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H Ζκκεςθ αυτι παρουςιάηει μιαγενικιαναςκόπθςθ του φαινόμενου των ναρκωτικϊν ςτθν Ελλάδα 

και καλφπτει κζματα όπωσ θ προςφορά των ναρκωτικϊν, θ χριςθ, τα προβλιματα δθμόςιασ 

υγείασ, κακϊσ και θ πολιτικι για τα ναρκωτικά και θ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ από τθν 

Πολιτεία. Σα ςτατιςτικά ςτοιχεία αναφζρονται ςτο 2017 (ι το πιο πρόςφατο ζτοσ) και παρζχονται 

ςτο EMCDDA από το Εκνικό Κζντρο τθσ χϊρασ (ΕΚΣΕΠΝ), εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικι πθγι. 
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Εκνικι ςτρατθγικι για τα ναρκωτικά και ςυντονιςμόσ 

 

Σο προςχζδιο τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τα ναρκωτικά 2014-20 αφορά τισ παράνομεσ ουςίεσ και 

ακολουκεί τθν ιςορροπθμζνθ προςζγγιςθ τθσ ΕΕ για τθν πολιτικι για τα ναρκωτικά κεωρϊντασ τθ 

μείωςθ τθσ προςφοράσ και τθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσιςοδφναμεσ. Εκπονικθκε από τθν Εκνικι 

Επιτροπι χεδιαςμοφ και υντονιςμοφ για τθν Αντιμετϊπιςθ των Ναρκωτικϊν. Παρότι δεν υπάρχει 

μζχρι ςτιγμισ (Ιοφλιοσ 2019) ζγκριςθ τθσ τρατθγικισ από το αρμόδιο όργανο (Διυπουργικι 

Επιτροπι για το Εκνικό χζδιο Δράςθσ κατά των Ναρκωτικϊν), οι ςτόχοι και οι δράςεισ τόςο τθσ 

εκνικισ τρατθγικισ όςο και του χεδίου Δράςθσ υλοποιοφνται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

Μεταξφ των προτεραιοτιτων τθσ τρατθγικισ αναφζρονται θ φροντίδα των ευάλωτων ομάδων και 

θ υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν. To χζδιο Δράςθσ είναι ςχεδιαςμζνο για να αντικατοπτρίηει το 

ευρωπαϊκό χζδιο Δράςθσ 2013-16. Είναι δομθμζνο γφρω από πζντε (5) πυλϊνεσ:(α) μείωςθ τθσ 

ηιτθςθσ (πρόλθψθ. πλθροφόρθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ. ζγκαιρθ διάγνωςθ και παρζμβαςθ. 

μείωςθ τθσ βλάβθσ. κεραπεία και κοινωνικι επανζνταξθ, (β) μείωςθ τθσ προςφοράσ. (γ) 

ςυντονιςμόσ. (δ) εκπαίδευςθ, παρακολοφκθςθ, ζρευνα και αξιολόγθςθ. και (ε) διεκνισ 

ςυνεργαςία. Για κάκε ζναν από τουσ παραπάνω τομείσ προβλζπονται δράςεισ και μετριςιμοι 

δείκτεσ παρακολοφκθςθσ, ςχεδιαςμζνοι για να διευκολφνουν τθν παρακολοφκθςθ και τθν 

αξιολόγθςθ. τον τομζα τθσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ, το Τπουργείο Τγείασ εξζδωςε ζγγραφο με τίτλο: 

«τρατθγικζσ προτεραιότθτεσ του Τπ.Τγείασ ςτον τομζα αντιμετϊπιςθσ των εξαρτιςεων», το οποίο 

καλφπτει τθν πρόλθψθ, τθ κεραπεία και τθ μείωςθ τθσ βλάβθσ με ειδικζσ δομζσ ςε όλεσ τισ 

περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. Η τρατθγικι προβλζπει κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ για τθν εξάρτθςθ από 

παράνομεσ ουςίεσ, αλλά και προλθπτικζσ παρεμβάςεισ και για εξαρτιςεισ από νόμιμεσ ουςίεσ και 

ςυμπεριφορικζσ εξαρτιςεισ. Οι ςτόχοι τθσ τρατθγικισ του Τπ. Τγείασ είναι θ αφξθςθ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτθ κεραπεία, θ ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ φορζων και υπθρεςιϊν και θ 

ορκολογικι χριςθ των διακζςιμων πόρων. 

Όπωσ και ςτισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ςτθν Ελλάδα θ αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ και τθσ 

τρατθγικισ για τα ναρκωτικά βαςίηεται ςτθδιαρκι παρακολοφκθςθ μζςω ςυγκεκριμζνων δεικτϊν 

και ερευνθτικϊν προγραμμάτων. Σο ελλθνικό εκνικό κζντρο (ΕΚΣΕΠΝ) που αποτελεί μονάδατου 

Ερευνθτικοφ ΠανεπιςτθμιακοφΙνςτιτοφτου Ψυχικισ Τγείασ, Νευροεπιςτθμϊν και Ιατρικισ 

Ακριβείασ(ΕΠΙΨΤ) παρζχει επιδθμιολογικά και άλλα ςτοιχεία  ςε ετιςια βάςθ, τα οποία 

υποςτθρίηουν τθν αξιολόγθςθ και διαφωτίηουν διάφορεσ πλευρζσ του προβλιματοσ των 

ναρκωτικϊν ςτθν Ελλάδα. 

Μθχανιςμοί εκνικοφ ςυντονιςμοφ 

Σο ελλθνικό ςφςτθμα  ςυντονιςμοφ ςτοχϊρο των ναρκωτικϊν κεςμοκετικθκε με τον Νόμο 

4139/13 και αποτελείται από τρία επίπεδα. το πρϊτο επίπεδο βρίςκεται θ Διυπουργικι Επιτροπι 

για το Εκνικό χζδιο Δράςθσ κατά των Ναρκωτικϊν, τθσ οποίασ προεδρεφει ο Πρωκυπουργόσ και θ 

οποία αποτελεί το κυρίωσ όργανο για τθν χάραξθτθσ πολιτικισ για τα ναρκωτικά. Η Επιτροπι ζχει 

διάφορεσ αρμοδιότθτεσ, όπωσ θ ζγκριςθ του εκάςτοτε εκνικοφ χεδίου Δράςθσ, και ο ςυντονιςμόσ 

των φορζων που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ των χεδίων Δράςθσ. το 

δεφτερο επίπεδο είναι θ Εκνικι Επιτροπι χεδιαςμοφ και υντονιςμοφ για τθν Αντιμετϊπιςθ των 

Ναρκωτικϊν, αποτελοφμενθ από εκπροςϊπουσ 10 Τπουργείων, τουσ βαςικοφσ φορείσ για τα 

ναρκωτικά και το ΕΚΣΕΠΝ. Ο ρόλοσ τθσ είναι θ εκπόνθςθ του εκάςτοτε χεδίου Δράςθσ, θ εποπτεία 

τθσ υλοποίθςθσ και τθσ παρακολοφκθςισ του και θ ανάπτυξθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ. το τρίτο 
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επίπεδο βρίςκεται ο Εκνικόσ υντονιςτισ για τα ναρκωτικά, πρόςωπο που ορίηεται από τον 

Πρωκυπουργό με 5ετι κθτεία και εκτόσ από τθν προεδρία τθσ Εκνικισ Επιτροπισ χεδιαςμοφ και 

υντονιςμοφ για τθν Αντιμετϊπιςθ των Ναρκωτικϊν, εκπροςωπεί τθ χϊρα ςτουσ διεκνείσ 

οργανιςμοφσ για τα ναρκωτικά. Ο Εκνικόσ υντονιςτισ είναι μζλοσ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ για 

το Εκνικό χζδιο Δράςθσ κατά των Ναρκωτικϊν. Σον Φεβρουάριο του 2019 ορίςτθκε νζοσ Εκνικόσ 

υντονιςτισ. 

 

 

 

Δθμόςιεσ δαπάνεσ

 

Η κατανόθςθ του κόςτουσ των δράςεων που ςχετίηονται με τα ναρκωτικά είναι ςθμαντικι πλευρά 

τθσ πολιτικισ απζναντι ςτο πρόβλθμα αυτό. Οριςμζνα κονδφλια με τα οποία το κράτοσ 

χρθματοδοτεί τισ δράςεισ για τα ναρκωτικά, ορίηονται ςαφϊσ ωσ τζτοια ςτον Προχπολογιςμό του 
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κράτουσ (επιςθματοκετθμζνεσ δαπάνεσ – labelled expenses). Ωςτόςο, οι περιςςότερεσ δαπάνεσ 

για τα ναρκωτικά δεν ςθματοκετοφνται ςτον Προχπολογιςμό (unlabelled) και θ εκτίμθςι τουσ 

χρειάηεται μακθματικά μοντζλα. 

Σο μεςοπρόκεςμο εκνικό ςχζδιο δράςθσ 2011-12 περιλάμβανε προχπολογιςμό με ολοκλθρωμζνεσ 

εκτιμιςεισ των δράςεων που περιείχε. 

