίρι του 2010 μετά από μια αντιπαράθεση μεταξύ μελών συμμορίας και της αστυνομίας, 
που προσπαθούσε να συλλάβει το φερόμενο ως αρχηγό ενός δικτύου παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών. Η Τζαμάικα παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας κάνναβης στην Κε-
ντρική Αμερική και την Καραϊβική, παράγοντας το 30% της συνολικής ποσότητας στην περιοχή. 

Πριν από το σεισμό της Αϊτής τον Ιανουάριο του 2010 η χώρα αποτελούσε ήδη σημαντικό δια-
μετακομιστικό κέντρο διακίνησης ναρκωτικών. Η αποδυνάμωση του κράτους της Αϊτής, εξαιτίας 
της καταστροφής που προκλήθηκε από το σεισμό, προκάλεσε ανησυχίες ότι η χώρα θα μπει πε-
ρισσότερο στο στόχαστρο των εμπόρων ναρκωτικών. Περίπου το 30% της κάνναβης που κα-
τασχέθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία το 2009 προερχόταν από την Αϊτή, με τη συνολική πο-
σότητα να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, από 885 κιλά το 2008 σε 1.400 το 2009. Οι δο-
μινικανές αρχές ανέφεραν επίσης ότι οι κατασχέσεις κοκαΐνης αυξήθηκαν απότομα φτάνοντας 
το 2009 τα 3.400 κιλά, το 64% των οποίων προερχόταν από πέντε μεγάλες κατασχέσεις. 

Αν και στις περισσότερες χώρες της περιοχής η ενέσιμη χρήση δεν αποτελεί την κύρια αιτία διάδοσης 
του HIV, το Πουέρτο Ρίκο αποτελεί αξιοσημείωτη εξαίρεση: το 2009 το 40% νέων κρουσμάτων 
HIV μεταξύ των ανδρών και το 27% μεταξύ των γυναικών οφείλονταν στην ενέσιμη χρήση. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι κεντρικό πρόβλημα των προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας 
στην περιοχή αποτελεί η απουσία δυνατότητας να συλλεχθούν σχετικά στοιχεία και 
ενθαρρύνει τη διεθνή υποστήριξη προς αυτήν την κατεύθυνση

βόρεια Αμερική
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον κύριο προορισμό των φορτίων με παράνομα ναρκωτικά. 
Οι οργανώσεις παράνομης διακίνησης που εδρεύουν στο Μεξικό ελέγχουν την αγορά κοκαΐνης, 
ηρωίνης και μεθαμφεταμίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2009 στις Ηνωμένες Πολιτείες 
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αναφέρθηκε αύξηση της χρήσης όλων των ναρκωτικών με εξαίρεση την κοκαΐνη. Κατά το 
διάστημα 2007-2009 πολλοί φορείς ανέφεραν την κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
ως τη μεγαλύτερη απειλή στο θέμα της χρήσης ουσιών. 

Στο Μεξικό οι οργανώσεις παράνομης διακίνησης ναρκωτικών αντέδρασαν με πρωτοφανή βία 
στα δυναμικά κυβερνητικά μέτρα επιβολής του νόμου, που στόχευαν στη διακοπή των 
επιχειρήσεων διακίνησης. Από το 2006 περισσότεροι από 28.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί 
στη χώρα σε επεισόδια που συνδέονταν με τα ναρκωτικά. 

Εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό ισχυροποίησαν τη θέση τους στην αγορά των Ηνωμένων 
Πολιτειών, ενώ μειώθηκε η επιρροή των κολομβιανών εγκληματικών οργανώσεων. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες η λιανική διακίνηση παράνομων ναρκωτικών ελέγχεται από περίπου 
20.000 συμμορίες του δρόμου. Συμμαχίες με εγκληματικές οργανώσεις που εδράζονται στο 
Μεξικό επέτρεψαν στις συμμορίες να επεκτείνουν την επιρροή τους σε βάρος ανεξάρτητων 
εμπόρων ναρκωτικών. 

Ο Καναδάς παραμένει μία από τις κυριότερες πηγές παράνομης παραγωγής συνθετικών 
ναρκωτικών, ιδιαίτερα MDMA («έκσταση») και μεθαμφεταμίνης. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 38 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν χρήση ναρκωτικών το 
2009, 2,5 εκατομμύρια περισσότεροι σε σχέση με το 2008. Από το 1999 έως το 2007 ο 
αριθμός των θανάτων που συνδέονται με ναρκωτικά διπλασιάστηκε σε 38.371 (2007). Σε 
ορισμένες πολιτείες οι θάνατοι που συνδέονται με ναρκωτικά είναι περισσότεροι σε σχέση με 
τους θανάτους από τροχαία. Η κάνναβη παραμένει η πιο διαδομένη ουσία (28,5 εκατομμύρια 
άνθρωποι έκαναν χρήση το 2009). 

