
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022 το ΣΤΕΚΙ 46, ο χώρος 
εποπτευόμενης χρήσης του ΟΚΑΝΑ μετά τη δημιουργία νομοθετικού 
πλαισίου για τη δημιουργία τέτοιων χώρων με την Υπουργική Απόφαση 
(Δ2α/οικ.25602/2020, ΦΕΚ 1607/Β/27-4-2020), στην οποία καθορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους. 

Χορήγηση ναλοξόνης για την πρόληψη της θνησιμότητας 
από υπερβολική δόση οπιοειδών

ΧΕΧ: Ολοκληρώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο και άνοιξε ο πρώτος ΧΕΧ με άδεια λειτουργίας

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε το 2021 η δημιουργία για πρώτη φορά 
στη χώρα μας νομοθετικού πλαισίου (ΦΕΚ 5969/Β/17-12-2021) για τη 
χορήγηση ναλοξόνης σε περιπτώσεις οξείας τοξίκωσης από οπιοειδή
από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Η ναλοξόνη είναι η ουσία που μπορεί να αντιστρέψει τις επιδράσεις 
που έχουν τα οπιοειδή στον οργανισμό και χρησιμοποιείται με σκοπό 
την πρόληψη των θανάτων. 

Εθνική Στρατηγική 2021-2026 και Σχέδιο Δράσης 2021-2023

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά 
2021-2026 και του Σχεδίου Δράσης 2021-2023. 

Η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση 
των Ναρκωτικών, υπό την Προεδρεία του Εθνικού Συντονιστή, υπέβαλε 
τα κείμενα αυτά στον Πρωθυπουργό και βρίσκονται στη διαδικασία της 
έγκρισης καθώς θα πρέπει να συγκληθεί η αρμόδια Διυπουργική 
Επιτροπή. 

Τα δύο αυτά Εθνικά είναι βασισμένα στις τρέχουσες ανάγκες και η 
έγκρισή τους είναι σημαντική για τον συντονισμό και την βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 2021-2025

Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε (περισσότερα εδώ) το Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2021-2025 θέτοντας 
προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών (μείωση της 
ζήτησης) όσο τις παρεμβάσεις για τη μείωση της προσφοράς τους.

Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για την κάνναβη 
σε ευρωπαϊκές χώρες 

Πολιτική και νομοθεσία για ναρκωτικά

Νομοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή και εξαγωγή 
φαρμακευτικής κάνναβης

Στο πλαίσιο της απλοποίησης της διαδικασίας παραγωγής και 
εξαγωγής φαρμακευτικής κάνναβης, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο 
εμπλουτίστηκε περαιτέρω με τον Νόμο 4801/2021 και με την ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 1151/Β/15-3-2022). 

Η εισαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης 
απαγορεύθηκε με το Άρθρο (71) στον Νόμο 4864/2021. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συλλογή επίσημων αντιπροσωπευτικών 

στοιχείων σχετικά με την κατάσταση της χρήσης ουσιών στη χώρα, ως το εθνικό παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Αποτελεί ένα από τα Εθνικά 

Κέντρα που λειτουργούν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Νορβηγία και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, τα οποία 

λειτουργούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα ναρκωτικά (EMCDDA, www.emcdda.europa.eu). Είναι μονάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 

Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (ΕΠΙΨΥ, www.epipsi.gr). Περισσότερες πληροφορίες www.ektepn.gr
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Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2022

Λειτουργία του χώρου εποπτευόμενης χρήσης μετά 
την δημιουργία νομοθετικού πλαισίου

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
τα Ναρκωτικά (EMCDDA) αλλάζουν οι πολιτικές και η νομοθεσία για 
την κάνναβη τόσο για τη (ατομική) χρήση της όσο για την ιατρική της 
χρήση. Περισσότερα εδώ

https://www.nomotelia.gr/photos/File/5969b-21.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XG0708%2801%29
http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.epipsi.gr/
http://www.ektepn.gr/
https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022_en