Κατά τθ διετία 2011-12 οι επιςθματοκετθμζνεσ δαπάνεσ για τα ναρκωτικά ζφκαναν περίπου ςτο 

0,07% των ακακάριςτου εκνικοφ προϊόντοσ. Σα ςτοιχεία αφοροφν κυρίωσ τον τομζα τθσ υγείασ, 

είναι ενδεικτικά, όμωσ, τθσ επίδραςθσ που είχε θ δθμοςιονομικι λιτότθτα ςτθ χϊρα. Οι δαπάνεσ 

για ναρκωτικά μειϊκθκαν ςθμαντικά ςτθν Ελλάδα μεταξφ του 2011 και του 2014. 

 

Νομοκεςία για τα ναρκωτικά

 

Ο νόμοσ 4139/13 διακρίνει τθν κατοχι ναρκωτικϊν για προςωπικι χριςθ από τθν κατοχι για 

πϊλθςθ και θ ποινι είναι ανάλογθ. Ο νόμοσ ορίηει ότι όποιοσ χρθςιμοποιεί, κατζχει ι 

προμθκεφεται ναρκωτικά ςε ποςότθτεσ που δικαιολογοφν προςωπικι χριςθ, ι καλλιεργεί 

κάνναβθ ςε αρικμό φυτϊν ι ζκταςθ που δικαιολογοφνται για ατομικι χριςθ τιμωρείται με 

φυλάκιςθ μζχρι 5 μινεσ. Η ποινι δεν καταγράφεται ςτο ποινικό μθτρϊο του ατόμου με τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν κα κρικεί ζνοχο παρόμοιου αδικιματοσ ςε διάςτθμα 5 ετϊν. Με τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ ειςαγγελζωσ και ανακριτοφ, ςταάτομα-δράςτεσ που ζχουν διαγνωςμζνθεξάρτθςθ δίνεται θ 

δυνατότθτα να ενταχκοφν ςε κεραπευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί ςτο πλαίςιο των φυλακϊν ι 

ςτθν κοινότθτα από εγκεκριμζνο από τον Νόμο φορζα. Ηποινι μπορεί να αναςταλεί ςε περίπτωςθ 

που το υπόδικο άτομο είναι ιδθ ενταγμζνο ςε κεραπευτικό πρόγραμμα. Ο Νόμοσ του 2013 δεν 

προςδιορίηει ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα ναρκωτικισ ουςίασ για τθν προςωπικι χριςθ. θ απόφαςθ 

αυτι ζγκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια των δικαςτικϊν λειτουργϊν, με βάςθ τθν ουςία, τθν 

ποςότθτα και τθν κακαρότθτά τθσ, κακϊσ και τισ ανάγκεσ του υποδίκου. 

Οι καταδικαςκζντεσ για προςφορά ναρκωτικϊν αντιμετωπίηουν ποινι φυλάκιςθσ ζωσ 3 χρόνια 

εφόςον είναι εξαρτθμζνοι και μοιράηονται τθν ουςία με μια ομάδα, ι τουλάχιςτον 8ετι φυλάκιςθ 

εάν δεν εμπίπτουν ςτθν παραπάνω κατθγορία. Ποινι ιςοβίων προβλζπεται ςε ειδικζσ 

περιπτϊςεισ, όπωσ θ διακίνθςθ από μζλθ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, εκπαιδευτικοφσ, 

κεραπευτζσ εξαρτιςεων από τα ναρκωτικά, κλπ.  Ο Νόμοσ ορίηει, επίςθσ, ότι ζνα εξαρτθμζνο 

άτομο που καταδικάςτθκε για διακίνθςθ μπορεί να αφεκεί ελεφκερο υπό όρουσ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι α) ζχει εκτίςει τουλάχιςτον το 1/5 τθσ ποινισ του και β) ζχει πιςτοποιθμζνα 

ολοκλθρϊςεικάποιο κεραπευτικό πρόγραμμα. Ακολοφκωσ, παραπζμπεται ςε υπθρεςίεσ 

επανζνταξθσ ςτθν κοινότθτα. 
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Αδικιματα του νόμου Περί ναρκωτικϊν 

Σα αδικιματα του νόμου Περί ναρκωτικϊν αποτελοφν τθ βάςθ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςχετικισ 

με τα ναρκωτικά εγκλθματικότθτασ και ζνδειξθ του βακμοφ επιβολισ του Νόμου, αλλά και τθσ 

δυναμικισ τθσ παράνομθσ αγοράσ. Είναι χριςιμα για τθν μελζτθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 

εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ και τθσ Εκνικισ τρατθγικισ για τα ναρκωτικά. 

τθν Ελλάδα, θ Ελλθνικι Αςτυνομία και οι άλλεσ διωκτικζσ αρχζσ αναφζρουν ςτακερι αφξθςθ των 

αδικθμάτων του νόμου Περί ναρκωτικϊν και των παραβατϊν από το 2012. Η πλειονότθτα των 
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αδικθμάτων ςχετίηονταιμε χριςθ ι κατοχι παράνομων ουςιϊν. Σα 2/3 περίπου των αδικθμάτων 

αφοροφντθν κάνναβθ, με τα οπιοειδι να καταλαμβάνουν τθν αμζςωσ επόμενθ κζςθ. 

 

 

Χριςθ ναρκωτικϊν

 

Επικράτθςθ και τάςεισ 

Η κάνναβθ είναι θπλζον ςυνικθσπαράνομθουςία που χρθςιμοποιοφν οι ενιλικεσ (θλικίασ 18-65) 

ςτθν Ελλάδα. Η επικράτθςθ τθσ χριςθσ αμφεταμινϊν, κοκαΐνθσ και Ζκςταςθσ παραμζνει χαμθλι 

ςτον γενικό πλθκυςμό (<1%). 

Σο Εργαςτιριο Αναλυτικισ Χθμείασ του ΕΚΠΑ ςυμμετζχει εκπροςωπϊντασ τθν Ακινα ςτο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιολογικισ ανάλυςθσ αςτικϊν λυμάτων SCORE (Sewage Analysis Core 

Group Europe) και παρακολουκεί από το 2010 τισ τάςεισ ςτθν κατανάλωςθ ψυχοδραςτικϊν 

ουςιϊν αναλφοντασ τθν φπαρξθ παρανόμων ουςιϊν και των μεταβολικϊν παραγϊγων τουσ ςτα 

λφματα τθσ πόλθσ που καταλιγουν ςτθν Ψυττάλεια. Γενικά, οι αμφεταμίνεσ και θ Ζκςταςθ 

ανιχνευτικαν ςε χαμθλά επίπεδα το 2018, υποδεικνφοντασ χαμθλι χριςθ των ουςιϊν αυτϊν από 

το γενικό πλθκυςμό τθσ Ακινασ. Η χριςθ κοκαΐνθσ και Ζκςταςθσ εμφανίςτθκε αυξθμζνθ τα 

ςαββατοκφριακα ςε ςφγκριςθ με τισ κακθμερινζσ. Ελαφρά μείωςθ ςτα μεταβολικά παράγωγα των 

παράνομων ουςιϊν παρατθρικθκε από το 2014 ζωσ το 2018, παρότι μικρι αφξθςθ εμφάνιςε το 

2017 θ κοκαΐνθ και το 2018 θ Ζκςταςθ. 
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τοιχεία για τθ χριςθ ουςιϊν ςτουσ μακθτζσ θλικίασ 15-16 ετϊν προζρχονται από τθν ζρευνα 

ESPAD. Η Ελλάδα ςυμμετζχει ςτθν ομάδα ESPAD από το 1999 και από τότε διεξάγει τθν ζρευνα 

κάκε 4 χρόνια. Σο 2015 μία από τισ οκτϊ βαςικζσ μεταβλθτζσ, θ χριςθ τθσ κάνναβθσ ςε όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ηωισ, ιταν ςτθν Ελλάδα κάτω από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο (βάςει ςτοιχείων από 35 

χϊρεσ). Παρόλα αυτά, τα ςτοιχεία εμφανίηουν αφξθςθ ςτθ χριςθ τθσ κάνναβθσ ςτουσ μακθτζσ 

από το 2007. Σα ποςοςτά ςτθν Ελλάδα για τθ χριςθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ άλλων 

παράνομων ουςιϊν, όπωσ τα θρεμιςτικά χωρίσ ςυνταγι γιατροφ και οι νζεσ ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ 

ιταν παρόμοια με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. Περίπου 3% των Ελλινων μακθτϊν ανζφεραν χριςθ 

ςυνκετικϊν κανναβινοειδϊν. Σο κάπνιςμα τισ 30 τελευταίεσ θμζρεσ ιταν κοντά ςτον ευρωπαϊκό 

μζςο όρο. Αντίκετα, θ χριςθ ειςπνεόμενων διαλυτϊν ιταν ςυχνι ςτουσ Ζλλθνεσ μακθτζσ. 

