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Πανδημία κορονοϊού - 2020
• Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα θεραπείας και μείωσης της βλάβης
τέθηκαν σε εφαρμογή από τους φορείς θεραπείας με σκοπό τη φροντίδα
και την προστασία των χρηστών, ως μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα.
• Δύο δομές φιλοξενίας αστέγων χρηστών δημιουργήθηκαν το 2020, την
περίοδο της πανδημίας:
- Δομή Φιλοξενίας στην Αθήνα, πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων σε
συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και ΜΚΟ του χώρου των ναρκωτικών.
- Χώρος φιλοξενίας για άστεγους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών ή
μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του
Δήμου Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ.
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Θεραπεία
• Το 2018 υπήρχαν συνολικά 116 θεραπευτικά προγράμματα, τα οποία
παρείχαν θεραπεία συνολικά σε 11.395 άτομα – 8.975 στο Πρόγραμμα
Υποκατάστασης και 2.420 στα «στεγνά» προγράμματα

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, 2020
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Είσοδοι στη θεραπεία
• Μειώνονται οι εισαγωγές στη
θεραπεία το 2018 σε σχέση με το 2017
κατά 17%
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Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, 2020
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Φυλακές
• Αυξάνονται οι κατηγορηθέντες και οι κρατούμενοι για αδικήματα του Ν. περί
ναρκωτικών
• Αυξάνονται οι εισαγωγές στα θεραπευτικά προγράμματα στις φυλακές – ο
αριθμός, όμως, παραμένει αρκετά χαμηλός
• Οι θεραπευόμενοι στις φυλακές αποτελούν μόλις το 5% του συνόλου των
θεραπευομένων
•

Η Ελλάδα έχει διπλάσιο ποσοστό κρατουμένων που εκτίουν ποινές για
ναρκωτικά (32,8%) από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (16,8%)*
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* Aebi M.F. & Tiago M.M. (2018). SPACE I-2018- Council of Europe: Annual Penal Statistics: Prison Population. Strasbourg. Council of Europe.

Μολυσματικές ασθένειες
HIV

Ηπατίτιδα C

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, 2020

ΠΗΓΗ: Προσαρμογή από ετήσιες εκθέσεις ΕΟΔΥ.

Στις εκτός Αττικής περιοχές ο επιπολασμός
της Ηπατίτιδας C είναι υψηλότερος, καθώς και η
επικράτηση συμπεριφορών κινδύνου
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Αλκοόλ

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, 2020
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Αλκοόλ: μεγάλο πρόβλημα – μικρή ανταπόκριση
Συγκριτικά με τα ναρκωτικά
- σημαντικά μικρότερος αριθμός μονάδων θεραπείας για το
αλκοόλ (21)
- σημαντικά μικρότερος ο αριθμός των εισαγωγών σε
θεραπεία για τους προβληματικούς χρήστες αλκοόλ (854)

• Αυξάνονται τα περιστατικά μέθης που εντοπίζει η Τροχαία,
αλλά μειώνονται ελαφρά τα θανατηφόρα περιστατικά λόγω
μέθης
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Μια ματιά στις ευρωπαϊκές εξελίξεις (α)
• Οι παράνομες αγορές αποδείχθηκαν ανθεκτικές και ευέλικτες
• Στην πραγματικότητα η πανδημία ευνόησε την αγορά και
αύξησε τη ποικιλία των ναρκωτικών
• Λιγότερο «ορατά» ναρκωτικά, μεγαλύτερη διασπορά στον
πληθυσμό
• Υπεισέρχονται σε νόμιμες οδούς εμπορίου, θαλάσσιες
μεταφορές και μεγάλα λιμάνια
• Αυξήθηκε η διακίνηση μέσω διαδικτύου
• Όλο και περισσότερες μονάδες παραγωγής ανακαλύπτονται
στην Ευρώπη
• Ιδιαίτερα δραστική Έκσταση
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Μια ματιά στις ευρωπαϊκές εξελίξεις (β)
• 57 νέα συνθετικά οπιοειδή από το 2009

• Αυξάνεται η καθαρότητα των ναρκωτικών
• Περισσότερες εισαγωγές σε θεραπεία
• Η κάνναβη έχει διπλασιάσει τη δραστικότητά της την
τελευταία 10ετία
• 30 νέες βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν από το ΣΕΠ –
ορισμένες ιδιαίτερα επικίνδυνες
• Αυξάνεται η χρήση λιγότερο συχνών ουσιών, όπως η
κεταμίνη, το LSD και το GHB
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www.ektepn.gr
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Σας ευχαριστούμε
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