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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Οικοδομώντας πάνω στα επιτεύγματα ενός αιώνα διεθνούς ελέγχου των ναρκωτικών

Η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών για το 2011 είναι 
αφιερωμένη στην εκατοστή επέτειο της πρώτης διεθνούς Σύμβασης για το έλεγχο των ναρκωτικών, 
τη Διεθνή Σύμβαση Οπίου της Χάγης του 1912. Στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα 
οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών αναγνώρισαν το σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
από το μη ελεγχόμενο εμπόριο ναρκωτικών και τα υψηλά επίπεδα χρήσης και εξάρτησης 
παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την περίοδο περίπου το 90% της κατανάλωσης 
ναρκωτικών ουσιών προοριζόταν για μη ιατρικούς σκοπούς, και στην Κίνα η ετήσια κατανάλωση 
οπιούχων είχε εκτιμηθεί σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε 3.000 τόνους μορφίνης, σημαντικά 
υψηλότερη από την παγκόσμια κατανάλωση 100 χρόνια αργότερα. 

Η υπογραφή της Σύμβασης του 1912 αποτέλεσε ορόσημο αναγνωρίζοντας ότι η διεθνής συνεργασία 
και η αρχή της συνυπευθυνότητας ήταν αναγκαίες για τον έλεγχο των ναρκωτικών. Αναγνωρίστηκε η 
σπουδαιότητα της διαθεσιμότητας των ναρκωτικών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς και 
δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία ατόμων και κοινωνιών από τη χρήση ναρκωτικών και την 
εξάρτηση καθώς και από την απώλεια της ελευθερίας που απορρέει από την τελευταία. 

Με αυτή την ευκαιρία, η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τη δέσμευση πολλών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες, προστατεύοντας τον κόσμο από τη χρήση ναρκωτικών, 
υποστηρίζουν την κληρονομιά των προοδευτικών ΜΚΟ, η σημαντική συμβολή των οποίων 
οδήγησε στη Σύμβαση του 1912. 

Σπουδαία επιτεύγματα σημειώθηκαν κατά τον πρώτο αιώνα διεθνούς ελέγχου των ναρκωτικών: 
Οι τρεις διεθνείς συμβάσεις έχουν υιοθετηθεί σχεδόν παγκοσμίως∙ η εκτροπή των ναρκωτικών 
και ψυχοτρόπων ουσιών στο παράνομο εμπόριο έχει σχεδόν εξαλειφθεί σε διεθνές επίπεδο∙ 
έχει εγκαθιδρυθεί ένα διεθνές σύστημα για τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών που 
χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών. 

Εντούτοις, παρά τις επιτυχίες αυτές, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές προκλήσεις σήμερα για τον 
έλεγχο των ναρκωτικών που πρέπει να αντιμετωπιστούν και απαιτούν συνολική δράση. Πολλά από 
αυτά τα προβλήματα υπογραμμίζονται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2011. Για 
παράδειγμα, πολλές χώρες στον κόσμο έχουν περιθωριοποιήσει κοινότητες που είναι ευάλωτες στα 
ναρκωτικά. Αυτό το πρόβλημα καθώς και τα μέσα για την αντιμετώπισή του διερευνώνται στο 
θεματικό κεφάλαιο της έκθεσης της Επιτροπής. Υπάρχει ακόμα ανισότητα στην πρόσβαση σε 
διεθνώς ελεγχόμενες ουσίες για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς, που σημαίνει ότι πολλοί 
άνθρωποι υποφέρουν αναίτια από πόνο ή ψυχικές ασθένειες εξαιτίας της ανεπαρκούς 
διαθεσιμότητας, ενώ σε άλλες χώρες πολλά άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που 
σχετίζονται με την υπερκατανάλωση διεθνώς ελεγχόμενων φαρμάκων. Ορισμένοι έχουν εκφράσει 
αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των σημερινών διεθνών συνθηκών για τον έλεγχο 
των ναρκωτικών και προτείνουν τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Εντούτοις, πολλά από τα 
επιχειρήματα που παρουσιάζονται υπέρ της νομιμοποίησης είναι διάτρητα, καθώς παραβλέπουν 
την περιπλοκότητα του προβλήματος των ναρκωτικών, ενώ δεν προτείνεται εναλλακτική λύση 
καλύτερη από το παρόν συστημα ελέγχου των ναρκωτικών. 

Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι παγκόσμιο και πολυσύνθετο και απαιτεί δράση σε διεθνές, 
περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Κοιτώντας πίσω στις επιτυχίες και τις εμπειρίες που 
σχετίζονται με το διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών από την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης 
Οπίου το 1912, ας ενισχύσουμε τις κοινές μας προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι ο 
επόμενος αιώνας διεθνούς ελέγχου των ναρκωτικών θα είναι πιο επιτυχής από τον προηγούμενο. 