Σα δφο τρίτα περίπου των μακθτϊν ανζφεραν κατανάλωςθ αλκοόλ ςτισ 30 τελευταίεσ θμζρεσ, 

πολφ υψθλότερα από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο, και επίςθσ υψθλότερο ιταν το ποςοςτό των 

Ελλινων μακθτϊν που διλωςαν βαριά επειςοδιακι κατανάλωςθ αλκοόλ ςτο ίδιο χρονικό 

διάςτθμα. 

 

 

Χριςθ υψθλοφ κινδφνου και τάςεισ 

Η διερεφνθςθ τθσ χριςθσ ναρκωτικϊν υψθλοφ κινδφνου μπορεί να βοθκιςει ςτον εντοπιςμό των 

πλζον εδραιωμζνων προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθ χριςθ, ενϊ τα ςτοιχεία από τουσ χριςτεσ 
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που ξεκινοφν κεραπεία για πρϊτθ φορά, όταν ςυςχετίηονται με άλλουσ δείκτεσ, βοθκοφν ςτθν 

κατανόθςθ τθσ φφςθσ και των τάςεων τθσ χριςθσ υψθλοφ κινδφνου.  

Η χριςθ υψθλοφ κινδφνου ςτθν Ελλάδα ςχετίηεται κυρίωσ με τα οπιοειδι και ςυγκεκριμζνα με τθν 

θρωίνθ. Σο μζγεκοσ του πλθκυςμοφ των χρθςτϊν υψθλοφ κινδφνου εκτιμάται ετθςίωσ από το 

2002 και ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του 2017 οι χριςτεσ θρωίνθσ υπολογίηονταιςτουσ 14.462 (2,10 

ανά 1.000 ενιλικεσ). Σο ίδιο ζτοσ θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των ατόμων που κάνουν πρόςφατθ 

ενζςιμθ χριςθ (ΧΕΝ) ιταν γφρω ςτουσ 3.700, αρικμόσ μειωμζνοσ ςε ςχζςθ με αυτόν του 2008. 

Η χριςθ θρωίνθσ είναι θ ςυχνότερθ αιτία αναηιτθςθσ κεραπείασ ςτθν Ελλάδα. Ωςτόςο, ο αρικμόσ 

των χρθςτϊν που ξεκινοφν κεραπεία για πρϊτθ φορά με κφρια ουςία τθν θρωίνθ ζχει μειωκεί από 

το 2006 και το ίδιο ςυμβαίνει με τθν ενζςιμθ χριςθ ωσ κφριο τρόπο χριςθσ τθσ θρωίνθσ. Η θρωίνθ 

ωσ κφρια ουςία αναφζρεταιαπό το 60,9% των ατόμων που ειςζρχονται ςτθ κεραπεία, θ κάνναβθ 

από το 26,9%, θ κοκαΐνθ ι άλλα διεγερτικά από το 9,3% και μαηί όλεσ οι άλλεσ ουςίεσ από το 2,9%. 

Οι γυναίκεσ  αποτελοφν περίπου 2 ςτα 10 άτομα που ειςζρχονται ςτθ κεραπεία, αν και το ποςοςτό 

διαφζρει ανάλογα με τθν κφρια ουςία και τον τφπο του προγράμματοσ. 
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Μολυςματικζσ αςκζνειεσ ςχετικζσ με τθ χριςθ ναρκωτικϊν

 

τθν Ελλάδα, οι κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ, οι υπθρεςίεσ μείωςθσ τθσ βλάβθσ, παρζχουν ςτοιχεία 

ςτο ΕΚΣΕΠΝ, ςε μορφι ςυγκεντρωτικι ι ατομικι. Σα ςτοιχεία βαςίηονται ςε ιατρικοφσ ελζγχουσ 

για τθν θπατίτιδα Β (HBV), τθν θπατίτιδα  C (HCV), τον ιό HIV που διενεργοφνται ςε όλαταάτομα 

που ζχουν κάνει ενζςιμθ χριςθ κάποιασ ουςίασ και ξεκινοφν κεραπεία. τοιχεία για τον 

επιπολαςμό και τθν επίπτωςθ τθσ HIVλοίμωξθσ και του AIDS με πικανι μετάδοςθ τθν ενζςιμθ 

χριςθ, λαμβάνονται από τον ΕΟΔΤ (Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Τγείασ – πρϊθν ΚΕΕΛΠΝΟ). 

 Επιπολαςμόσ αντιςωμάτων ςε ΧΕΝ ςτθν Ελλάδα (%) 

 Περιοχι HCV (anti-HCV) HIV (anti-HIV) 

 Εκνικό επίπεδο 66,5 6,5 

 Περιφερειακό επίπεδο 55,6-83,5 1,1-10,5 
τοιχεία 2017 

Σα ποςοςτά των νζων διαγνϊςεων τθσ HIVλοίμωξθσπαρζμεναν χαμθλά μζχρι το 2010. Κατά τθν 

επιδθμικι ζκρθξθ του HIV ςτθν Ακινα το 2011, ο αρικμόσ των αναφερκζντων περιςτατικϊν 

δεκαπλαςιάςτθκε, φκάνοντασ τουσ 315 ςτο τζλοσ του ζτουσ (33% όλων των νζων 

διαγνϊςεωνHIVλοίμωξθσ με γνωςτό τον τρόπο μετάδοςθσ) και το 2012, οι μιςζσ περίπου από τισ 

νζεσ διαγνϊςεισ μόλυνςθσ HIV ςχετίηονταν με τθν ενζςιμθ χριςθ. Από τότε, ο αρικμόσ και τα 

ποςοςτά των νζων διαγνϊςεων HIV λοίμωξθσμειϊνονται ςτακερά ςε 86 περιςτατικά το 2017 (το 

17% των νζων διαγνϊςεων με γνωςτό τον τρόπο μετάδοςθσ). Σο 2017 ο εκτιμϊμενοσ επιπολαςμόσ 

του ιοφ HIV ςτουσ ΧΕΝ που ειςζρχονται ςτθ κεραπεία ιταν 6,5%. Γενικά, τα υψθλότερα ποςοςτά 

παρατθροφνται ςτθν περιφζρεια Αττικισ. 

Σα πιο πρόςφατα ςτοιχεία των διαγνωςτικϊν ιατρικϊν ελζγχων ςε ΧΕΝ που ειςζρχονται ςτθ 

κεραπεία καταδεικνφουν ότι τα 2/3 είναι κετικάςταanti-HCV, με τα υψθλότερα ποςοςτά ςτα 

άτομα του προγράμματοσ Τποκατάςταςθσ. Σα ποςοςτά τθσ HCVλοίμωξθσ είναι επίςθσ υψθλότερα 

ςταάτομα με ιςτορικό χριςθσ πάνω από 2 ζτθ, με ιςτορικό προθγοφμενων κεραπευτικϊν 

προςπακειϊν, ςτα άτομα που δθλϊνουν τα οπιοειδι ωσ κφρια ουςία χριςθσ και ςτα άτομα που 

ζχουν φυλακιςκεί ςτο παρελκόν. Εκτιμάται ότι ζωσ και το 40% των χρθςτϊν με χρόνια μόλυνςθ 

HCV ζχουν ιςτορικό ενζςιμθσ χριςθσ. 

Σο 2017, από τουσ ΧΕΝ που εξετάςκθκαν για θπατίτιδα B, ςε ποςοςτά από 1,8% ζωσ 2,4% 

βρζκθκαν κετικοί ςτο HBsAg, που ςθμαίνει ότι ζχουν ενεργι μόλυνςθ. 
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Επείγοντα περιςτατικά ςχετικά με τα ναρκωτικά

 

τοιχεία για τα επείγοντα περιςτατικά ςχετικά με τα ναρκωτικά δεν ςυλλζγονται ςυςτθματικά ςτθν 

Ελλάδα.,Κάποια ςτοιχεία είναι διακζςιμα από διάφορεσ πθγζσ, όπωσ το Κζντρο Δθλθτθριάςεων 

και οι κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ. 

Σο Κζντρο Δθλθτθριάςεων ανζφερε 213 επιβεβαιωμζνα επείγοντα περιςτατικά το 2017, από τα 

οποία 53% ςχετίηονταν με τθ χριςθ πολλαπλϊν ουςιϊν. Οι βενηοδιαηεπίνεσ, θ κάνναβθ και τα 

οπιοειδι ιταν οι ουςίεσ που εμφανίςτθκαν ςυχνότερα. 

Οι ιατρικζσ υπθρεςίεσ του κεραπευτικοφ προγράμματοσ ΟΚΑΝΑ, ανταποκρίκθκαν το 2017 ςε 11 

επείγοντα περιςτατικά ςχετικά με τα ναρκωτικά – όλα από χριςθ θρωίνθσ και βενηοδιαηεπινϊν. Ο 

αρικμόσ αυτόσ είναι ςθμαντικά μειωμζνοσ ςε ςφγκριςθ με τα 66 περιςτατικά που αναφζρκθκαν το 

2016, ωςτόςο αυτό ενδεχομζνωσ ναοφείλεται ςτθ διακοπι λειτουργίασ των υπθρεςιϊν που 

ςυνζλεγαν τα ςτοιχεία. 
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Θάνατοι ςχετικοί με τα ναρκωτικά και κνθςιμότθτα

 

Οι κάνατοι από ναρκωτικά είναι αυτοί που αποδίδονται ευκζωσ ςτθ χριςθ παράνομων ουςιϊν, 

δθλαδι οξείεσ δθλθτθριάςεισ και λιψθ υπερβολικισ δόςθσ. 

