
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ενημερωτικό δελτίο 

Ιούνιος 2017 ΤΕΥΧΟΣ: 62 

Ευρωπαϊκή Έκθεση για 

τα Ναρκωτικά 2017 
 

Η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα 

ναρκωτικά 2017: Τάσεις και 

εξελίξεις, παρέχει µια ανάλυση των πιο 

πρόσφατων τάσεων στα 28 κράτη µέλη της ΕΕ, 

την Τουρκία και τη Νορβηγία. Εξετάζει θέµατα 

όπως η προσφορά και η αγορά ναρκωτικών, η 

επικράτηση και οι τάσεις στη χρήση, τα 

προβλήματα υγείας που συνδέονται µε τα 

ναρκωτικά και οι τρόποι για την αντιμετώπιση 

τους. Την έκθεση συμπληρώνουν για πρώτη 

φορά 30 Εκθέσεις για τα ναρκωτικά ανά χώρα 

(«Country Drug Reports»), οι οποίες 

παρουσιάζουν συνοπτικά το φαινόμενο των 

ναρκωτικών σε εθνικό επίπεδο (ΕΕ 28, Τουρκία 

και Νορβηγία).  

Κυριότερα αποτελέσματα 

o Αύξηση των θανάτων 

από υπερβολική δόση  

Αύξηση 6% στους θανάτους από 

υπερβολική δόση σχετιζόμενους κυρίως με τη 

χρήση ηρωίνης και άλλα οπιοειδή, 

παρατηρήθηκε το 2015 σε όλες σχεδόν τις 

ηλικιακές ομάδες, σε σχέση με το 2014 στις πιο 

κάτω χώρες: Γερμανία, Λιθουανία, Κάτω 

Χώρες, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και 

Τουρκία (ΕΚΠΝΤ,2017). 

 

o Νέα συνθετικά  
οπιοειδή: ουσίες 
υψηλής δραστικότητας 

Τα νέα συνθετικά οπιοειδή, είναι ουσίες που 

μιμούνται τις δράσεις της ηρωίνης και της 

μορφίνης, οι οποίες προκαλούν δηλητηριάσεις 

αλλά οδηγούν και στο θάνατο. Μεταξύ 2009 

και 2016, εντοπίστηκαν στην Ευρώπη 25 νέα 

συνθετικά οπιοειδή (εκ των οποίων τα 18 ήταν 

φαιντανύλες). Οι φαιντανύλες είναι ουσίες 

εξαιρετικά υψηλής δραστικότητας (η 

δραστικότητα ορισμένων είναι πολλαπλάσια 

αυτής της ηρωίνης). Το 2016 αναφέρθηκαν για 

πρώτη φορά μέσω του συστήματος έγκαιρης 

προειδοποίησης οκτώ νέες φαιντανύλες. Οι 

ουσίες αυτές ενέχουν σοβαρό κίνδυνο 

δηλητηρίασης, όχι μόνο για τους χρήστες αλλά 

και για εκείνους που ενδέχεται να εκτεθούν 

τυχαία σε αυτές (π.χ. μέσω επαφής με το 

δέρμα, εισπνοής) (ΕΚΠΝΤ, 2017).   

 

 

 

 

o Επιβράδυνση του 

ρυθμού εμφάνισης νέων 

ψυχοδραστικών ουσιών 

Κατά το 2016 εμφανίστηκαν 66  

ΝΨΟ μέσω του συστήματος έγκαιρης 

προειδοποίησης της ΕΕ, αριθμός που 

αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία ουσίες την 

εβδομάδα. Παρόλο που ο αριθμός αυτός 

υποδεικνύει επιβράδυνση του ρυθμού 

εισαγωγής νέων ουσιών στην αγορά (το 2015 

εντοπίστηκαν 98 ουσίες), ο συνολικός αριθμός 

των ΝΨΟ παραμένει υψηλός. Συγκεκριμένα, 

μέχρι το τέλος του 2016, το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την 

Τοξικομανία ΕΚΠΝΤ παρακολουθούσε περίπου 

620 ουσίες, σε σχέση με 350 το 2013.   Όσον 

αφορά στις κατασχέσεις τέτοιων ουσιών, το 

2015 αναφέρθηκαν 80 000 κατασχέσεις μέσω 

του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, 

ουσίες που κατά πλειοψηφία (60%) αφορούσαν 

συνθετικά κανναβινοειδή και συνθετικές 

καθινόνες (ΕΚΠΝΤ,2017). 