Hamid Ghodse 
Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών 



Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Κ ΔΟΣ Η 

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

Δελτίο Τύπου Νο.2
σελ. 2

ΟΙ ΝΕΟΙ ΕχΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 
χΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Η Επιτροπή ζητά να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες, για να 
σπάσει ο φαύλος κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού και των συνδεόμενων 
με τα ναρκωτικά προβλημάτων
Η βοήθεια προς τις περιθωριοποιημένες κοινότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα ναρ-
κωτικά πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2011 της 
Διεθνούς Επιτροπής για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB). Σε πολλές κοινότητες σε όλο τον 
κόσμο, σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, τα προβλήματα που συνδέονται με τη 
χρήση και τη διακίνηση των ναρκωτικών έχουν γίνει σχεδόν ενδημικά και μέρος ενός φαύλου 
κύκλου, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών προβλημάτων, όπως η βία, το οργανω-
μένο έγκλημα, η διαφθορά, η ανεργία, η κακή υγεία και εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Hamid Ghodse προειδοποιεί: «Είναι κρίσιμο οι ανάγκες των κοινοτήτων που βιώνουν κοινωνική 
αποσύνθεση να αντιμετωπισθούν επειγόντως, πριν η κατάσταση φτάσει σε απροχώρητο σημείο 
πέραν του οποίου είναι αδύνατο να υπάρξει αποτελεσματική δράση». Οι κατακερματισμένες 
κοινότητες, με ελάχιστη αίσθηση κοινωνικής συνοχής, είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν πολλα-
πλά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών, τα οποία μπορούν να οδηγή-
σουν σε κοινωνική αταξία και κοινωνική βία, όπως έχει παρατηρηθεί σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, 
επηρεάζοντας την ευρύτερη κοινωνία. Αυτές οι κοινότητες δεν θέτουν μόνο τους δικούς τους 
κατοίκους σε κίνδυνο, αλλά μπορεί να απειλήσουν και τη σταθερότητα της ευρύτερης κοινότη-
τας. 

Στην έκθεση η Επιτροπή σκιαγραφεί μια σειρά από απειλές για την κοινωνική συνοχή, συμπε-
ριλαμβανομένης της κοινωνικής ανισότητας, της μετανάστευσης, του πολιτικού και οικονομι-
κού μετασχηματισμού, της αναδυόμενης κουλτούρας της υπερβολής (cultures of excess), των 
αλλαγών στις παραδοσιακές αξίες, της ταχείας αστικοποίησης, των συγκρούσεων, της αύξη-
σης του ατομικισμού και του καταναλωτισμού, της κατάρρευσης του σεβασμού απέναντι 
στους νόμους, της τοπικής οικονομίας των ναρκωτικών.

«Παρά το γεγονός ότι είναι μια πρόκληση να καλυφθούν οι ανάγκες των κοινοτήτων που υφί-
στανται κοινωνική αποσύνθεση και προβλήματα από τα ναρκωτικά, το κόστος της αποτυχίας 
είναι υπερβολικά υψηλό για την κοινωνία και θα πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο», 
δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Οι συστάσεις για δράση περιλαμβάνουν: πρόληψη της 
χρήσης ουσιών, υπηρεσίες θεραπείας και κοινωνικής ένταξης, ευκαιρίες για εκπαίδευση, 
απασχόληση και αναψυχή στα ίδια επίπεδα με αυτά που ισχύουν για την ευρύτερη κοινωνία, 
δράση μπροστά στις ενδείξεις οικονομικής επιτυχίας εγκληματιών που σχετίζονται με την 
παράνομη αγορά ναρκωτικών και προώθηση θετικών προτύπων, κοινωνική επανένταξη, δημο-
τική αστυνόμευση. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, «Οι νέοι σε αυτές τις κοινότητες πρέπει να έχουν 
τις ίδιες ευκαιρίες με εκείνους που ζουν στην ευρύτερη κοινωνία και το δικαίωμα στην προ-
στασία από τη χρήση ναρκωτικών και την εξάρτηση». 
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Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το άνευ προηγουμένου διάβημα της 
κυβέρνησης της Βολιβίας (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας), που 
κατήγγειλε τη Σύμβαση του 1961 για τα ναρκωτικά, επιδιώκοντας να 
νομιμοποιήσει το μάσημα φύλλων κόκας 
«Ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας και της πολιτικής της Βολιβίας σχετικά με τον έλεγχο των ναρ-
κωτικών αντίκεινται στις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών∙ συγκεκριμένα εκείνες που 
επιτρέπουν την καλλιέργεια και την κατανάλωση φύλλων κόκας για μη ιατρικούς σκοπούς, ιδίως το 
μάσημα φύλλων κόκας», δήλωσε ο Πρόεδρος του INCB, υπογραμμίζοντας την ανησυχία της 
Επιτροπής. Καθώς η Βολιβία (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας) είναι ένας σημαντικός παραγωγός 
φύλλων κόκας, οι εξελίξεις στην επικράτειά της μπορεί να έχουν επιπτώσεις και σε άλλες χώρες.

Το φύλλο της κόκας κατατάχτηκε στις ναρκωτικές ουσίες με τη Σύμβαση του 1961 και υπόκειται 
σε αυστηρούς ελέγχους. Το 2009 η κυβέρνηση της Βολιβίας υπέβαλε πρόταση για την κατάργη-
ση ορισμένων διατάξεων της Σύμβασης του 1961 που αφορούσαν τα φύλλα κόκας. Η πρόταση 
αυτή απορρίφθηκε από άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης και δεν τέθηκε σε ισχύ.

Στις 29 Ιουνίου 2011 η κυβέρνηση της Βολιβίας προχώρησε στο άνευ προηγουμένου διάβημα 
να καταθέσει στο Γενικό Γραμματέα πράξη καταγγελίας της Σύμβασης του 1961, με έναρξη 
ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2012. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση της Βολιβίας ανακοίνωσε την 
πρόθεσή της να προσχωρήσει εκ νέου στη Σύμβαση του 1961 με επίσημη επιφύλαξη σχετικά 
με τα φύλλα της κόκας. 