τθν Ελλάδατα ςτοιχεία για τουσ κανάτουσ παρζχονται ςτο ΕΚΣΕΠΝαπό το Σμιμα Ναρκωτικϊν τθσ 

Δ/νςθσ Δθμόςιασ Αςφάλειασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Σα ςτοιχεία βαςίηονται ςτα αποτελζςματα 

των ιατροδικαςτικϊν εξετάςεων και των τοξικολογικϊν αναλφςεων οι οποίεσ διενεργοφνται ςε 

περιπτϊςεισ κανάτων από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (εργαςτιρια ιατροδικαςτικισ και τοξικολογίασ 

των πανεπιςτθμίων και ιατροδικαςτικζσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ). τουσ κανάτουσ 

καταγράφονται μόνον οι οξείεσ δθλθτθριάςεισ και θ ςυνζργεια πολλϊν ουςιϊν. 

φμφωνα με τθν Ελλθνικι Αςτυνομία το 2017 αναφζρκθκαν 62 κάνατοι από ναρκωτικά, από τουσ 

οποίουσ μόνον οι μιςοί είχαν επιβεβαιωκεί. Η πλειονότθτα των επιβεβαιωμζνων κανάτων 

αφοροφςαν χριςθ οπιοειδϊν και άνδρεσ θλικίασ άνω των 30 ετϊν. Σα ετιςια ςτοιχεία τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ επικαιροποιοφνται κάκε 3-4 χρόνια. οι αρικμοί που εμφανίηονται ςτο 

Γράφθμα είναι πικανόν να είναι υποτιμθμζνοι. 

To 2017 θ ςχετικι με τα ναρκωτικά κνθςιμότθτα ςτον γενικό πλθκυςμό τθσ Ελλάδασ ιταν ζξι 

κάνατοι ανά εκατομμφριο, κάτω από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο που είναι 16 κάνατοι ανά 

εκατομμφριο. Η ςχετικι με τα ναρκωτικά κνθςιμότθτα ςτον ενιλικο πλθκυςμό τθσ Ευρϊπθσ 

(θλικίασ 15-64 ζτθ) ιταν το 2017 22 κάνατοι ανά εκατομμφριο. 
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Πρόλθψθ

 

Σο ζγγραφο «τρατθγικζσ προτεραιότθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ουςιοεξάρτθςθσ» που 

εκπόνθςε το Τπουργείο Τγείασ το 2016, ορίηει τθν πρόλθψθ ωσ μία από τισ βαςικζσ 

προτεραιότθτεσ. Η πρόλθψθ τθσ χριςθσ των ναρκωτικϊν ςτθν Ελλάδα υλοποιείται κυρίωσ από το 

πανελλαδικό δίκτυο των 75 Κζντρων Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ 

Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ (Κζντρα Πρόλθψθσ), το οποίο λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ του 

ΟΚΑΝΑ με τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ και τοπικοφσ φορείσ. Οι βαςικζσ δραςτθριότθτζσ τουσ είναι θ 

πρόλθψθ τθσ κάκε είδουσ εξάρτθςθσ και θ προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ. Σο Τπουργείο Παιδείασ, 

κακϊσ και άλλοι κρατικοί και μθ-κυβερνθτικοί φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρόλθψθ. Ο 

ΟΚΑΝΑ και το Τπουργείο Παιδείασ ζχουν ςυνάψειΜνθμόνιο ςυναντίλθψθσ και ςυνεργαςίασ για 

τθν προϊκθςθ των παρεμβάςεων πρόλθψθσςτο ςχολικό περιβάλλον και τθν αντιμετϊπιςθ του 

ςχολικοφ εκφοβιςμοφ (bullying).Σα τελευταία χρόνια ςτθν πρόλθψθ παρατθρείται ςτροφι ςτο 

επίκεντρο των δράςεων,από τα παράνομα ναρκωτικά ςτθ χριςθ ουςιϊν γενικότερα, ςτθν 

υιοκζτθςθ άλλωνεξαρτθτικϊν ςυμπεριφορϊν κακϊσ και με τθ βίαιθ ςυμπεριφορά. 

Παρεμβάςεισ πρόλθψθσ 

Οι παρεμβάςεισ τθσ πρόλθψθσ περιλαμβάνουν ευρφ φάςμα αλλθλοςυμπλθροφμενων 

προςεγγίςεων. Η περιβαλλοντικι και θ κακολικι πρόλθψθ απευκφνονται ςτον γενικό πλθκυςμό, θ 

επικεντρωμζνθ πρόλθψθ αφορά ευάλωτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που βρίςκονται ςε κίνδυνο να 

αναπτφξουν προβλιματα χριςθσ και θ ενδεδειγμζνθ πρόλθψθ απευκφνεται ςε άτομα ιδθ με 

ςυμπεριφορζσ υψθλοφ κινδφνου. 

Οι παρεμβάςεισ περιβαλλοντικισ πρόλθψθσ ςτθν Ελλάδα επικεντρϊνονται και ςτθ ρφκμιςθ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτο αλκοόλ και τον καπνό. Σο 2016 ψθφίςτθκε νζοσ Νόμοσ που προζβλεπε 

αυςτθρότερα μζτρα ςτα προϊόντα καπνοφ. 

Η κακολικι πρόλθψθ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ υλοποιείται από τα 

προγράμματα Αγωγισ Τγείασ του Τπουργείου Παιδείασ κακϊσ και από προγράμματα ςε ςτενι 

ςυνεργαςία με το δίκτυο των Κζντρων Πρόλθψθσ. Σο Τπουργείο Παιδείασ ςτοιχειοκετεί τισ 

παρεμβάςεισ που προωκοφνται κάκε χρόνο και τισ ςχετικζσ δράςεισ (από τον ςχεδιαςμό ζωσ τθν 
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αξιολόγθςθ). Σα Κζντρα Πρόλθψθσ εκπαιδεφουν το διδακτικό προςωπικό ςτθν εφαρμογι των 

παρεμβάςεων αυτϊν. Η ανάπτυξθ προςωπικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων είναι βαςικι ζννοια 

ςτισ παρεμβάςεισ πρόλθψθσ. Η οικογζνεια αποτελεί επίςθσ μια βαςικι ομάδα-ςτόχοσ, με τθν 

υλοποίθςθ ενθμερωτικϊν δράςεων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Σα Κζντρα Πρόλθψθσ 

παρζχουν πλθροφόρθςθ και ευαιςκθτοποιοφν το κοινό ςε κζματα ναρκωτικϊν και εξαρτιςεων, 

ενϊ απευκφνονται και ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, όπωσ ο ςτρατόσ, οι 

διωκτικζσ αρχζσ, οι επαγγελματίεσ υγείασ και οι διαμεςολαβθτζσ ςε χϊρουσ που ςυχνάηουν νζοι 

(youth mediators). 

Σα τελευταία χρόνια ζχουν αναπτυχκεί αρκετζσ παρεμβάςεισ επικεντρωμζνθσ πρόλθψθσ ςε 

ομάδεσ και άτομα υψθλοφ κινδφνου. Για παράδειγμα, θ Μονάδα Πρόλθψθσ ΙΚΑΡΟ του 

ΚΕΘΕΑςχεδιάηει και υλοποιεί παρεμβάςεισ ςε νζουσ με παραβατικι ςυμπεριφορά, νζουσ που 

πειραματίηονται με τα ναρκωτικά, μετανάςτεσ, επαναπατριςκζντεσ, πρόςφυγεσ, παιδιά ΑΜεΑ, 

παιδιά από δυςλειτουργικό περιβάλλον, οικογζνειεσ ςε υψθλό κίνδυνο και παιδιά που ηουν ςε 

ιδρφματα. Τπάρχουν και άλλοι φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτζσ τισ ευάλωτεσ ομάδεσ. 

