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Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιοποιήθηκε σήμερα 23 Ιουνίου 2021 η Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση ων Ναρκωτικών και των
Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2020. Τα στοιχεία αφορούν το 2019.
Η παρουσίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Υπουργείου Υγείας, όπου παραβρέθηκαν με
φυσική παρουσία η Υφυπουργός Υγείας κυρία Ζ. Ράπτη, η οποία μας τίμησε με τον χαιρετισμό της, η Προϊσταμένη
Δ/νσης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας, κυρία Μ. Κουλουμπή, ο Εθνικός Συντονιστής για τα Ναρκωτικά Δρ.
Χρ. Κουιμτσίδης, η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ΔΣ του Ευρωπαϊκού Κέντρου (EMCDDA)
κυρία Μένη Μαλλιώρη, ο Διευθυντής του ΕΠΙΨΥ Ομότιμος Καθηγητής κύριος Ε. Πατσούρης και η δημοσιογράφος
κυρία Ιωάννα Σωτήρχου, συντονίστρια του πάνελ.
Τα κυριότερα σημεία της κατάστασης, όπως αυτή παρουσιάζεται στην Έκθεση παρουσίασε η επιστημονικά υπεύθυνη του
ΕΚΤΕΠΝ, κυρία Μ. Τερζίδου.
Η Εθνική Στρατηγική για τις Ουσιοεξαρτήσεις 2021-26 και το πρώτο από τα δύο Εθνικά Σχέδια Δράσης για την περίοδο
2021-23 εκπονήθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και
βρίσκονται στα χέρια του Πρωθυπουργού για έγκριση. Τα Εθνικά αυτά κείμενα είναι βασισμένα στις πραγματικές ανάγκες
και τα προβλήματα του χώρου των ναρκωτικών και η έγκρισή τους είναι αδήριτη ανάγκη.
Η κατάσταση σε σχέση με τα ναρκωτικά το 2019 στη χώρα δεν έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Στον τομέα της Πρόληψης το Υπουργείο Παιδείας υλοποίησε πιλοτικά το σχολικό έτος 2019-2020 τα Εργαστήρια
Δεξιοτήτων, καινοτόμες θεματικές για την ενδυνάμωση της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των μαθητών.
Ξεκίνησε η εφαρμογή στη χώρα των προϊόντων που προέκυψαν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την πρόληψη, στα
οποία συμμετέχει το ΕΠΙΨΥ/ΕΚΤΕΠΝ. Εκπαιδεύτηκαν στελέχη των Κέντρων Πρόληψης πάνω στην ενσωμάτωση των
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Ποιότητας στον Τομέα της Πρόληψης (ΕυΠρο). Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ
εκπαιδεύτηκαν στελέχη και χαράσσοντες πολιτική στην πολιτική στην πρόληψη πάνω στα πρωτόκολλα του ASAP
training.
Αναφορικά με άτομα που ξεκίνησαν θεραπεία το 2019, αυξάνονται οι χρήστες πολλαπλών ουσιών,
αυξάνεται η χρήση βενζοδιαζεπινών, παραμένουν πλειονότητα οι χρήστες με ιστορικό θεραπείας και η επαρχία
εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά συμπεριφορών κινδύνου, όπως η ενέσιμη χρήση, καθώς και υψηλότερο επιπολασμό
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ηπατίτιδας C από ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
Το 2019 υπήρχαν συνολικά 116 θεραπευτικά προγράμματα, στα οποία βρίσκονταν ήδη σε θεραπεία συνολικά σε 12.545
άτομα – 9.479 (76%) στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης και 2.314 (18%) στα «στεγνά» προγράμματα, ενώ 205 άτομα
(2%) παρακολούθησαν το πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης.
Οι φυλακισμένοι χρήστες σε θεραπεία αποτελούν το 3,5% του συνόλου των θεραπευομένων στη χώρα. Το
ΕΠΙΨΥ/ΕΚΤΕΠΝ συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με το σωφρονιστικό σύστημα και τα ναρκωτικά, τα
οποία ξεκίνησαν το 2020. Η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις σχετικές με
τη θεραπεία στις φυλακές.
Οι Μη-Κυβερνητικές-Οργανώσεις (ΜΚΟ) έχουν προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με τη
χρήση ουσιών. Αποτέλεσμα της μαζικής δράσης των φορέων θεραπείας (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ και EOΔΥ) και αρκετών ΜΚΟ
(STEPS, Γιατροί του Κόσμου και PRAKSIS) διπλασιάστηκε σχεδόν το 2019 σε σχέση με το 2018 ο αριθμός των
συρίγγων που διανεμήθηκαν σε ενδοφλέβιους χρήστες (464.745 και 245.860, αντίστοιχα).
Το 2020-21 η πανδημία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό χώρο των ναρκωτικών, τόσο στην παράνομη
αγορά, όσο και στις συνήθειες των χρηστών και τις ουσίες που επιλέγουν. Την επόμενη χρονιά θα αποτυπωθεί και στην
Ελλάδα το στίγμα της πανδημίας στο χώρο των ναρκωτικών.
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