Ο κ. Ghodse δήλωσε: «Η Επιτροπή σημειώνει τη δυσαρέσκειά της για το διάβημα της κυβέρ-
νησης της Βολιβίας, που είναι αντίθετο προς το θεμελιώδη στόχο και πνεύμα της Σύμβασης 
του 1961. Η Επιτροπή πιστεύει ότι εάν η διεθνής κοινότητα υιοθετούσε μια τακτική, κατά 
την οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούσαν το μηχανισμό της καταγγελίας και της εκ νέου 
προσχώρησης με επιφυλάξεις, για να αντιμετωπίσουν προβλήματα από την εφαρμογή συγκε-
κριμένων διατάξεων των συμβάσεων, θα υπονομευόταν η ακεραιότητα του διεθνούς συστή-
ματος ελέγχου των ναρκωτικών». Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το διάλογο με την 
κυβέρνηση της Βολιβίας σχετικά με αυτό το θέμα. 

Παγκόσμια έξαρση στη χρήση ναρκωτικών που διευκολύνουν τη διάπραξη 
εγκλημάτων 
«Τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με εγκλήματα η διάπραξη των οποίων διευκολύνεται από τα ναρ-
κωτικά, αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, επειδή οι αρχές αναγνωρί-
ζουν περισσότερο το πρόβλημα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Οι ψυχοδραστικές ουσίες 
χρησιμοποιούνται συχνά σε σεξουαλικές επιθέσεις ή άλλα εγκλήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
αυτές οι ουσίες, οι οποίες είναι συχνά άοσμες και άγευστες, έχουν χορηγηθεί συγκεκαλυμμένα στα 
θύματα σε δημόσιους χώρους, όπως μπαρ ή αίθουσες αναμονής των αεροδρομίων, καθώς επίσης 
και σε ιδιωτικούς χώρους, κυρίως αναμεμειγμένες στο ποτό. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πρό-
βλημα αυτό έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιοχές και χώρες. Ανησυχητικό είναι το γεγονός των 
ενδείξεων ότι νέοι άνδρες και γυναίκες έχουν πέσει επανειλημμένως θύματα τέτοιων παράνομων 
ενεργειών, κυρίως με σκοπό τη σεξουαλική επίθεση ή τον εξαναγκασμό σε πορνεία. 
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Σύμφωνα με πληροφορίες της Επιτροπής, μόνο μία κυβέρνηση απαιτεί συστηματικές αναλύ-
σεις αίματος και ούρων όλων των θυμάτων βιασμού. Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι 
τα εγκλήματα που διαπράττονται αφού προηγουμένως έχουν χορηγηθεί ναρκωτικά στα θύμα-
τα, είναι πιο συχνά από ό,τι γενικά πιστεύεται. Ο κ. Ghodse λέει: «Δυστυχώς, οι πληροφορί-
ες που έχουμε μέχρι στιγμής παραμένουν ενδεικτικές και όχι ολοκληρωμένες. Ενθαρρύνουμε 
όλες τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, για να διασφαλίσουν ότι θα γίνεται ιατροδικαστικός 
έλεγχος κάθε φορά που υπάρχει υποψία ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ναρκωτικά για να διευκο-
λυνθεί η διάπραξη ενός εγκλήματος». Η Επιτροπή έχει ήδη σημάνει συναγερμό στη διεθνή 
κοινότητα για τη χρήση ναρκωτικών βιασμού (date-rape drugs), όπως η φλουνιτραπεζάμη. Ως 
αποτέλεσμα των κυβερνητικών προσπαθειών, η χρήση της συγκεκριμένης ουσίας για αυτό το 
σκοπό έχει μειωθεί. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα κρατά 
ενήμερες τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς φορείς για τις εξελίξεις.

Παραγγελίες ναρκωτικών στο Διαδίκτυο: Παράνομα φαρμακεία στο 
Διαδίκτυο στοχεύουν σε νέους διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Παραγγελίες παράνομων ναρκωτικών και συνταγογραφούμενων φαρμάκων γίνονται μέσω 
παράνομων φαρμακείων στο Διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις αυτές φαίνεται να έχουν στόχο το 
νεανικό κοινό: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημειώνει ότι «είναι ανησυχητικό το ότι τα παρά-
νομα φαρμακεία στο Διαδίκτυο έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης για την προβολή των ιστοσελίδων τους, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μεγάλες 
ομάδες κοινού, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε 
ότι παραπάνω από τα μισά από αυτά τα προϊόντα είναι νοθευμένα». 

Οι βασικές δραστηριότητες των παράνομων φαρμακείων του Διαδικτύου περιλαμβάνουν το 
παράνομο εμπόριο των προϊόντων τους στους καταναλωτές, την εξεύρεση χώρου φιλοξενίας 
για τις ιστοσελίδες τους και το να πείσουν τους καταναλωτές ότι στην πραγματικότητα είναι  
νόμιμα. Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις να κλείσουν τα παράνομα φαρμακεία 
του Διαδικτύου και να κατασχέσουν τις ουσίες που έχουν παραγγελθεί παράνομα στο 
Διαδίκτυο και διακινούνται λαθραία μέσω του ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, το 2010 έγιναν περισσότερες 
από 12.000 κατασχέσεις διεθνώς ελεγχόμενων ουσιών, που απεστάλησαν μέσω ταχυδρομεί-
ου, και στις οποίες περιλαμβάνονταν πάνω από 6.500 κατασχέσεις διεθνώς ελεγχόμενων 
νόμιμων ουσιών και πάνω από 5.500 κατασχέσεις ναρκωτικών παράνομης προέλευσης. Η 
Ινδία θεωρείται η πρώτη χώρα προέλευσης των ουσιών αυτών, καθώς εκεί κατασχέθηκε το 
58%, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Πολωνία ήταν επίσης σημαντικές χώρες προ-
έλευσης. 