Οι δράςεισ ενδεδειγμζνθσ πρόλθψθσ αφοροφν κυρίωσ ατομικι ι ομαδικι ςυμβουλευτικι και 

παραπομπιςε εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ για μακθτζσ με ψυχολογικά, ςυναιςκθματικά και 

κοινωνικά προβλιματα, κακϊσ και ςε μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 
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Μείωςθ τθσ βλάβθσ

 

Μετά τθν επιδθμικι ζκρθξθ του HIV ςτον πλθκυςμό των ΧΕΝ ςτθν Ακινα το 2011, οι δράςεισ 

μείωςθσ τθσ βλάβθσ ςτθν Ελλάδα, και ςυγκεκριμζνα το πρόγραμμα υποκατάςταςθσ και τα 

προγράμματα διανομισ ςυρίγγων, αυξικθκαν ςθμαντικά το 2012 και το 2013. Προγράμματα 

χαμθλισ ουδοφ και εκτόσ δομϊν λειτουργοφν ςε δφο φορείσ κεραπείασ ναρκωτικϊν (ΚΕΘΕΑ και 

ΟΚΑΝΑ) κακϊσ και ςε άλλουσ μικρότερουσ οργανιςμοφσ. επικεντρϊνονται ςτθν πρόλθψθ των 

αιματογενϊσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων και των κανάτων από ναρκωτικά κακϊσ και ςτθ 

διαχείριςθ προβλθμάτων υγείασ των ενεργϊν χρθςτϊν. Οι χριςτεσ ναρκωτικϊν που είναι 

ενταγμζνοι ςε  ζνα πρόγραμμα κεραπείασ για τα ναρκωτικά δικαιοφνται δωρεάν φαρμακευτικι 

αγωγι για τον HIV, τθν θπατίτιδα C (HCV) και άλλα χρόνια προβλιματα υγείασ (Ν. 4368/2016 ΚΤΑ 
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Α3 (γ) /Γ.Π./οικ. 25132/4-4-2016). Οι ΧΕΝ αποτελοφν επίςθσ ςθμαντικι ομάδα-ςτόχοσ ςτο εκνικό 

χζδιο Δράςθσ τθσ για τθν θπατίτιδα C, που δθμοςιοποιικθκε το 2017. 

Παρεμβάςεισ μείωςθσ τθσ βλάβθσ 

τθν Ελλάδα οι παρεμβάςεισ μείωςθσ τθσ βλάβθσ περιλαμβάνουν τθ διανομι κακαρϊν ςυνζργων 

για ενζςιμθ χριςθ, προφυλακτικϊν και ενθμερωτικά ζντυπα, κακϊσ και εκπαίδευςθ ςτθν αςφαλι 

χριςθ και παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςτουσ χριςτεσ. Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τα 

προγράμματα εκτόσ δομϊν ςτθν Ακινα περιλαμβάνουνκι ιατρικζσ εξετάςεισ για μολυςματικζσ 

αςκζνειεσ. Ο εμβολιαςμόσ για θπατίτιδα Α και Β παρζχεται επίςθσ δωρεάν. Η ςυγκράτθςθ ςτθ 

κεραπεία τθσ HIV λοίμωξθσ ζχει αυξθκεί τα τελευταία χρόνια και το 2017 περίπου 1.000 χριςτεσ 

δζχκθκαν αντιρετροϊκι αγωγι. Σα αποτελζςματα μιασ μεγάλθσ ζρευνασ ςτθν Ακινα 

(ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ) καταδεικνφουν ότι θ πρόςβαςθ ςτθ κεραπεία για τθ χρόνια θπατίτιδα C είναι 

χαμθλι. Μια ολοκλθρωμζνθ ςυνεργατικι προςπάκεια των υπθρεςιϊν μείωςθσ τθσ βλάβθσ ςτθν 

Ακινα ςτοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των χρθςτϊν για υποβολι ςε ιατρικό ζλεγχο και κεραπεία 

των μολυςματικϊν αςκενειϊν. 

Προγράμματα διανομισ/ανταλλαγισ ςυρίγγων λειτουργοφν κυρίωσ ςτθν Ακινα και λιγότερο ςτθ 

Θεςςαλονίκθ, αλλά θ κάλυψθ τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ είναι ανφπαρκτθ. Σο 2017, περίπου 278.000 

πακζτα ςυνζργων ενζςιμθσ χριςθσ διανεμικθκαν από 6 ςτακερά ςθμεία τθσ Ακινασ και τθσ 

Θεςςαλονίκθσ, ενϊ ςε άλλα επτά ςθμεία ςτθν Ακινα, λειτουργοφν ομάδεσ εκτόσ δομϊν. Ο 

αρικμόσ των ςυρίγγων που διανζμονται/ανταλλάςςονται ζχει αυξθκεί τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά 

παρά τθν εκτίμθςθ για μείωςθ του αρικμοφ των ΧΕΝ, θ κάλυψθ παραμζνει κάτω από τα 

προτεινόμενα από διεκνείσ οργανιςμοφσόρια. 
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Διακεςιμότθτα επιλεγμζνων δράςεων μείωςθσ τθσ βλάβθσ ςτθν Ευρϊπθ 
 

Χϊρεσ Προγράμματα 
διανομισ 
ςυρίγγων 

Προγράμματα 
ναλοξόνθσ 
ςτο ςπίτι 

Χϊροι 
επιτθροφμενθσ 

χριςθσ 

Θεραπεία με 
χοριγθςθ 
θρωίνθσ 

Αυςτρία Ναι Όχι Όχι Όχι 
Βζλγιο Ναι Όχι Ναι Όχι 
Βουλγαρία Ναι Όχι Όχι Όχι 
Γαλλία Ναι Ναι Ναι Όχι 
Γερμανία Ναι Ναι Ναι Ναι 
Δανία Ναι Ναι Ναι Ναι 
Ελλάδα  Ναι Όχι Όχι Όχι 
Εςκονία Ναι Ναι Όχι  
Ηνωμζνο 
Βαςίλειο 

Ναι Ναι Όχι Ναι 

Ιρλανδία Ναι Ναι Όχι Όχι 
Ιςπανία Ναι Ναι Ναι Όχι 
Ιταλία Ναι Ναι Όχι Όχι 
Κάτω Χϊρεσ Ναι Όχι Ναι Ναι 
Κροατία Ναι Όχι Όχι Όχι 
Κφπροσ Ναι Όχι Όχι Όχι 
Λετονία Ναι Όχι Όχι Όχι 
Λικουανία Ναι Ναι Όχι Όχι 
Λουξεμβοφργο Ναι Όχι Ναι Ναι 
Μάλτα Ναι Όχι Όχι Όχι 
Νορβθγία Ναι Ναι Ναι Όχι 
Ουγγαρία Ναι Όχι Όχι Όχι 
Πολωνία Ναι Όχι Όχι Όχι 
Πορτογαλία Ναι Όχι Όχι Όχι 
Ρουμανία Ναι Όχι Όχι Όχι 
λοβακία Ναι Όχι Όχι Όχι 
λοβενία  Ναι Όχι Όχι Όχι 
ουθδία Ναι Όχι Όχι Όχι 
Σουρκία Όχι Όχι Όχι Όχι 
Σςεχία Ναι Όχι Όχι Όχι 
Φινλανδία Ναι Όχι Όχι Όχι 
 

Θεραπεία

 

Σο κεραπευτικό ςφςτθμα 

Σο κεραπευτικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα βαςίηεται ςε δθμόςιουσ φορείσ ι ΝΠΙΔ, αποκλειςτικϊσ ι 

μερικϊσ χρθματοδοτοφμενουσ από το κράτοσ. φμφωνα με τον Ν. 4368/2016 (ΚΤΑ Α3 (γ) /Γ.Π./οικ. 

25132/4-4-2016), άτομα χωρίσ κοινωνικι αςφάλιςθ και ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των χρθςτϊν ναρκωτικϊν, ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ 

υγείασ, ςε νοςθλεία και φαρμακευτικι αγωγι. 



 
 

20 
 

Οι κφριοι τφποι κεραπείασ είναι τα προγράμματα ψυχοκοινωνικϊν παρεμβάςεων («ςτεγνά» 

προγράμματα) και θ κεραπεία υποκατάςταςθσ, διακζςιμοι κυρίωσ ςε πλαίςια εξωτερικισ 

παραμονισ. Η κεραπεία για τα ναρκωτικά παρζχεται από εξειδικευμζνα κζντρα κεραπείασ και ςτο 

πλαίςιο του ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ, αν και με περιοριςμζνθ κάλυψθ. Τπάρχουν επίςθσ τρία 

«ςτεγνά» προγράμματα για νεαροφσ χριςτεσ κάνναβθσ.        

Η κεραπεία εςωτερικισ διαμονισ παρζχεται από ειδικά προγράμματα διαμονισ, από 

κεραπευτικζσ κοινότθτεσ, και ςε κάποιεσ φυλακζσ. Η πλειονότθτα των προγραμμάτων παρζχει 

ψυχοκοινωνικι κεραπεία, διάγνωςθ ψυχιατρικϊν διαταραχϊν, φροντίδα ψυχικισ υγείασ, 

διαχείριςθ περιπτϊςεων και παραπομπι ςε ςχετικζσ ιατρικζσ και κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. 

Σο πρόγραμμα υποκατάςταςθσ, όπου χορθγείται μεκαδόνθ και βουπρενορφίνθ είναι θ πλζον 

διακζςιμθ μορφι κεραπείασ και μονάδεσ υπάρχουν ςτισ περιςςότερεσ ελλθνικζσ πόλεισ. Ο ΟΚΑΝΑ 

είναι ο μόνοσ οργανιςμόσ που δικαιοφται νομικά να λειτουργεί το πρόγραμμα Τποκατάςταςθσ. 

Παροχι κεραπείασ 

Σο 2017, 12.480 άτομα παρακολουκοφςαν κεραπευτικό πρόγραμμα ςτθν Ελλάδα – οι 9 ςτουσ 10 

πρόγραμμα εξωτερικισ παραμονισ. Η πλειονότθτα είναι ενταγμζνοι ςτθ κεραπεία 

Τποκατάςταςθσ. 