Στον Καναδά μειώθηκε η χρήση ουσιών μεταξύ των νέων (15-24 ετών): η χρήση κάνναβης 
μειώθηκε από 32,7% το 2008 σε 26,3% το 2009, ενώ η χρήση κοκαΐνης και MDMA μειώθηκαν 
σχεδόν στο μισό κατά την ίδια περίοδο. 

Νότια Αμερική
Το 2009 η συνολική έκταση καλλιέργειας θάμνων κόκας στη Νότια Αμερική μειώθηκε για 
δεύτερη συνεχή χρονιά, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης της έκτασης των καλλιεργειών στην 
Κολομβία. Στη Βολιβία και το Περού η έκταση της καλλιέργειας θάμνων κόκας αυξήθηκε για 
τέταρτη συνεχή χρονιά. 

Παρά το ότι η αγορά της κοκαΐνης μειώθηκε στη Βόρεια Αμερική (κατέχει περίπου το 40% 
της αγοράς), στην Ευρώπη συνεχίζει να αναπτύσσεται (κατέχει το 30%). Ο Νότιος Κώνος 
μόνο κατέχει το 10%-20%. Η περιοχή της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής αποτελεί 
ακόμα την κύρια οδό διακίνησης παράνομων ναρκωτικών από τη Νότια Αμερική προς τη 
Βόρεια και την Ευρώπη. Η Κολομβία παραμένει η κύρια πηγή ναρκωτικών κοκαΐνης για την 
Ευρώπη, με το Περού να γίνεται όλο και πιο σημαντικό. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η χρήση ημι-καταδυόμενων σκαφών για τη 
διακίνηση ναρκωτικών καθώς και η χωρητικότητά τους. Το 2008 και 2009 οι αρχές επιβολής 
του νόμου κατέσχεσαν 34 ημι-καταδυόμενα σκάφη. Ένα υποβρύχιο που κατασχέθηκε στο 
Εκουαδόρ τον Ιούλιο του 2010 είχε τη δυνατότητα μεταφοράς 14 τόνων ναρκωτικών. 
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Υπάρχουν επίσης ενδείξεις αύξησης της διακίνησης κοκαΐνης μέσω της Αφρικής με μεγάλα 
φορτηγά αεροσκάφη.

Σχεδόν 10.000 εργαστήρια κατεργασίας κόκας καταστράφηκαν το 2008 σε Βολιβία, Κολομβία και 
Περού. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια εργαστήρια κοκαΐνης «ξηλώθηκαν» επίσης σε Αργεντινή, 
Βολιβιανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, Χιλή και Εκουαδόρ. Τον Οκτώβριο του 2009 οι αρχές 
του Εκουαδόρ κατέστρεψαν ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια παραγωγής κοκαΐνης που υπήρξε 
ποτέ στη χώρα, το οποίο μπορούσε να παράγει 20 τόνους κοκαΐνης το μήνα. 

Η περιοχή παράνομης καλλιέργειας οπιούχου παπαρούνας στη Νότια Αμερική αποτελεί 
λιγότερο από το 1% της συνολικής έκτασης τέτοιων καλλιεργειών παγκοσμίως. Στην Κολομβία, 
τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας οπιούχου 
παπαρούνας στη Νότια Αμερική, οι καλλιέργειες μειώθηκαν σταδιακά από 6.500 εκτάρια το 
2000 σε 356 εκτάρια το 2009. 

Το υπερμαγγανικό κάλιο παραμένει η κύρια οξειδωτική ουσία για την παρασκευή κοκαΐνης στη 
Νότια Αμερική. Το 2009 22,8 τόνοι υπερμαγγανικού καλίου κατασχέθηκαν στην Κολομβία και 
αποτελούν τη μικρότερη ποσότητα της ουσίας που κατασχέθηκε στη χώρα την τελευταία 
δεκαετία. Στην Κολομβία μέρος του κατασχεμένου υπερμαγγανικού καλίου είχε παραχθεί σε 
παράνομα εργαστήρια στη χώρα. Η ποσότητα της ουσίας που παράγεται παράνομα στη χώρα 
φαίνεται να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των διακινητών. 

Ασία

Ανατολική και Nοτιοανατολική Ασία
Η παραγωγή, διακίνηση και χρήση συνθετικών ναρκωτικών αυξήθηκε σημαντικά στην 
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία από το 2008. Η παράνομη παρασκευή διεγερτικών τύπου 
αμφεταμίνης πραγματοποιήθηκε εκεί όπου ήταν εύκολα προσβάσιμες οι πρόδρομες χημικές 
ουσίες. Η παράνομη εισαγωγή στην περιοχή μεγάλων ποσοτήτων μεθαμφεταμίνης από την 
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τις γείτονες χώρες αποτελούν πρόσφατη τάση. 