Η Επιτροπή δημοσίευσε κείμενο με τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κυβερνήσεις σχετικά με 
την πρόληψη της παράνομης πώλησης διεθνώς ελεγχόμενων ουσιών μέσω του Διαδικτύου», 
αλλά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, 
απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στο θέμα. Εμπόδια στην εφαρμογή τους που πρέπει να αντιμετω-
πιστούν είναι τα ανεπαρκή νομοθετικά ή ρυθμιστικά πλαίσια, η ανεπαρκής τεχνολογία και η 
έλλειψη προσωπικού. Η δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος συνεχίζεται με νέες πρω-
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τοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. «Η διεθνής συνεργασία για την 
αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος είναι σημαντική», είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, «για 
παράδειγμα, οι κυβερνήσεις που εντοπίζουν παράνομα φαρμακεία του Διαδικτύου τα οποία λει-
τουργούν σε άλλες χώρες πρέπει να ενημερώνουν την αντίστοιχη κυβέρνηση. Η συνεργασία στο 
επίπεδο της τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει, επίσης, να ενισχυθεί».

Οι εγκληματίες στρέφονται όλο και περισσότερο στις χημικές ουσίες νέας 
γενιάς (designer drugs) για την παράνομη παραγωγή διεγερτικών τύπου 
αμφεταμίνης. Η από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος είναι 
σημαντική, όπως πάντα, αναφέρει η Επιτροπή
Στην ετήσια έκθεση για το 2011 η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη χρήση πρό-
δρομων ουσιών ή πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών νέας γενιάς από εγκληματίες για την παράνομη 
παραγωγή διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης. Εξαιτίας των αυξημένων ελέγχων η παράνομη διακί-
νηση των πρόδρομων χημικών ουσιών που υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου κοστίζει πιο πολύ και 
γίνεται δυσκολότερη. Οι έμποροι αναγκάζονται ολοένα και περισσότερο να αναζητούν χημικές 
ουσίες που δεν υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου, για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους. 

Για παράδειγμα, το φενολακετικό οξύ –πρόδρομη ουσία που υπόκειται σε μέτρα διεθνούς 
ελέγχου- και ορισμένα από τα παράγωγά του που δεν υπόκεινται σε έλεγχο, κατέχουν σήμε-
ρα πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην παραγωγή μεθαμφεταμίνης, ειδικά στο Μεξικό. Περισσότεροι 
από 183 τόνοι φενολακετικού οξέως κατασχέθηκαν παγκοσμίως το 2010, οι οποίοι, αν διοχε-
τεύονταν στην παράνομη παραγωγή ουσιών, θα απέδιδαν 46 τόνους καθαρών αμφεταμινών. 
Κατά τη διάρκεια του 2011 η Επιτροπή παρατήρησε ότι πολλές χώρες στη Λατινική Αμερική 
έχουν επεκτείνει πλέον τα μέτρα ελέγχου, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτά και τα παράγω-
γα του φενολακετικού οξέως. 

Άλλες χώρες αντιμετωπίζουν τη χρήση των νέων πρόδρομων ουσιών στην παράνομη παραγω-
γή ναρκωτικών, θεσπίζοντας νόμους που θα τους επιτρέψουν να προλάβουν τη νέα αυτή 
τάση. Για παράδειγμα, ο Καναδάς διεύρυνε τη νομοθεσία του, ώστε να απαγορεύσει την 
κατοχή οποιασδήποτε ουσίας γνωρίζουν, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται για την παράνο-
μη παραγωγή μεθαμφεταμίνης και MDMA («έκταση»).

Η Επιτροπή σημειώνει ότι παραμένει σημαντική η εκτροπή οξικού ανυδρίτη από τα κανάλια 
εγχώριας διακίνησης για την παράνομη παραγωγή ηρωίνης. Επιπλέον, το υπερμαγγανικό κάλιο 
που χρησιμοποιείται στην παραγωγή κοκαΐνης παρασκευάζεται παράνομα ή αντικαθίσταται 
από άλλες ουσίες. 

Η έναρξη της λειτουργίας του διαδικτυακού συστήματος PEN το 2006, ενός συστήματος για 
την ανταλλαγή βεβαιώσεων πριν από την πραγματοποίηση των εξαγωγών, έχει συμβάλει 
αποφασιστικά στον περιορισμό της πρόσβασης των εγκληματιών σε πρόδρομες χημικές ουσί-
ες. Ο αριθμός των κυβερνήσεων που έχουν εγγραφεί στο σύστημα PEN ανέρχεται στις 126, 
ενώ περισσότερες από 20.000 βεβαιώσεις στέλνονται πριν από μια εξαγωγή ετησίως. 
Αναγνωρίζοντας την επιτυχία του συστήματος, η Επιτροπή καλεί τις χώρες που δεν έχουν 
εγγραφεί σε αυτό να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. 
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ΠΑγΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αφρική

Η διακίνηση κοκαΐνης από τη νότια Αμερική μέσω της Αφρικής και στη συνέχεια στην Ευρώπη 
αναδεικνύεται ως μείζων απειλή τα τελευταία χρόνια. Η δυτική Αφρική εξακολουθεί να χρη-
σιμοποιείται για τη διακίνηση κοκαΐνης, ενώ οι έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούν όλο και 
περισσότερο κοντέινερ μεταφοράς και εμπορικά  αεροσκάφη, για να περνούν λαθραία κοκαΐνη 
στην περιοχή.

Η ηρωίνη εισάγεται στην ήπειρο μέσω της ανατολικής Αφρικής και διακινείται λαθραία είτε 
απευθείας είτε μέσω της δυτικής Αφρικής, στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές. Το 2011 
πραγματοποιήθηκε ρεκόρ στις κατασχέσεις ηρωίνης στην Κένυα και την Ενωμένη Δημοκρατία 
της Τανζανίας. Η Επιτροπή εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η αυξανόμενη διακίνηση 
ηρωίνης στην Αφρική έχει οδηγήσει και σε αύξηση της χρήσης της ουσίας σε όλη την περι-
οχή, και ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Αφρική.