φμφωνα με τα ςτοιχεία του Δείκτθ Αίτθςθσ Θεραπείασ, οι περιςςότεροι χριςτεσ που ειςζρχονται 

ςτθ κεραπεία δθλϊνουν ωσ κφρια ουςία χριςθσ τθν θρωίνθ. Από το 2011, ο αρικμόσ των 

ειςαγωγϊν ςε κεραπεία με κφρια ουςία τθν θρωίνθ ζχει μειωκεί, ενϊ ο αντίςτοιχοσ με κφρια 

ουςία τθν κάνναβθ ζχει αυξθκεί. Μζτρια αφξθςθ ζχει επίςθσ παρατθρθκεί για τουσ χριςτεσ 

κοκαΐνθσ. 

Σθν περίοδο 2010-11 ο αρικμόσ των κεραπευομζνων ςτο πρόγραμμα υποκατάςταςθσ αυξικθκε 

ςθμαντικά, ςθμείωςε νζα ςθμαντικι αφξθςθ το 2012 και παρζμεινεζκτοτε ςτακερόσ  ζωσ το 2017 

οπότε παρατθρικθκε ελαφρά μείωςθ. Σο 2017, 9.388 κεραπευόμενοι ιταν ενταγμζνοι ςτο 

πρόγραμμα Τποκατάςταςθσ, όπου χορθγείται περιςςότερο θ βουπρενορφίνθ.  
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Χριςθ ςτθ φυλακι και ανταπόκριςθ τθσ Πολιτείασ

 

Σα πιο πρόςφατα ςτοιχεία ςχετικά με τθ χριςθ ουςιϊν ςτα ςωφρονιςτικά καταςτιματα ςτθν 

Ελλάδα προζρχονται από δφο μικρισ κλίμακασ ζρευνεσ. Η μία ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε 

ζγκλειςτουσ άνδρεσ και βρζκθκε ότι το 2012, 6 ςτουσ 10 φυλακιςμζνουσ ανζφεραν ιςτορικό 

χριςθσ. Από τθν άλλθ ζρευνα βρζκθκε ότι, το 2014, το ζνα τρίτο περίπου των εγκλείςτων 

γυναικϊν ανζφεραν χριςθ προ τθσ φυλάκιςθσ, ενϊ λιγότερεσ από 1 ςτισ 10 ανζφεραν χριςθ μζςα 

ςτθ φυλακι. 

Οι ςχετικζσ με τθν υγεία ανάγκεσ των φυλακιςμζνων είναι ςφνκετεσ. Σο 2017, ζνασςτουσ 4 

φυλακιςμζνουσ με προβλιματα από τθ χριςθ ουςιϊν διαγνϊςτθκαν με ψυχιατρικι 

ςυννοςθρότθτα. φμφωνα με τα ςτοιχεία του Δείκτθ Αίτθςθσ Θεραπείασ, περιςςότεροι από τουσ 

μιςοφσ κεραπευόμενουσ ςτθν κοινότθτα δθλϊνουν ότι ζχουν φυλακιςκεί τουλάχιςτον μία φορά 

ςτθ ηωι τουσ. Σο Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, αρμόδιο για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςτισ 

φυλακζσ, λειτουργεί ζνα κεραπευτικό πρόγραμμα ςε μία από τισ 24 φυλακζσ τθσ χϊρασ, ενϊ το 

Τπουργείο Τγείασ παρζχει τα περιςςότερα κεραπευτικά προγράμματα και υποςτθρικτικζσ 

υπθρεςίεσ ςτισ φυλακζσ, μζςω των δφο μεγάλων κεραπευτικϊν φορζων ςτθν Ελλάδα. 

Σο 2017, λειτοφργθςαν 7 προγράμματα ςε 5 φυλακζσ ςε όλθ τθ χϊρα. Από αυτά, τα 5 ιταν 

«ςτεγνά» και τα δφο υποκατάςταςθσ. Σα προγράμματα αυτά προςφζρουν και ιατρικζσ εξετάςεισ 

για μολυςματικζσ αςκζνειεσ, κακϊσ και παρεμβάςεισ πρόλθψθσ τθσ υποτροπισ. Επιπλζον, 8 

προγράμματα παρζχουν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςε 17 φυλακζσ, καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ 
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αρκετϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ και προςφζροντασ πολλϊν ειδϊν παρεμβάςεισ, όπωσ κινθτοποίθςθ, 

ςυμβουλευτικι, υπθρεςίεσ μείωςθσ τθσ βλάβθσ και πρόλθψθ των κανάτων. Οριςμζνεσ ΜΚΟ 

εφαρμόηουν ειδικά προγράμματα για οροκετικοφσ κρατοφμενουσ. 

Οι κρατοφμενοι μποροφν να απολυκοφν υπό όρουσ για να ενταχκοφν ςε κεραπευτικό πρόγραμμα 

ςτθν κοινότθτα. Ο χρόνοσ παρακολοφκθςθσ ενόσ κεραπευτικοφ προγράμματοσ μζςα ςτο 

ςωφρονιςτικό κατάςτθμα κεωρείται χρόνοσ ζκτιςθσ ποινισ. Ο ιςχφων Νόμοσ του 2013 προβλζπει 

ότι τα εξαρτθμζνα άτομα που κατθγοροφνται ι καταδικάηονται για αδικιματα του νόμου Περί 

ναρκωτικϊν ι άλλου είδουσ αδικιματα (μθ βίαια) ζχουν το δικαίωμα επιλογισ τθσ κεραπείασ ωσ 

εναλλακτικό τθσ φυλάκιςθσ μζτρο.  

 

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ

 

Η προϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και των καλϊν πρακτικϊν επιςθμαίνεταιςτα ελλθνικά 

κείμενα ςτρατθγικισ για τα ναρκωτικά, ενϊ θ εκπόνθςθ κατευκυντιριων γραμμϊν προβλζπεται 

από τον ιςχφοντα Νόμο (4139/13). ε εκνικό επίπεδο, δεν υπάρχει επίςθμο ι ενιαίο ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ για τισ παρεμβάςεισ τθσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ.  

Ο κάκε κεραπευτικόσφορζασζχει αναπτφξει το δικό του ςφςτθμα για να διαςφαλίςει και να 

βελτιϊςει τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχει. Σο 2013, εκδόκθκε ζνα νζο λειτουργικό 

πλαίςιο για το πρόγραμμα Τποκατάςταςθσ.  

Όςον αφορά τθν πρόλθψθ, θ πιςτοποίθςθ ι θ διαπίςτευςθ δεν αποτελοφν προχποκζςεισ για τουσ 

επαγγελματίεσ ι τουσ φορείσ. Τπάρχουν όμωσ κριτιρια για τθ λειτουργία των Κζντρων Πρόλθψθσ 

και οδθγόσ προδιαγραφϊν για τον πενταετι προγραμματιςμό τουσ. 

Σο 2011 το ΕΚΣΕΠΝ/ΕΠΙΨΤ εξζδωςε το βιβλίο με τίτλο «Εγχειρίδιο για τθν Πρόλθψθ τθσ 

Ουςιοεξάρτθςθσ: κατευκυντιριεσ γραμμζσ και ςχεδιαςμόσ παρεμβάςεων» με ςτόχο να 

διευκολφνει τουσ επαγγελματίεσ ςτον ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ των παρεμβάςεϊν τουσ.  

Ωςτόςο, οι  εμπεριςτατωμζνεσ αξιολογιςεισ προγραμμάτων πρόλθψθσ παραμζνουν ςπάνιεσ. Με 

ςκοπό να προωκιςει τισ προδιαγραφζσ ποιότθτασ ςτθν πρόλθψθ, το ΕΚΣΕΠΝ/ΕΠΙΨΤ ςυμμετζχει 

ςε ςχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.  

