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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αφρική 

Αναμένεται ότι θα μεγαλώσει ο αριθμός των ατόμων που θα κάνουν χρήση 

ναρκωτικών, λόγω της αύξησης του πληθυσμού στην ήπειρο. Ο αριθμός των κρατών 

στην Αφρική που επιτρέπουν τη νόμιμη καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς 

συνεχίζει να αυξάνεται. Ορισμένες από αυτές έχουν εγκρίνει τη χρήση κάνναβης για 

ιατρικούς σκοπούς ιδιωτικά ενώ άλλοι επιτρέπουν την καλλιέργεια μόνο για εξαγωγή.  

 

Αμερική  

Κεντρική Αμερική και Καραϊβική: Η χρήση κάνναβης και κοκαΐνης, ο 

πολλαπλασιασμός των νέων ψυχοδραστικών ουσιών και η χρήση ελεγχόμενων 

ναρκωτικών χωρίς ιατρική συνταγή εξακολουθούν να εγείρουν ανησυχία.  

 

Βόρεια Αμερική: Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι σημειώθηκαν 100.306 

θάνατοι από υπερβολική δόση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της 12μηνης περιόδου 

που έληξε τον Απρίλιο του 2021, αύξηση 28,5 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. Ο εκτιμώμενος αριθμός θανάτων από υπερβολική δόση οπιοειδών αυξήθηκε 

στους 75.673 κατά το ίδιο διάστημα, από 56.064 το προηγούμενο έτος. Από την έναρξη 

της πανδημίας COVID-19 έχουν αυξηθεί τα περιστατικά υπερδοσολογίας και οι 

θάνατοι από οπιοειδή στον Καναδά, κυρίως λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης 

τοξικότητας των ουσιών. Η επιδείνωση της κρίσης υπερδοσολογίας σε αυτές τις χώρες 

χαρακτηρίζεται από αύξηση στον αριθμό των θανάτων που αφορούν ψυχοδιεγερτικά.  

Νότια Αμερική: Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή αύξησαν το 

μέγεθος των αποστολών προς τις παράνομες αγορές τόσο εντός όσο και εκτός της 

περιοχής. Αυξήθηκε ο αριθμός των οδών και των δικτύων που χρησιμοποιούν οι 

διακινητές  παρά τους περιορισμούς του COVID-19. Έχει επίσης αυξηθεί η χρήση του 

διαδικτύου, ειδικά του σκοτεινού ιστού (darknet) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

για την πώληση ναρκωτικών.  

 

Ασία  

Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία: Στη Νότια Ασία φαίνεται να έχει εξαπλωθεί η 

παγκόσμια τάση αγοράς ναρκωτικών μέσω διαδικτύου. Τα άτομα που εμπλέκονται σε 

αυτή τη δραστηριότητα εκμεταλλεύονται τις πλατφόρμες συναλλαγών στον σκοτεινό 

ιστό (darknet) και χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να αγοράσουν ναρκωτικά. Η 

Νότια Ασία εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης οπιούχων 

στον κόσμο. Σύμφωνα με το UNODC, το 1,1 τοις εκατό των ατόμων ηλικίας μεταξύ 

15 και 64 ετών στην περιοχή κάνουν χρήση οπιούχων. Τα λοκντάουν και η έλλειψη 

πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη δυσκόλεψαν την πρόσβαση σε θεραπεία 



ανθρώπων με διαταραχές χρήσης ουσιών που προέρχονται από μειονεκτικό 

περιβάλλον. Η πρόοδος της τεχνολογίας βοηθάει την παροχή υπηρεσιών θεραπείας.  

Στη Δυτική Ασία το Αφγανιστάν παραμένει η πρώτη χώρα στην παράνομη παραγωγή 

οπίου με δυνητική παραγωγή 6.800 τόνων το 2021, και παραμένει η χώρα όπου 

παράγεται παράνομα η μεγαλύτερη ποσότητα οπίου. Τα κράτη της Κεντρικής Ασίας 

εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένη διακίνηση και κατάχρηση 

συνθετικών ναρκωτικών.  

 

Ευρώπη  

Η πανδημία COVID-19 είχε περιορισμένο αντίκτυπο στην παράνομη προσφορά και 

ζήτηση ναρκωτικών στην Ευρώπη, καθώς οι διακινητές προσαρμόστηκαν στους 

περιορισμούς της πανδημίας, αλλάζοντας τόσο τις διεθνείς διαδρομές διακίνησης όσο 

και τα εγχώρια κανάλια διανομής. Οι έρευνες που διεξήχθησαν από τις μυστικές 

υπηρεσίες, βασισμένες σε πληροφορίες που ελήφθησαν από υποκλοπές 

κρυπτογραφημένων συσκευών επικοινωνίας, έδωσαν στις αρχές επιβολής του νόμου 

στην Ευρώπη κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία ομάδων διακίνησης 

ναρκωτικών, οδήγησαν σε κατασχέσεις σημαντικών ποσοτήτων διακίνησης 

ναρκωτικών και στην έναρξη αρκετών ποινικών διαδικασιών.  

 

Οι χώρες της περιοχής συνεχίζουν να υιοθετούν νομοθετικές αλλαγές που διευρύνουν 

τη χρήση προϊόντων κάνναβης για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε πρόσφατα ότι το CBD, που εξάγεται από το φυτό 

της κάνναβης, δεν πρέπει να θεωρείται φάρμακο, σύμφωνα με τις Συμβάσεις του 1961 

ή του 1971. Αρκετά κράτη βρίσκονται ήδη στη διαδικασία προσαρμογής της 

νομοθεσίας τους για να ευθυγραμμιστούν με αυτήν την απόφαση. Αρκετά κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπίσει νομοθεσία για τη διεύρυνση της χρήσης 

προϊόντων κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. Επίσης αρκετές χώρες στην περιοχή είτε 

έχουν συζητήσει είτε έχουν λάβει μέτρα για να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης 

της χρήσης κάνναβης για μη ιατρικούς σκοπούς, κατά παράβαση της Ενιαίας Σύμβασης 

του 1961 για τα Ναρκωτικά.  

Τα πρότυπα χρήσης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή έγιναν επίσης πιο περίπλοκα 

λόγω της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μιας ποικιλίας ναρκωτικών. Αυτή 

η αύξηση της διαθεσιμότητας και της ποικιλίας οδήγησε σε αποκλίνοντα μοτίβα 

πολλαπλής χρήσης ναρκωτικών, όπου τα άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών 

καταναλώνουν περισσότερα από ένα είδη ναρκωτικών ταυτόχρονα ή διαφορετικούς 

τύπους ναρκωτικών διαδοχικά. Μια άλλη αναδυόμενη τάση είναι η μη ιατρική χρήση 

βενζοδιαζεπινών, κατά καιρούς σε συνδυασμό με οπιοειδή ή αλκοόλ, μεταξύ ατόμων 

υψηλού κινδύνου που κάνουν χρήση ναρκωτικών, κρατουμένων και άλλων ομάδων. 

 

Ωκεανία 

Το διεθνικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, 

συνεχίζει να αυξάνεται στα νησιά του Ειρηνικού.  
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