Καθώς η κάνναβη φύεται σε όλη την Αφρική, γίνεται παράνομη παραγωγή της στο σύνολο των 
περιφερειών της ηπείρου. Το Μαρόκο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παραγωγό ρητίνης 
κάνναβης, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προορίζεται για την Ευρώπη ή τη βόρεια Αφρική, 
αν και η καλλιεργούμενη έκταση έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Το λαθρεμπόριο διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης από την Αφρική σε άλλες περιοχές έχει 
αναδειχθεί ως νέα απειλή. Η δυτική Αφρική είναι σήμερα μία από τις πηγές της μεθαμφετα-
μίνης που βρίσκεται στις παράνομες αγορές σε χώρες της ανατολικής Ασίας. Η Νιγηρία, ειδι-
κότερα, υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί σε κομβικό σημείο για το λαθρεμπόριο μεθαμφετα-
μίνης.

Η Αφρική εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τους παράνομους διακινητές  ως περιοχή για 
την εκτροπή των πρόδρομων χημικών ουσιών. Η ανατολική και η δυτική Αφρική εξακολου-
θούν να είναι ευάλωτες στην εμπορία πρόδρομων ουσιών, ιδιαίτερα αυτών που χρησιμοποι-
ούνται στην παράνομη παρασκευή διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης. Στη νότια Αφρική μεγάλες 
ποσότητες νόμιμα εισαγόμενης εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης διοχετεύονται στην παράνομη 
παρασκευή μεθαμφεταμίνης.

Η διαθεσιμότητα συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη ρυθμιζόμενες αγορές εξακολουθεί 
να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Αφρική. Σε αυτά περιλαμβάνονται φάρ-
μακα που έχουν εκτραπεί από τη νόμιμη αγορά ή παραποιηθεί και περιέχουν ελεγχόμενες 
ουσίες, ενδεχομένως διεγερτικά τύπου αμφεταμίνης, καθώς και κατασταλτικά και ηρεμιστικά. 
Σε πολλές αφρικανικές χώρες η μη ιατρική χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων συνεχίζει 
να προκαλεί σημαντικά προβλήματα. Στο Μαυρίκιο, γίνεται συχνότερα κατάχρηση βουπρενορ-
φίνης (Subutex), μιας ουσίας που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της εξάρτησης από ηρω-
ίνη, από ό,τι της ίδιας της ηρωίνης. 

Οι περισσότερες χώρες στην Αφρική εξακολουθούν να μη διαθέτουν τα κατάλληλα συστήμα-
τα για την παρακολούθηση της χρήσης ναρκωτικών και συνεπώς αδυνατούν να συγκεντρώ-
σουν επαρκή στοιχεία για την έκταση του φαινομένου και τα πρότυπα της χρήσης ναρκωτι-
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κών. Η κάνναβη παραμένει το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ναρκωτικό στην Αφρική, με 
ετήσια ποσοστά επικράτησης μεταξύ 3,8% και 10,4% στον αφρικανικό πληθυσμό ηλικίας 
15-64 ετών. Στην Αφρική το 64% των αιτήσεων για όλες τις μορφές θεραπείας που αφορούν 
τα συνδεόμενα με τα ναρκωτικά προβλήματα οφείλεται στην κατάχρηση κάνναβης, ποσοστό 
που είναι υψηλότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. 

Αμερική

Κεντρική Αμερική και Καραϊβική
Η κεντρική Αμερική και η Καραϊβική εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως κύριες διαμετα-
κομιστικές περιοχές για τη διακίνηση των ναρκωτικών από τη νότια προς τη βόρεια Αμερική. 
Οι οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών έχουν αυξήσει τη δραστηριότητά τους, αποτελώντας 
σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της περιοχής. Ορισμένα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών, υπό 
την πίεση των μεξικανικών αρχών επιβολής του νόμου, έχουν μεταφέρει τις επιχειρήσεις τους 
στην κεντρική Αμερική, εντείνοντας τη χρήση βίας. Ο ρόλος των χωρών της κεντρικής 
Αμερικής, ως διαμετακομιστικών περιοχών είναι σημαντικότερος τα τελευταία χρόνια. Το 
2010 η Ονδούρα, η Κόστα Ρίκα και η Νικαράγουα χαρακτηρίστηκαν για πρώτη φορά ως σημα-
ντικές χώρες διέλευσης για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών που κατά κύριο λόγο προορίζονται 
για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κλιμακούμενη βία που συνδέεται με τα ναρκωτικά και αφορά οργανώσεις διακίνησης, διε-
θνείς και τοπικές συμμορίες και άλλες εγκληματικές ομάδες στην κεντρική Αμερική, έχει 
φτάσει σε ανησυχητικά και πρωτοφανή επίπεδα, επιδεινώνοντας την επικινδυνότητα της 
περιοχής, η οποία έχει γίνει μία από τις πιο βίαιες στον κόσμο. Η διακίνηση ναρκωτικών, η 
βία μεταξύ των νέων και οι συμμορίες του δρόμου, σε συνδυασμό με την ευρεία διαθεσιμό-
τητα πυροβόλων όπλων, συνέβαλαν στα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά εγκληματικότητας. Η 
παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ευθύνεται για τα υψηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών στην 
κεντρική Αμερική και είναι ο κύριος παράγοντας πίσω από την αύξηση των επιπέδων της βίας. 
Το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα και η Ονδούρα, οι χώρες του λεγόμενου «Βόρειου Τριγώνου», 
μαζί με την Τζαμάικα, έχουν τώρα τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών στον κόσμο. Η 
διαφθορά και η περιορισμένη ικανότητα επιβολής του νόμου έχουν διευκολύνει τη χρήση των  
καναλιών λαθρεμπορίου και τις δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Περίπου το 90% της κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες διακινείται μέσω του Μεξικού. Τα 
ναρκωτικά συνεχίζουν να εισάγονται λαθραία στην περιοχή της κεντρικής Αμερικής κατά κύριο 
λόγο από τη θάλασσα, καθώς οι έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούν ταχύπλοα, υποβρύχια και 
ημι-υποβρύχια σκάφη. Ελαφρά αεροσκάφη χρησιμοποιούνται επίσης όλο και περισσότερο από 
τις εγκληματικές οργανώσεις. Η χρήση κοντέινερ και φορτηγών πλοίων στη λαθραία διακίνηση 
ναρκωτικών προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στην περιοχή. Αρκετές χώρες στην κεντρική 
Αμερική και την Καραϊβική έχουν αναφέρει κατασχέσεις κρακ, βάσης κοκαΐνης και αλάτων 
κοκαΐνης. Η μεγαλύτερη κατάσχεση τέτοιων φορτίων –4.173 κιβώτια– έχει γίνει στη 
Δομινικανή Δημοκρατία. Περίπου το 50% όλων των αιτήσεων θεραπείας στην περιοχή σχετί-
ζονται με τη χρήση κοκαΐνης, η οποία αποτελεί την κύρια ουσία πρόκλησης θανάτων που 
οφείλονται στη χρήση ουσιών ή σχετίζονται με αυτήν. Η επικράτηση της χρήσης κοκαΐνης 
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στην κεντρική Αμερική (0,5% έως 0,6%) και στην Καραϊβική (0,4% έως 1,2%) είναι πάνω από 
το μέσο παγκόσμιο όρο.