Σο Κζντρο Εκπαίδευςθσ και Εποπτείασ του ΟΚΑΝΑ οργανϊνει ςεμινάρια για επαγγελματίεσ ςτον 

τομζα μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ, κακϊσ και για αξιωματοφχουσ των διωκτικϊν αρχϊν. Σο 2016, το 

ΚΕΘΕΑ, ςε ςυνεργαςία με δφο χολζσ Νομικισ ιςάρικμων πανεπιςτθμίων, ξεκίνθςε ζνα 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα πάνω ςτο ποινικό δίκαιο και τθν εξάρτθςθ. Σο ΚΕΘΕΑ προςφζρει επίςθσ 

εκπαιδευτικά ςεμινάρια ςτουσ επαγγελματίεσ του τομζα μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ, ςε ερευνθτζσ και 

φοιτθτζσ. Επιπλζον, το ΕΚΣΕΠΝ προωκεί τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ 

ςτθν Ελλάδα, μζςα από ςεμινάρια, εκδόςεισ, ςυμμετοχι ςε αξιολογιςεισ και παρουςιάςεισ ςε 

ςυνζδρια ςε εκνικό επίπεδο. 
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Ερευνθτικι δραςτθριότθτα για τα ναρκωτικά

 

Σο προςχζδιο τθσ εκνικισ τρατθγικισ ενκαρρφνει τθν επιςτθμονικι προςζγγιςθ ςτο πρόβλθμα 

των ναρκωτικϊν μζςα από τθν παρακολοφκθςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν ζρευνα. Επειδι όμωσ θ 

εκνικι τρατθγικι και το χζδιο Δράςθσ δεν εγκρίκθκαν ποτζ, οι προτεραιότθτεσ για τθν ζρευνα 

δεν υλοποιικθκαν. Αρκετοί δθμόςιοι οργανιςμοί διακζτουν κονδφλια για ζρευνα, κυρίωσ ςε 

πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ. Η δθμόςια χρθματοδότθςθ για ζρευνεσ πάνω ςτα ναρκωτικά ιταν 

ςπάνια τα τελευταία χρόνια, αλλά δφο μεγάλα ερευνθτικά προγράμματα ολοκλθρϊκθκαν και 

δθμοςίευςαν τα αποτελζςματά τουσ το 2015. Οι περιςςότερεσ ζρευνεσ είναι επιδθμιολογικζσ, 

υπάρχουν όμωσ και άλλα είδθ ερευνϊν, όπωσ κλινικζσ μελζτεσ. Σο ΕΚΣΕΠΝ ςυλλζγει ςε ετιςια 

βάςθ πλθροφορίεσ για επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ με κζμα τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, από 

Ζλλθνεσ επαγγελματίεσ και εκδίδει τθν Ελλθνικι Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ. 

Μία επιςτθμονικι εργαςίαςχετικάμε τθν ανταπόκριςθ τθσ Πολιτείασ ςτθν επιδθμικι ζκρθξθ του 

HIV/AIDS τθσ περιόδου 2011-13 δθμοςιεφτθκε το 2015 με αναφορά ςτο πρόγραμμα-παρζμβαςθ 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ςυμπεριλιφκθκε ςε εκείνεσςτισ οποίεσ απονεμικθκε το 2016το ετιςιο 

επιςτθμονικό βραβείο του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου. 

 

Η παράνομθ αγορά των  ναρκωτικϊν

 

Η κάνναβθ είναι θ ουςία με τισ περιςςότερεσ καταςχζςεισ ςτθν Ελλάδα. Παραμζνει θ μοναδικι 

ουςία που παράγεται ςτθν Ελλάδα και διατίκεται ςτθν ελλθνικι αγορά. Παρότι θ Ελλάδα δεν είναι 

γνωςτι ωσ χϊρα παραγωγισ ναρκωτικϊν, το 2017 οι διωκτικζσ αρχζσ κατζςτρεψαν μια μεγάλθ 

εγκατάςταςθ παραγωγισ Captagon (αμφεταμίνθ) και κατάςχεςαν μεγάλθ ποςότθτα διςκίων τθσ 

ουςίασ αυτισ. 

Η Ελλάδα είναι χϊρα διαμετακομιςτικοφ εμπορίου (transit) για τθν Αλβανικι κάνναβθ και μεγάλεσ 

ποςότθτεσ ακατζργαςτθσ κάνναβθσ με προοριςμό τθ δυτικι Ευρϊπθ ι τθν Σουρκία «περνοφν» 

λακραία από τα ελλθνο-αλβανικά χερςαία ςφνορα, ι δια καλάςςθσ με ταχφπλοα. Η κατεργαςμζνθ 

κάνναβθ που κατάςχεται ςτθν Ελλάδα προζρχεται κυρίωσ από τισ Κάτω Χϊρεσ και τθν Αλβανία. Σο 

2017, ςθμαντικι αφξθςθ παρατθρικθκε τόςο ςτισ καταςχεκείςεσ ποςότθτεσ όςο και ςτον αρικμό 

των καταςχζςεων τθσ κατεργαςμζνθσ και ακατζργαςτθσ κάνναβθσ. 

Σο 2017, χρθςιμοποιείτο ακόμα ευρζωσ ο νότιοσ άξονασ τθσ βαλκανικισ οδοφ, ο οποίοσ περνά 

μζςα από τθ Βουλγαρία, για τθ λακραία μεταφορά τθσ θρωίνθσ από το Αφγανιςτάν και το 

Πακιςτάν ςτθν Ελλάδα. Οι ποςότθτεσ θρωίνθσ που καταςχζκθκαν το 2017 ιταν ελαφρά αυξθμζνεσ 

ςε ςφγκριςθ με αυτζσ του 2016. Αναφζρεται επίςθσ αφξθςθ του αρικμοφ των εγκλθματικϊν 

οργανϊςεων, οι οποίεσ λειτουργοφν ςε αρκετζσ περιοχζσ. Παρατθρικθκε επίςθσ διαςφνδεςθ 

μεταξφ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν και διακίνθςθσ παράτυπων μεταναςτϊν και προςφφγων. 

Η κοκαΐνθ μεταφζρεται λακραία ςτθν Ελλάδα κυρίωσ δια καλάςςθσ, είτε απ’ ευκείασ από τθ Ν. 

Αμερικι, είτε μζςω τθσ Ιςπανίασ, των Κάτω Χωρϊν και τθσ Ιταλίασ. Οι καταςχζςεισ κοκαΐνθσ το 

2017 ςυνζχιςαν τθν ελαφρά αφξθςθ που είχε ξεκινιςει το 2016. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ 

κοκαΐνθ και θ θρωίνθ που κατάςχονται ςτθν Ελλάδα προορίηονται για άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, 

κάποιεσ όμωσ ποςότθτεσ παραμζνουν και για τθν εγχϊρια αγορά. 
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Μικρζσ είναι οι ποςότθτεσ αμφεταμινϊν που κατάςχονται ςτθ χϊρα και κεωρείται ότι 

προορίηονται για εγχϊρια κατανάλωςθ. 

τοιχεία για τθ λιανικι τιμι και τθν κακαρότθτα των ουςιϊν παρουςιάηονται ςτονΠίνακα«Βαςικά 

ςτατιςτικά ςτοιχεία» 
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Βαςικά ςτατιςτικά ςτοιχεία 
 

    

Πρόςφατα ςτοιχεία και εκτιμιςεισ   Εφροσ ΕΕ 

 Ζτοσ τοιχεία Ελαχ. Μζγ. 

Κάνναβθ     

Χριςθ ςε όλθ τθ ηωι - μακθτζσ (%, πθγι: ESPAD) 2015 9,08 6,51 36,79 

Χριςθ τον τελευταίο χρόνο - νεαροί ενιλικεσ (%) 2015 4,5 1,8 21,8 

Χριςθ τον τελευταίο χρόνο - ενιλικεσ (%) 2015 2,8 0,9 11 

φνολο χρθςτϊν που ειςάγονται ςε κεραπεία (%) 2017 26,9 1,03 62,98 

Χριςτεσ που ξεκινοφν κεραπεία για πρϊτθ φορά (%) 2017 46,1 2,3 74,36 

Καταςχεκείςα ποςότθτα ακατζργαςτθσ κάνναβθσ (κιλά) 2017 24.940,20 11,98 94.378,74 

Αρικμόσ καταςχζςεων ακατζργαςτθσ κάνναβθσ 2017 8.866 57 151.968 

Καταςχεκείςα ποςότθτα κατεργαςμζνθσ κάνναβθσ (κιλά) 2017 6.251,10 0,16 334.919 

Αρικμόσ καταςχζςεων κατεργαςμζνθσ κάνναβθσ 2017 257 8 157.346 

Κακαρότθτα - ακατζργαςτθ κάνναβθ (% THC) (ελάχιςτεσ-μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) μθ διακζςιμα 0 66 

Κακαρότθτα - κατεργαςμζνθ κάνναβθ (% THC) (ελάχιςτεσ-μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) μθ διακζςιμα  55 

Σιμι ανά γραμμ. - ακατζργαςτθ κάνναβθ (EUR) (ελάχιςτεσ-μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) 2017 13--25 0,58 64,52 

Σιμι ανά γραμμ. - κατεργαςμζνθ κάνναβθ (EUR) (ελάχιςτεσ-μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) 2017 15--35 0,15 35 

     

Κοκαΐνθ     

Χριςθ ςε όλθ τθ ηωι - μακθτζσ (%, πθγι: ESPAD) 2015 1,34 0,85 4,85 

Χριςθ τον τελευταίο χρόνο - νεαροί ενιλικεσ (%) 2015 0,6 0,1 4,7 

Χριςθ τον τελευταίο χρόνο - ενιλικεσ (%) 2015 0,4 0,1 2,7 

φνολο χρθςτϊν που ειςάγονται ςε κεραπεία (%) 2017 8,1 0,14 39,2 

Χριςτεσ που ξεκινοφν κεραπεία για πρϊτθ φορά (%) 2017 10,3 0 41,81 

Καταςχεκείςα ποςότθτα (κιλά) 2017 234,5 0,32 44.751,85 

Αρικμόσ καταςχζςεων  2017 596 9 42.206 

Κακαρότθτα (%) (ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) 2017 3,6-89,6 0 100 

Σιμι ανά γραμμ. (EUR) (ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) 2017 50-120 2,11 350 

     