Το 2009 6,6 τόνοι μεθαμφεταμίνης και 1,1 εκατομμύριο δισκία «έκσταση» κατασχέθηκαν στην 
Κίνα. Ο σημαντικός ρόλος της Ευρώπης ως πηγής MDMA μειώθηκε, και οι περισσότερες χώρες 
εκτός Ευρώπης ανέφεραν εσωτερική παραγωγή. Για παράδειγμα, οι κατασχέσεις MDMA στην 
Ινδονησία προέρχονταν από την Κίνα και την Ολλανδία. 

Η πρόοδος που είχε σημειωθεί στη μείωση της παραγωγής οπίου στην περιοχή ανατράπηκε, 
εξαιτίας σημαντικής αύξησης της τάξης του 11% στο Μυανμάρ, όπου η παραγωγή οπίου 
αποτελεί το 95% της συνολικής παραγωγής στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία. Παρά 
την αύξηση αυτή, μόνο το 5% της παγκόσμιας παραγωγής οπίου προέρχεται από την περιοχή. 

Η ηρωίνη συνεχίζει να αποτελεί την κυρία ουσία χρήσης στην Κίνα, τη Μαλαισία, το Μυανμάρ, 
τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ, με τις περισσότερες χώρες να αναφέρουν τάσεις μείωσης ή 
σταθερής χρήσης ηρωίνης. 
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Αύξηση της χρήσης μεθαμφεταμίνης αναφέρθηκε σε Καμπότζη, Κίνα, Ινδονησία, Λαϊκή 
Δημοκρατία του Λάος, Μαλαισία, Μυανμάρ, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ. Η μεθαμφεταμίνη 
έχει γίνει ήδη η κύρια ουσία χρήσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος και την Ταϊλάνδη και η 
δεύτερη ουσία χρήσης στην Καμπότζη και την Κίνα. 

Εκτιμάται ότι το 25% όλων των χρηστών παγκοσμίως που κάνουν ενέσιμη χρήση ζουν στην 
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία. Ο κίνδυνος επιδημίας του HIV στην περιοχή παραμένει 
υψηλός. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί βοήθεια στους χρήστες 
της περιοχής που κάνουν ενέσιμη χρήση για την πρόληψη, θεραπεία, υποστήριξη και 
φροντίδα γύρω από τα θέματα του HIV. 

 

Νότια Ασία
Η Νότια Ασία έχει καταστεί μία από τις κυριότερες περιοχές που χρησιμοποιούν οι διακινητές, 
για να αποκτήσουν τις χημικές ουσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την παράνομη παραγωγή 
μεθαμφεταμίνης, κυρίως εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης. 

Οι ινδικές αρχές επιβολής του νόμου κατάσχεσαν 1,2 τόνους εφεδρίνης το 2009. Τα 
εγκληματικά δίκτυα στοχεύουν όλο και περισσότερο στο Μπαγκλαντές ως πηγή φαρμακευτικών 
προϊόντων που περιέχουν αυτές τις πρόδρομες χημικές ουσίες. Ψευδοεφεδρίνη από την Ινδία 
μετατρέπεται σε δισκία επίσης στο Μπαγκλαντές πριν σταλεί στην Κεντρική Αμερική και την 
Καραϊβική. 

Στην Ινδία όλο και περισσότερο ανακαλύπτονται εγκαταστάσεις όπου παράγεται μεθαμφεταμίνη 
προοριζόμενη για τις αγορές άλλων χωρών. 

Στις χώρες της Nότιας Ασίας γίνεται ευρεία χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν 
ναρκωτικές και ψυχoτρόπες ουσίες. Στο Μπαγκλαντές το 2009 κατασχέθηκαν 18.600 αμπούλες 
που περιείχαν βουπρενορφίνη, ένα παυσίπονο, –κατασχέσεις σημαντικά αυξημένες σε σύγκριση 
με το 2006. Η Ινδία αποτελεί μία από τις βασικές πηγές των ψυχοτρόπων ουσιών που πωλούνται 
μέσω παράνομων φαρμακείων στο Διαδίκτυο. 

Η κάνναβη καλλιεργείται σε μεγάλη κλίμακα σε όλη τη Νότια Ασία. Για παράδειγμα, το 2009 
οι αρχές επιβολής του νόμου στο Μπαγκλαντές κατάσχεσαν 2,1 τόνους του φυτού της κάνναβης. 