Βόρεια Αμερική
Η βόρεια Αμερική παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά ναρκωτικών στον κόσμο. Και οι τρεις χώρες 
της περιοχής συνεχίζουν να έχουν υψηλά επίπεδα παράνομης παραγωγής, παρασκευής, εμπο-
ρίου και κατανάλωσης ναρκωτικών. Η κάνναβη παραμένει το πιο ευρέως παραγόμενο ναρκω-
τικό, με τεράστιες ποσότητες να παράγονται και στις τρεις χώρες.

Στο Μεξικό η βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά εξακολουθεί να είναι εκτεταμένη, παρά τις 
έντονες προσπάθειες από την κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τον 
Ιούλιο του 2011, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε τον εντοπισμό της μεγαλύτερης φυτείας κάν-
ναβης που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στη χώρα. Η φυτεία κάλυπτε 120 εκτάρια με δυνατότητα 
παραγωγής περίπου 120 τόνων κάνναβης, η τιμή των οποίων στην «πιάτσα» εκτιμάται στα 
160 εκατομμύρια δολάρια. 

Υπολογίζεται ότι πάνω από 45.000 άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν στην περιοχή από αιτίες 
που συνδέονται με τα ναρκωτικά, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας αυτού 
του είδους  στον κόσμο. Η κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων στη βόρεια Αμερική 
παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα και αποτελεί αυτή τη στιγμή το ταχύτερα εντεινόμενο πρό-
βλημα σε σχέση με τα ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νότια Αμερική
Το 2010 η συνολική έκταση της παράνομης καλλιέργειας κόκας στη νότια Αμερική ήταν 
154.200 εκτάρια, 6% λιγότερο από ό,τι το 2009. Η περιοχή παράνομης καλλιέργειας μειώθη-
κε σημαντικά στην Κολομβία και αυξήθηκε ελαφρά στο Περού. Δεν υπήρξε καμία σημαντική 
αλλαγή στην καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία. 

Αν και οι παγκόσμιες κατασχέσεις κοκαΐνης ήταν σταθερές κατά την περίοδο 2006-2009, οι 
περιοχές κατάσχεσης μετατοπίστηκαν από τις αγορές της βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης 
προς τις περιοχές προέλευσης στη νότια Αμερική, όπου σημειώθηκε το 60% των παγκόσμιων 
κατασχέσεων κοκαΐνης το 2009.

Η κάνναβη παραμένει η κύρια ουσία χρήσης σε όλη τη νότια Αμερική. Η ετήσια επικράτηση 
της χρήσης κάνναβης μεταξύ του γενικού πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών κυμαινόταν μεταξύ 
2,9% και 3,0%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 7,4 με 7,6 εκατομμύρια ανθρώπους το 2009. 
Παρά τις ενδείξεις σταθεροποίησης της χρήσης κοκαΐνης στη νότια Αμερική, η χρήση της 
ουσίας στην περιοχή, που κυμάνθηκε μεταξύ 0,9% και 1%, ήταν υψηλότερη από τον παγκό-
σμιο μέσο όρο. Η κοκαΐνη εξακολουθεί να είναι η κύρια ουσία κατάχρησης μεταξύ των ατόμων 
που υποβάλλονται σε θεραπεία και αυτή που αναφέρεται συχνότερα ως αιτία των θανάτων 
που προκαλούνται ή συνδέονται με τα ναρκωτικά στη νότια Αμερική.
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Ασία

Ανατολική και νοτιοανατολική Ασία
Η παράνομη καλλιέργεια παπαρούνας οπίου και παραγωγής οπίου συνέχισε να αυξάνεται στο 
Μιανμάρ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος το 2010. Ευρείας κλίμακας παράνομη διακίνηση 
μεθαμφεταμίνης αναφέρθηκε το 2010, ιδιαίτερα στην Κίνα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, 
το Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη. Η παράνομη διακίνηση και η αυξανόμενη χρήση κεταμίνης, μιας 
ουσίας που δεν υπόκειται σε διεθνή έλεγχο, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή. 