Αμφεταμίνεσ     

Χριςθ ςε όλθ τθ ηωι - μακθτζσ (%, πθγι: ESPAD) 2015 1,55 0,84 6,46 

Χριςθ τον τελευταίο χρόνο - νεαροί ενιλικεσ (%) μθ διακζςιμα 0 3,9 

Χριςθ τον τελευταίο χρόνο - ενιλικεσ (%) μθ διακζςιμα 0 1,8 

φνολο χρθςτϊν που ειςάγονται ςε κεραπεία (%) 2017 0,8 0 49,61 

Χριςτεσ που ξεκινοφν κεραπεία για πρϊτθ φορά (%) 2017 1,3 0 52,83 

Καταςχεκείςα ποςότθτα (κιλά) 2017 0,1 0 1.669,42 

Αρικμόσ καταςχζςεων  2017 12 1 5.391 

Κακαρότθτα (%) (ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) μθ διακζςιμα 0,07 100 

Σιμι ανά γραμμ. (EUR) (ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) 2017 5--15 3 156,25 

     

MDMA (ουςία Ζκςταςθ)     

Χριςθ ςε όλθ τθ ηωι - μακθτζσ (%, πθγι: ESPAD) 2015 1,25 0,54 5,17 

Χριςθ τον τελευταίο χρόνο - νεαροί ενιλικεσ (%) 2015 0,4 0,2 7,1 

Χριςθ τον τελευταίο χρόνο - ενιλικεσ (%) 2015 0,2 0,1 3,3 

φνολο χρθςτϊν που ειςάγονται ςε κεραπεία (%) 2017 0,2 0 2,31 

Χριςτεσ που ξεκινοφν κεραπεία για πρϊτθ φορά (%) 2017 0,4 0 2,85 

Καταςχεκείςα ποςότθτα (κιλά) 2017 589 159 8.606.765 

Αρικμόσ καταςχζςεων  2017 83 13 6.663 

Κακαρότθτα (MDMA mg ανά διςκίο) (ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) μθ διακζςιμα 0 410 

Κακαρότθτα (MDMA % ανά διςκίο) (ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) μθ διακζςιμα 2,14 87 
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Σιμι ανά γραμμ. (EUR) (ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) 2017 3--8 1 40 

     

Οπιοειδι     

Χριςτεσ υψθλοφ κινδφνου (αναλογία ανά 1.000 άτομα) 2017 2,1 0,48 8,42 

φνολο χρθςτϊν που ειςάγονται ςε κεραπεία (%) 2017 60,9 3,99 93,45 

Χριςτεσ που ξεκινοφν κεραπεία για πρϊτθ φορά (%) 2017 38,9 1,8 87,36 

Καταςχεκείςα ποςότθτα (κιλά) 2017 358,9 0,01 17.385,18 

Αρικμόσ καταςχζςεων  2017 1.952 2 12.932 

Κακαρότθτα (%) (ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) 2017 1,6-62,4 0 91 

Σιμι ανά γραμμ. (EUR) (ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ καταγεγραμμζνεσ τιμζσ) 2017 12--25 5 200 

     

Μολυςματικζσ αςκζνειεσ/ενζςιμθ χριςθ/κάνατοι     

Νζεσ διαγνϊςεισ HIV λοίμωξθσ ςχετικζσ με ενζςιμθ χριςθ  
(περιπτϊςεισ ανά εκατομμφριο κατοίκουσ, πθγι: ECDC) 

2017 8 0 47,8 

ΕπιπολαςμόσantiHIV ςε ενζςιμουσ χριςτεσ ουςιϊν που ειςζρχονται ςτθ κεραπεία (%) 2017 6,5 0 31,1 

Επιπολαςμόσ anti-HCV ςε ενζςιμουσ χριςτεσ ουςιϊνπου ειςζρχονται ςτθ κεραπεία  (%) 2017 66,5 14,7 81,5 

Ενζςιμθ χριςθ (περιπτϊςεισ ανά 1.000 κατοίκουσ) 2017 0,53 0,08 10,02 

Θάνατοι που οφείλονται ςτα ναρκωτικά - ενιλικεσ  
(κάνατοι ανά 1.000 κατοίκουσ) 

2017 5,76 2,44 129,79 

     

Παρεμβάςεισ ςε προβλιματα υγείασ και κοινωνικά προβλιματα     

Παροχι ςυρίγγων από εξειδικευμζνα προγράμματα  2017 278.415 245 11.907.416 

Θεραπευόμενοι ςτο πρόγραμμα Τποκατάςταςθσ 2017 9.388 209 178.665 

     

Είςοδοι για κεραπεία     

Είςοδοι για κεραπεία  2017 4.283 179 118.342 

Είςοδοι για κεραπεία για πρϊτθ φορά 2017 1.676 48 37.577 

φνολο κεραπευομζνων ςτα κεραπευτικά προγράμματα 2017 12.480 1.294 254.000 

     

Αδικιματα του ν.Περί ναρκωτικϊν     

Αρικμόσ αναφορϊν για αδικιματα ςχετιηόμενα με ναρκωτικά 2017 17.995 739 389.229 

Αδικιματα για χριςθ/κατοχι 2017 13.693 130 376.282 

     

Θάνατοι που οφείλονται ςτα ναρκωτικά – Ελλάδα: το γενικό πλθκυςμό (κάνατοι ανά 1.000 κατοίκουσ), ΕΕ: θλικίασ 15-64 ετϊν  
(κάνατοι ανά 1.000 κατοίκουσ) 
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Λίγα λόγια για το ΕΚΣΕΠΝ, το Εκνικό Κζντρο του EMCDDA ςτθν Ελλάδα  

Σο ελλθνικό Εκνικό Κζντρο του EMCDDAλειτουργεί ωσ ο υπεφκυνοσ φορζασ τθσ χϊρασ για 

τθντεκμθρίωςθ και τθν παρακολοφκθςθ του προβλιματοσ τωνναρκωτικϊν.  

Με τον Νόμο 4461/2017 (ΦΕΚ Α’ 38 28/3/2017), άρκρο 19 «Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ και 

Πλθροφόρθςθσ για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΣΕ.Π.Ν.) το ΕΚΣΕΠΝ λειτουργεί ωσ μονάδα του Ερευνθτικοφ 

ΠανεπιςτθμιακοφΙνςτιτοφτου Ψυχικισ Τγείασ, Νευροεπιςτθμϊν και Ιατρικισ Ακριβείασ «Κϊςτασ 

τεφανισ» (ΕΠΙΨΤ) κατ’ εφαρμογι του Κανονιςμοφ 1920/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του υμβουλίου ςχετικά με το Ευρωπαϊκό Κζντρο Παρακολοφκθςθσ Ναρκωτικϊν και Σοξικομανίασ. 

Με τθν κοινι υπουργικι Αρικμ. Δ2α/90073/17 (ΦΕΚ Β’ 32/16.01.2018) των Τπουργϊν Τγείασ, 

Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και Οικονομίασ κακορίηονται τα κακικοντα του ΕΚΣΕΠΝ και 

προβλζπεται κωδικόσ για τθ χρθματοδότθςι του.  

Πζρα από τα κακικοντα του ωσ εκνικό Κζντρο του EMCDDA, το ΕΚΣΕΠΝ εντζλλεται και για δράςεισ 

εκνικοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ θ παρακολοφκθςθ του αλκοόλ, θ ζκδοςθ τθσ Ετιςιασ Έκκεςθσ για το 

Πρόβλθμα των Ναρκωτικϊν και του Αλκοόλ, θ ετιςια ζκδοςθ τθσ Ελλθνικισ Βιβλιογραφίασ για τα 

Ναρκωτικά και το Αλκοόλ, κακϊσ και άλλα κακικοντα. 

 

Μεκοδολογικό ςθμείωμα 

Η ανάλυςθ των τάςεων βαςίηεται μόνο ςτισ χϊρεσ αυτζσ που παρζχουν επαρκι ςτοιχεία ϊςτε να αποτυπωκοφν οι 

αλλαγζσ κατά τθν περίοδο που προςδιορίηεται. Οι αναγνϊςτεσ κα πρζπει επίςθσ να ζχουν υπόψθ ότι θ 

παρακολοφκθςθ των τάςεων μιασ κρυφισ και ςτιγματιςμζνθσ ςυμπεριφοράσ, όπωσ θ χριςθ ναρκωτικϊν παρουςιάηει 

προκλιςεισ, τόςο ςε πρακτικό όςο και ςε μεκοδολογικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν, χρθςιμοποιοφνται πολλζσ πθγζσ 

ςτοιχείων για τθν ανάλυςθ ςτθν Έκκεςθ αυτι. Χρειάηεται, επομζνωσ, προςοχι ςτθν ερμθνεία, ιδιαίτερα όπου οι χϊρεσ 

ςυγκρίνονται ςε μία μοναδικι μεταβλθτι. Λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τθ μεκοδολογία, και τουσ περιοριςμοφσ των 

ςτοιχείων μπορεί κανείσ να βρει ςτο Στατιςτικό Πακζτο του EMCDDA – EMCDDAStatisticalBulletin. 

 

 

 

 