 

Δυτική Ασία
Η παράνομη καλλιέργεια οπίου στην περιοχή μειώθηκε σχεδόν στο μισό το 2010 σε σύγκριση 
με το 2009. Η μεγάλη μείωση της παραγωγής -τα τωρινά της επίπεδα ανέρχονται σε 3.600 
τόνους- οφειλόταν κυρίως σε ένα μύκητα που πρόσβαλε τα φυτά της παπαρούνας. Η έκταση 
των καλλιεργειών παρέμεινε η ίδια με την προηγούμενη χρονιά. 

Τα αποθέματα στο Αφγανιστάν και τις γειτονικές χώρες φτάνουν τους 12.000 τόνους, αρκετούς 
για να καλύψουν την παγκόσμια παράνομη ζήτηση οπιούχων για 2,5 χρόνια. Το γεγονός ότι η 
παράνομη παραγωγή οπίου μειώθηκε το 2010 δεν συνεπάγεται μείωση της παρασκευής 
ηρωίνης στην παράνομη αγορά, καθώς υπάρχουν επαρκή αποθέματα ηρωίνης. 
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Δεδομένου ότι οι τιμές του οπίου εκτινάχθηκαν, με το ένα κιλό οπίου σε ξηρή μορφή να 
πωλείται σήμερα στα 207 US$ αντί των 78 US$ το 2009, υπάρχει η πιθανότητα οι αφγανοί 
αγρότες να καλλιεργήσουν ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες οπιούχου παπαρούνας το 2011. 

Σχεδόν όλες οι παράνομες καλλιέργειες παπαρούνας για την παραγωγή του οπίου στο Αφγανιστάν 
συγκεντρώνονται στις νότιες και δυτικές περιοχές της χώρας. Στην επαρχία του Χελμάντ, το 
53% της καλλιεργήσιμης γης χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια οπιούχου παπαρούνας. 
Σταθερά στις 20 από τις 34 αφγανικές επαρχίες δεν καλλιεργείται όπιο, με τη βόρεια περιοχή 
της χώρας να είναι πλήρως απαλλαγμένη από τέτοιες καλλιέργειες από το 2009.

Η χρήση ουσιών στην ίδια τη χώρα αυξήθηκε δραματικά. Υπάρχουν σήμερα στο Αφγανιστάν 
περίπου 1 εκατομμύριο χρήστες ουσιών, περίπου το 8% του πληθυσμού 15-64 ετών. Σε 
σύγκριση με το 2005 η χρήση οπίου αυξήθηκε κατά 53% και η χρήση ηρωίνης κατά 140%. 

Το Αφγανιστάν θα μπορούσε, επίσης, να αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό ρητίνης της 
κάνναβης (χασίς) παγκοσμίως, με δυνατότητα παραγωγής μεταξύ 1.500 και 3.500 τόνων το 
χρόνο. Η εξαιρετικά υψηλή απόδοση ρητίνης της κάνναβης στο Αφγανιστάν (145 κιλά ανά 
εκτάριο) είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την απόδοση στο Μαρόκο (40 κιλά ανά εκτάριο). 

Αν και οι εκστρατείες για την εκρίζωση των καλλιεργειών δεν είχαν μεγάλη απήχηση, οι αρχές 
επιβολής του νόμου στο Αφγανιστάν σημείωσαν επιτυχίες στην καταπολέμηση της διακίνησης 
ναρκωτικών με κατασχέσεις 2,5 τόνων ηρωίνης, 7,5 τόνων μορφίνης, 59 τόνων οπίου, 23 
τόνων ρητίνης της κάνναβης και περισσότερων από 400 τόνους πρόδρομων χημικών ουσιών 
σε στερεά μορφή. 

Αφγανικά οπιούχα διακινούνται κυρίως μέσω της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του 
Πακιστάν και της Κεντρικής Ασίας. Οι χώρες κατά μήκος των οδών διακίνησης αντιμετωπίζουν 
ευρεία γκάμα προβλημάτων που σχετίζονται με τη μεγάλης κλίμακας διακίνηση, όπως το 
οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά και η υψηλή εγχώρια ζήτηση για οπιούχα. Στην Ισλαμική 
Δημοκρατία του Ιράν, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι το 2,8% του πληθυσμού μεταξύ 15-64 
ετών είναι εξαρτημένοι από οπιούχα. 