Η χρήση μεθαμφεταμίνης είναι σε άνοδο σε πολλές χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα μεταξύ των 
νέων. Η περιορισμένη παροχή υπηρεσιών θεραπείας και η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελ-
ματιών υγείας έχουν περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των προγραμμάτων για την 
πρόληψη και τη θεραπεία των εξαρτήσεων από ναρκωτικά σε πολλές χώρες της ανατολικής 
και νοτιοανατολικής Ασίας. 

Νότια Ασία
Η νότια Ασία αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα από την κατάχρηση των συνταγογραφού-
μενων φαρμάκων και των φαρμακευτικών σκευασμάτων που διατίθενται χωρίς ιατρική συντα-
γή και που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες. Πολλές από αυτές τις ουσίες παρά-
γονται σε φαρμακεία που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις συνταγογράφησης ή λειτουργούν 
παράνομα στο Διαδίκτυο. 

Η παράνομη παρασκευή και διακίνηση διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης και των προδρόμων ουσι-
ών τους εξακολουθεί να πραγματοποιείται στη νότια Ασία. Η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών αυξά-
νεται στη νότια Ασία και οδηγεί στην αύξηση των ποσοστών μόλυνσης από HIV και ηπατίτιδα C. 

Δυτική Ασία
Η δυτική Ασία παραμένει το επίκεντρο της παράνομης καλλιέργειας παπαρούνας οπίου, όπου 
και σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις στην παραγωγή οπίου το 2011. Ο συνδυασμός της 
διάδοσης της οπιούχου παπαρούνας στις επαρχίες του Αφγανιστάν, της σημαντικής αύξησης 
της τιμής της παραγωγής και των προγραμματισμένων μειώσεων στις Διεθνείς Δυνάμεις 
Βοήθειας για την Ασφάλεια μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις της παραγωγής μετά 
το 2011. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Επιτροπή, ιδιαίτερα επειδή πρόκειται για μια 
περιοχή στην οποία σημειώνονται τα υψηλότερα επίπεδα κατάχρησης των οπιούχων. 

Οι κατασχέσεις ναρκωτικών στη δυτική Ασία έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό για τις περισ-
σότερες κατηγορίες των ελεγχόμενων ναρκωτικών ουσιών την τελευταία δεκαετία. 
Τριπλασιάστηκαν οι κατασχέσεις οπίου, φτάνοντας περίπου τους 645 τόνους, και διπλασιά-
στηκαν αυτές της ηρωίνης και της ρητίνης κάνναβης. Η διακίνηση και κατάχρηση διεγερτικών 
ουσιών ανησυχεί όλο και περισσότερο την Επιτροπή, καθώς έχουν τετραπλασιαστεί οι κατα-
σχέσεις κοκαΐνης και η παρασκευή και εμπορία μεθαμφεταμίνης στην περιοχή γίνεται όλο και 
πιο σύνηθες φαινόμενο.
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Σχετικά με αυτό, η Επιτροπή συνεχίζει να παρατηρεί σημαντικές αυξήσεις σε ετήσια βάση 
στις νόμιμες απαιτήσεις για εισαγωγή εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης -πρόδρομες ουσίες που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παράνομη παρασκευή μεθαμφεταμίνης- σε πολλές χώρες 
της δυτικής Ασίας. Η Επιτροπή καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών της δυτικής Ασίας να επα-
νεξετάσουν τις ετήσιες νόμιμες ανάγκες τους για αυτές και άλλες πρόδρομες χημικές ουσίες 
και να διασφαλίσουν ότι η τελική τους χρήση είναι νόμιμη. 

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής, ιδίως η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία, εξακολουθούν να 
μαστίζονται από μεγάλης κλίμακας εμπόριο αμφεταμίνης. Το 2010 ο όγκος των αμφεταμινών 
που κατασχέθηκαν στις χώρες αυτές ανήλθε στους 10 τόνους, κυρίως στη Σαουδική Αραβία, 
η οποία παραμένει η κύρια χώρα προορισμού για τις απομιμήσεις δισκίων Captagon.

Ευρώπη

Η χρήση κάνναβης αυξάνεται σε μικρό αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Η παράνομη καλλιέργεια 
φυτών κάνναβης στη δυτική και κεντρική Ευρώπη έχει αυξηθεί δραματικά. Τα φυτά κάνναβης 
καλλιεργούνται όλο και περισσότερο σε βιομηχανική κλίμακα, κυρίως σε εσωτερικούς χώρους 
και με τη συμμετοχή ομάδων οργανωμένου εγκλήματος. Η Επιτροπή σημειώνει ότι, παρόλο 
που ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ανέχονται την εσωτερική καλλιέργεια φυτών κάνναβης για 
προσωπική χρήση, αυτό δεν είναι σύμφωνο με τις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτι-
κών. Οι κατασχέσεις κάνναβης στην Ευρώπη έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, πιθανόν ως 
αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των κατασχέσεων στη βόρεια Αφρική. Η Αλβανία και η 
Σερβία παραμένουν οι κύριες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα φυτά της κάνναβης που 
κατάσχονται από τις τελωνειακές αρχές της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι 
ποσότητες κάνναβης, τόσο του φυτού όσο και της ρητίνης, που κατασχέθηκαν στις χώρες 
κατά μήκος της βαλκανικής οδού, αυξήθηκαν το 2010 σε σύγκριση με το 2009.