Ο συντομότερος δρόμος για τη διακίνηση αφγανικών οπιούχων στην Ευρώπη περνάει μέσα 
από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Εκτιμάται ότι το 37% της αφγανικής ηρωίνης 
διακινείται μέσω της χώρας κάθε χρόνο, ενώ η υπόλοιπη διακινείται μέσω Πακιστάν ή μέσω 
της κεντροασιατικής οδού, μέσω Καζακστάν, Κιργιξιστάν, Τατζικιστάν και Αζερμπαϊτζάν. Η 
Μέση Ανατολή χρησιμοποιείται κυρίως ως διαμετακομιστική περιοχή για την παράνομη 
διακίνηση ηρωίνης από το Αφγανιστάν προς τις αραβικές χώρες. 

Η χρήση διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης έχει αυξηθεί δραματικά στην περιοχή. Το 2009 
σημειώθηκε αύξηση 60% της ποσότητας της ουσίας που κατασχέθηκε στην Ισλαμική 
Δημοκρατία του Ιράν. Τα δισκία που πωλούνται με την ονομασία Captagon, τα οποία 
περιέχουν κυρίως αμφεταμίνη αλλά και καφεΐνη, παράγονται στη Συρία και την Τουρκία και 
διακινούνται  παράνομα στη Σαουδική Αραβία, τη μεγαλύτερη παράνομη αγορά Captagon, και 
στο Ιράκ. 
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Ευρώπη

Η χρήση κοκαΐνης διαδίδεται από τη Δυτική Ευρώπη σε άλλα μέρη της περιοχής. Σε ορισμένες 
χώρες η κοκαΐνη ως ουσία χρήσης μπορεί να αντικαθιστά την αμφεταμίνη και το «έκσταση», όπως 
για παράδειγμα στη Δανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η αύξηση της χρήσης 
κοκαΐνης συνέπεσε με τη μείωση της χρήσης αμφεταμινών. 

Η Δυτική Ευρώπη αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά ηρωίνης, με το 60% της χρήσης της ουσίας να 
γίνεται σε τέσσερις χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία). Στις ευρωπαϊκές χώρες 
αποδίδεται το 60% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηρωίνης. Η Ρωσική Ομοσπονδία κατέχει το 
υψηλότερο ποσοστό χρήσης οπιούχων (1,6%) στην Ευρώπη. Σχεδόν όλη η ηρωίνη που διατίθεται 
στην Ευρώπη προέρχεται από το Αφγανιστάν. 

Συνολικά στην Ευρώπη η χρήση κάνναβης φαίνεται να σταθεροποιείται ή και να μειώνεται σε 
ορισμένες χώρες. Το 1,2% των Ευρωπαίων έκανε χρήση κοκαΐνης το περασμένο έτος. Η Ισπανία 
αναφέρει το υψηλότερο ποσοστό, 3,1%. 

Η Ανατολική Ευρώπη είναι μία από τις λίγες περιοχές του κόσμου όπου η επικράτηση του HIV 
είναι σε άνοδο. Σοβαρές επιδημίες που εξαπλώνονται αναφέρονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία 
και την Ουκρανία. Το ποσοστό μόλυνσης από τον HIV των ουκρανών ενηλίκων υπερβαίνει το 1,6% 
και είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Στη χρήση μολυσμένου εξοπλισμού για ενέσιμη χρήση 
οφειλόταν πάνω από το 50% των νέων διαγνωσμένων κρουσμάτων HIV στην Ανατολική Ευρώπη. 

Ωκεανία

Η κάνναβη συνεχίζει να αποτελεί την ουσία που χρησιμοποιείται ευρύτερα στην Ωκεανία. Η 
ετήσια επικράτηση της χρήσης κάνναβης στη Νέα Ζηλανδία είναι από τις υψηλότερες στον 
κόσμο, αφορά το 14,6% του πληθυσμού μεταξύ 14-64 ετών. Η επικράτηση της χρήσης 
κάνναβης κατά τη διάρκεια της ζωής σε Φίτζι και Παπούα Νέα Γουινέα ήταν 47% και 55% 
αντίστοιχα. Καθώς γίνεται εκτεταμένη καλλιέργεια στην περιοχή, η παράνομη διακίνηση στην 
Ωκεανία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

Η χρήση «έκσταση» στην Ωκεανία αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, με την Αυστραλία 
να κατέχει την υψηλότερη ετήσια επικράτηση της χρήσης της ουσίας παγκοσμίως. 

Πρόσφατες κατασχέσεις δείχνουν ότι η Ωκεανία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως 
διαμετακομιστική περιοχή για ναρκωτικές και πρόδρομες ουσίες. 

Στην Αυστραλία η ποσότητα διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης που κατασχέθηκε στα σύνορα 
αυξήθηκε κατά 58% τα τελευταία δύο έτη. Η Νέα Ζηλανδία έδωσε υψηλή προτεραιότητα 
στην καταπολέμηση της παραγωγής και της χρήσης μεθαμφεταμίνης και το 2010. Οι αρχές 
επιβολής του νόμου ανέφεραν αριθμό κατασχέσεων της ουσίας που εισήχθησαν από την 
Κίνα μέσω επιβατών αεροπλάνων.
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ΣΥΝΕΧΙζΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΝΝΑβΙΝΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ φΥΤΙΚΑ 
ΜΕΙγΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ SpicE 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕγΕΙΡΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ, ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή για τον  Έλεγχο των Ναρκωτικών, η διαθεσιμότητα φυτικών 
μειγμάτων που περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή εξακολουθεί να αποτελεί θέμα ανησυχίας 
για τις κυβερνήσεις. Τα τελευταία χρόνια αυτά τα μείγματα, που κυκλοφορούν στο εμπόριο 
με ονομασίες όπως spice, είναι όλο και περισσότερο διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου και σε 
εξειδικευμένα καταστήματα. Τα συνθετικά κανναβινοειδή, η σωστή ονομασία των οποίων 
είναι «συνθετικά κανναβινοειδή αγωνιστές των υποδοχέων», έχουν ψυχοδραστικές επιδράσεις 
παρόμοιες με της κάνναβης. Παρόλο που η κάνναβη ελέγχεται διεθνώς στο πλαίσιο της 
Ενιαίας Σύμβασης του 1961 για τα ναρκωτικά, τα συνθετικά κανναβινοειδή δεν υπόκεινται σε 
διεθνή έλεγχο.

Δεδομένων των κινδύνων που εγκυμονεί για την υγεία η παράνομη χρήση ουσιών οι οποίες 
περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή, πολλές κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει εθνικά μέτρα 
ελέγχου για την αποτροπή της διακίνησης και της χρήσης των ουσιών αυτών. Ορισμένες 
χώρες έχουν προσθέσει συγκεκριμένα συνθετικά κανναβινοειδή στη λίστα των ουσιών που 
ελέγχονται από την εθνική τους νομοθεσία. Ενώ αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για την προστασία 
των ατόμων, πολλά συνθετικά κανναβινοειδή μπορούν να κατασκευαστούν με ελάχιστες 
χημικές τροποποιήσεις, γεγονός που καθιστά δυνατή την παράκαμψη του νόμου και επιτρέπει 
τη  διακίνησή τους στις αγορές. Τέτοιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί από ορισμένες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, της Ιαπωνίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της 
Σουηδίας. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών ανέφεραν ότι, μετά τη θέσπιση εθνικής 
νομοθεσίας για τον έλεγχο συγκεκριμένων συνθετικών κανναβινοειδών, κατασχέθηκαν  στην 
επικράτειά τους διάφορα φυτικά μείγματα στα οποία εντοπίστηκαν μη ελεγχόμενα συνθετικά 
κανναβινοειδή.

Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, ορισμένες κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει μέτρα για τον 
έλεγχο συστατικών με παρεμφερή χημική δομή. Για παράδειγμα, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχουν θέσει ομάδες συνθετικών κανναβινοειδών αγωνιστών των υποδοχέων με 
παρεμφερή χημική δομή υπό εθνικό έλεγχο. Πρόσφατα, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών στις 
Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της για υπαγωγή ουσιών σε καθεστώς  
ελέγχου με επείγουσα διαδικασία, έλαβε μέτρα για τον έλεγχο πέντε χημικών ουσιών που 
συνήθως προστίθενται σε τέτοιου είδους φυτικά μείγματα. 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τις έγκαιρες προσπάθειες των κυβερνήσεων για την πρόληψη της 
διακίνησης και της κατάχρησης συνθετικών κανναβινοειδών, αλλά προειδοποιεί ότι θα πρέπει 
να συνεχίσουν να παρακολουθούν  την κατάσταση και να υιοθετούν προληπτικά μέτρα, όπου 
απαιτείται.
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Δελτίο Τύπου Νο.7
σελ. 14

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑλΕΙ ΤΙΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ 
βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΑ λΑβΟΥΝ ΜΕΤΡΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΑΠΟφΕΥΧΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ γΙΑ ΤΗ 
ΔΙΕΥΚΟλΥΝΣΗ ΕγΚλΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η Επιτροπή για το Διεθνή Έλεγχο των Ναρκωτικών προτρέπει τις κυβερνήσεις και τη 
βιομηχανία να αναλάβουν επείγουσα δράση, ώστε να αποτρέψουν την εκτροπή και χρήση 
φαρμάκων που διευκολύνουν τη διάπραξη εγκλημάτων. Στην ετήσια έκθεσή της η Επιτροπή 
αποκαλύπτει ότι σε πολλές χώρες και περιοχές του κόσμου έχουν διαπραχθεί εγκληματικές 
ενέργειες με τη βοήθεια ναρκωτικών ουσιών. 

Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τη διεθνή κοινότητα 
σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπως η φλουνιτραζεπάμη, σε σεξουαλικές επιθέσεις.  
Η εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής συνέβαλε στην καταγραφόμενη μείωση της 
χρήσης της φλουνιτραζεπάμης για σεξουαλικές επιθέσεις. Η ανησυχία της Επιτροπής 
αυξάνεται σχετικά με το φαινόμενο χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών για άλλα εγκλήματα, όπως 
ληστείες και εξαπάτηση σε θέματα ιδιοκτησίας.

Τα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων, οι οποίες έχουν υποβοηθηθεί  από τη χρήση ναρκωτικών 
ουσιών, είναι κυρίως νέες γυναίκες. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων που σχετίζονται με 
ληστείες και εξαπάτηση σε θέματα ιδιοκτησίας τα θύματα είναι κυρίως νέοι άνδρες. Παρόλο 
που ο αυξανόμενος αριθμός των εγκλημάτων αυτών είναι ανησυχητικός, η πραγματική τους 
έκταση είναι άγνωστη, καθώς πιστεύεται ότι δεν καταγγέλονται όλα τα περιστατικά λόγω 
έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων ενεδεχομένως να οφείλεται στην απώλεια μνήμης που 
μπορεί να προκληθεί από τις ουσίες αυτές. Επιπλέον, οι ουσίες που χορηγούνται είναι 
άγευστες, άχρωμες και άοσμες, και τα θύματα ως εκ τούτου αγνοούν ότι τελούν υπό την 
επήρεια ναρκωτικών. Αισθήματα ντροπής και φόβου μπορεί, επίσης, να αποτρέψουν την 
αναφορά αυτών των εγκλημάτων, ειδικά σε κοινωνίες όπου υπάρχει στιγματισμός για τα 
θύματα σεξουαλικών επιθέσεων.

Πρωτοβουλίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με τη βιομηχανία, για να αποτραπεί η 
εκτροπή και χρήση φαρμάκων που διευκολύνουν τη διάπραξη εγκλημάτων, αλλά και οι 
αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για νόμιμους 
σκοπούς. Πολλές κυβερνήσεις έχουν ήδη εισαγάγει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος, όπως ζητείται στο ψήφισμα 53/7 της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά (CND) το 
Μάρτιο του 2010. Η Επιτροπή καλεί τις κυβερνήσεις, τη διεθνή κοινότητα και τη βιομηχανία 
να αξιοποιήσουν αυτά τα πρώτα βήματα και τις κυβερνήσεις που δεν έχουν ακόμα αναλάβει 
δράση να το πράξουν αμέσως. 
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Δελτίο Τύπου Νο.8
σελ. 15

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ζΗΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑγΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ                    
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡγΑΣΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΟΠΕΙ                
Η ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ           
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Στην ετήσια έκθεσή της, που ανακοινώθηκε σήμερα, η Διεθνής Επιτροπή για τον Έλεγχο των 
Ναρκωτικών υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις την ανάγκη επαγρύπνησης για τον εντοπισμό και 
την αντιμετώπιση των νέων τάσεων στην εκτροπή των πρόδρομων χημικών ουσιών οι οποίες 
προορίζονται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών.

Έχει αποδειχθεί ότι τα εγκληματικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα ευέλικτα στο να τροποποιούν τις 
μεθόδους εκτροπής και παραγωγής με σκοπό να παρακάμπτουν τα αυστηρότερα μέτρα 
ελέγχου που υιοθετούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Η φετινή έκθεση αντικατοπτρίζει τα ευρήματα της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία τα 
εγκληματικά δίκτυα στρέφονται όλο και περισσότερο σε ουσίες  που δεν υπόκεινται σε μέτρα 
ελέγχου, προκειμένου να παρακάμψουν τα υφιστάμενα κανονιστικά πλαίσια. Παράλληλα με τη 
χρήση των νέων αυτών ουσιών, οι εγκληματικές ομάδες καταφεύγουν στη χρήση παραγώγων 
ουσιών που βρίσκονται σήμερα υπό διεθνή έλεγχο.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να επεκτείνουν 
τους μηχανισμούς παρακολούθησης των πρόδρομων ουσιών σε ορισμένα παράγωγα και άλλες 
μορφές αυτών των ουσιών, όπως οι φυσικές πηγές προϊόντων και οι εστέρες. Η Επιτροπή 
συνιστά επίσης στις κυβερνήσεις να συμβουλεύονται τακτικά τον κατάλογο «Limited Inter-
national Special Surveillance List» και να εμπλέκουν όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως τις 
ιδιωτικές βιομηχανίες, στη θέσπιση εθελοντικών κωδίκων πρακτικής που να αποσκοπούν στην 
πρόληψη της εκτροπής των πρόδρομων ουσιών.