Αν και η χρήση της κοκαΐνης έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες 
χώρες της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης, τα επίπεδα χρήσης εξακολουθούν να είναι 
σχετικά υψηλά. Η διάδοση της χρήσης κοκαΐνης από τη δυτική στη νοτιοανατολική και ανα-
τολική Ευρώπη φαίνεται να συνεχίζεται και η ήπειρος παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά 
κοκαΐνης στον κόσμο. Έχει υπάρξει διαφοροποίηση στους δρόμους διακίνησης της κοκαΐνης 
προς την Ευρώπη, με αύξηση της διακίνησης μέσω της βόρειας Αφρικής. Ο όγκος της κοκαΐ-
νης που κατάσχεσαν οι τελωνειακές αρχές στην ανατολική Ευρώπη αυξήθηκε δραματικά το 
2010. Η Ουκρανία και η Ρωσική Ομοσπονδία ήταν οι κύριες χώρες προορισμού των φορτίων 
κοκαΐνης στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ η μεταφορά φορτίων κοκαΐνης από 
το Εκουαδόρ προς τη Ρωσική Ομοσπονδία φαίνεται να αποτελεί συνεχιζόμενη τάση. 

Υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη ποικιλία στις μεθόδους και τις διαδρομές που χρησιμοποιού-
νται για το λαθρεμπόριο ηρωίνης στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, το 2010 η ποσότητα της 
ηρωίνης που κατασχέθηκε, κατά τη λαθραία διακίνησή της κατά μήκος της βόρειας βαλκανι-
κής οδού μέσω της Τουρκίας στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και στη συνέχεια 
στην Αυστρία, μειώθηκε σε σύγκριση με την ποσότητα που είχε περάσει λαθραία κατά μήκος 
της νότιας βαλκανικής οδού στην Ιταλία από την Ελλάδα, την Αλβανία ή την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος 
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της συνολικής αγοράς οπιούχων στον κόσμο, και η χρήση ηρωίνης είναι το μεγαλύτερο πρό-
βλημα, από την άποψη της νοσηρότητας και της θνησιμότητας. Στη Ρωσική Ομοσπονδία 
εκτιμάται ότι περίπου 1,7 εκατομμύριο άτομα έκαναν χρήση οπιούχων το 2010, καταναλώνο-
ντας περίπου 70 από τους 73 συνολικά τόνους οπιούχων που καταναλώνονται στην ανατολι-
κή Ευρώπη. 

Σε ορισμένες χώρες στην Ευρώπη, η χρήση διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης αυξάνεται. Τα 
επίπεδα χρήσης MDMA («έκσταση») παρέμειναν σχετικά σταθερά, ενώ σε ορισμένες χώρες 
εμφανίστηκε μείωση. Η παράνομη παρασκευή αμφεταμίνης αυξάνεται. Οι κατασχέσεις μεθαμ-
φεταμίνης στη δυτική και κεντρική Ευρώπη πενταπλασιάστηκαν την περίοδο 2004-2009, και 
η μεθαμφεταμίνη φαίνεται να αντικαθιστά την αμφεταμίνη στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης. 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να ανησυχεί για την αυξανόμενη ποικιλία των ουσιών που κατανα-
λώνονται στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2011 σε νέους 
ηλικίας 15-24 ετών έδειξαν ότι το 5% των ερωτηθέντων είχε κάνει χρήση μη ελεγχόμενων 
ουσιών. Το 2010 σημειώθηκε ρεκόρ στον εντοπισμό νέων ουσιών, πολλές από τις οποίες δεν 
είναι υπό διεθνή έλεγχο. Σε απάντηση στην αύξηση της χρήσης της μεφεδρόνης, οι κυβερ-
νήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν το Δεκέμβριο του 2010 ότι η 
ουσία πρέπει να τεθεί υπό εθνικό έλεγχο.

Ωκεανία

Το χαμηλό ποσοστό προσχώρησης στις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών παραμέ-
νει πρόκληση για την περιοχή. Τα εννέα κράτη μέλη (Νήσοι Κουκ, Κιριμπάτι, Ναούρου, 
Παλάου, Παπούα Νέα Γουινέα, Σαμόα, Νήσοι Σολομώντος, Τουβαλού και Βανουάτου) δεν είναι 
ακόμη συμβαλλόμενα μέρη σε μία ή περισσότερες από τις συμβάσεις. Πολλές από αυτές τις 
χώρες αποτελούν πλέον διαμετακομιστικά κέντρα ή προορισμούς για το λαθρεμπόριο ναρκω-
τικών και πρόδρομων ουσιών. Σε αυτές τις χώρες έχει αναφερθεί χρήση κάνναβης και διεγερ-
τικών τύπου αμφεταμίνης. 

Στην Αυστραλία η χρήση διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης μειώθηκε, ενώ η χρήση κοκαΐνης 
και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες αυξήθηκε. Η διακί-
νηση κοκαΐνης στην Αυστραλία είναι ένα αναδυόμενο θέμα, και οι οργανωμένες εγκληματικές 
ομάδες συμμετέχουν ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών στην Ωκεανία.
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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, σύμ-
φωνα με τα όσα προέβλεπε η Ενιαία Σύμβαση για τα Ναρκωτικά του 1961. Με βάση προη-
γούμενες συμβάσεις για τον έλεγχο των ναρκωτικών, πρόδρομα όργανα της Επιτροπής λει-
τουργούσαν 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 επαρ-
κείς 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 συμ-
βάλλει 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 ουσι-
αστικά 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. 