Η επιτυχία των διεθνών μέτρων ελέγχου των ναρκωτικών εξαρτάται από την ικανότητα των 
κρατών να επικοινωνούν αποτελεσματικά με την Επιτροπή και μεταξύ τους. Η ετήσια έκθεση 
για το 2010 υπογραμμίζει άλλη μία φορά τη σημασία που έχει για τα κράτη η χρησιμοποίηση 
του συστήματος PEN online που έχει καθιερώσει η Επιτροπή, προκειμένου να αποστέλλονται 
και να απαντώνται ερωτήσεις με στόχο την εξακρίβωση της νομιμότητας των φορτίων 
πρόδρομων ουσιών. Η έκθεση σημειώνει ότι, ενώ η χρήση του PEN online έχει αυξηθεί 
σημαντικά, η συμμετοχή των αφρικανικών κρατών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και 
παροτρύνει αυτά τα κράτη να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις.

Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Επιτροπή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παροχή από τις 
κυβερνήσεις εκτιμήσεων σχετικά με τις νόμιμες ανάγκες τους για πρόδρομες χημικές ουσίες. 
Προκειμένου η Επιτροπή να βελτιστοποιήσει τις προσπάθειές της και να αποφύγει να παρακωλύει 
αδικαιολόγητα τη διαθεσιμότητα των χημικών προϊόντων για νόμιμους σκοπούς, η έκθεση 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι οι κυβερνήσεις να διασφαλίζουν ότι οι εκτιμήσεις που 
αποστέλλονται στην Επιτροπή είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σύμβουλος Oργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών

Eτήσια Έκθεση
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΗΕ γΙΑ ΤΟΝ ΕλΕγΧΟ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η Διεθνής Επιτροπή για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) είναι το ανεξάρτητο όργανο που 
επιβλέπει την εφαρμογή των συμβάσεων του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Ιδρύθηκε το 1968, 
σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε η Ενιαία Σύμβαση για τα Ναρκωτικά του 1961. Με βάση 
προηγούμενες συμβάσεις για τον έλεγχο των ναρκωτικών, πρόδρομα όργανα της Επιτροπής 
λειτουργούσαν ήδη από την εποχή της Κοινωνίας των Εθνών. 

Μέλη

Η Διεθνής Επιτροπή για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) αποτελείται από 13 μέλη που 
εκλέγονται από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ΕCOSOC) ως πρόσωπα και όχι ως 
εκπρόσωποι κυβερνήσεων. 

Αρμοδιότητες 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής (INCB) καθορίζονται από τις ακόλουθες συμβάσεις: την Ενιαία 
Σύμβαση για τα Ναρκωτικά του 1961, τη Σύμβαση για τις Ψυχοτρόπες Ουσίες του 1971 και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών Φαρμάκων και 
Ψυχοτρόπων Ουσιών του 1988. 

Η Επιτροπή (INCB) συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις για να διασφαλίσει ότι διατίθενται 
επαρκείς ποσότητες ναρκωτικών ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και 
ότι δεν εκτρέπονται ναρκωτικές ουσίες από νόμιμες πηγές σε παράνομα κανάλια διακίνησης. 
Η Επιτροπή (INCB) εντοπίζει τις αδυναμίες στα εθνικά και διεθνή συστήματα ελέγχου και 
συμβάλλει στη διόρθωσή τους. 

Η Επιτροπή (INCB) διαθέτει γραμματεία που την υποστηρίζει στην άσκηση των σχετικών με 
τις συμβάσεις αρμοδιοτήτων της. Με έδρα τη Βιέννη η γραμματεία της Επιτροπής (INCB) 
ανήκει διοικητικά στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την 
Πρόληψη του Εγκλήματος, αλλά βρίσκεται υπό την εποπτεία της Επιτροπής για όλα τα 
ουσιαστικά θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με τις συμβάσεις. 

Ετήσια έκθεση

Στη βάση των δραστηριοτήτων της η Επιτροπή (INCB) δημοσιεύει μια ετήσια έκθεση η οποία 
υποβάλλεται στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) μέσω της Επιτροπής για τα 
Ναρκωτικά (CND). Η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της κατάστασης ελέγχου 
των ναρκωτικών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ως αντικειμενικό όργανο η Επιτροπή (INCB) 
προσπαθεί να εντοπίσει και να προβλέψει τις επικίνδυνες τάσεις και να προτείνει τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν. 
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