  

 

o Χρήση ουσιών από μαθητές Το κάπνισμα και η κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών  από τους μαθητές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ μειώνονται, 

ενώ οι τάσεις της χρήσης κάνναβης φαίνεται να είναι πιο σταθερές. Αυτό φαίνεται 

μέσα από τα αποτελέσματα δύο ερευνών (www.espad.org/report/home 
www.monitoringthefuture.org)  στο σχολικό πληθυσμό (ηλικίας 15-16 ετών) το 2016. 
 

 

Για πρόσβαση στα αναλυτικά αποτελέσματα, 

ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο: 

o Ευρωπαϊκή Έκθεση ΕΚΠΝΤ 2017 

 

http://www.espad.org/report/home
http://www.monitoringthefuture.org/
http://www.emcdda.europa.eu/edr2017


 

 

 

 

 

 

 

Με ποιο τρόπο  επιδρά το αλκοόλ και τα ναρκωτικά στην οδήγηση, 

αλήθειες και μύθοι γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες,  

είναι διαθέσιμες στο νέο  

του Κρατικού Χημείου.  

 

 

Το ΑΣΚ είναι μέλος των 

Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης  

Στήλη Επιστημονικού 
Ενδιαφέροντος  
«Μολυσματικές Ασθένειες», 

συνάντηση εμπειρογνωμόνων στη 

Λισσαβόνα, 14-16 Ιουνίου 2017  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά 

και την Τοξικομανία ΕΚΠΝΤ, πραγματοποιεί ετήσια 

συνάντηση η οποία παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής 

απόψεων και εμπειριών σε περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς  και συζήτησης σχετικά με 

νέες έρευνες, νέα ευρήματα και εμπειρίες  σχετικά με τις 

μολυσματικές ασθένειες που συνδέονται με τη χρήση 

ναρκωτικών ουσιών.  

 

Ανακοινώσεις 

 Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα  

 

 

 

 

 

 

Συνάντηση Εθνικής Επιτροπής για 

τα Ναρκωτικά  Πραγματοποιήθηκε 

στις 31 Μαΐου υπό την Προεδρία 

του Υπουργού Υγείας. Στην 

Επιτροπή συμμετείχε ο Πρόεδρος 

του ΑΣΚ. Για πρόσβαση στην 

ανακοίνωση για τη συνεδρία της 

επιτροπής  ακολουθείστε το 

σύνδεσμο. 

Συνάντηση Δικτύων: Πρόληψης 

και Θεραπείας 

 

 22 442960 / 22 305190  

 Τμήμα Πολιτικής: 

info@ask.org.cy Τμήμα  

Παρακολούθησης: 

info@ektepn.org.cy : 
www.ask.org.cy  Cyfield Tower, 

Λεωφ. Λεμεσού 130, City Home 81, 

4ος όροφος, 2015 Στρόβολος, 

Λευκωσία. 

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε 

το ΑΣΚ στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 

Ιουνίου 2017, στο Πολιτιστικό 

Κέντρο «Το Σκαλί» Αγλαντζιάς 

(χώρος «Σπηλιές») και 

απευθυνόταν στους συνεργάτες 

του ΑΣΚ, οι οποίοι  είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν για τις 

τρέχουσες εξελίξεις στα θέματα 

της ουσιοεξάρτησης στην Κύπρο. 

Για το πρόγραμμα της 

συνάντησης ακολουθείστε το 

σύνδεσμο.  

 

 Έκθεση για τα ναρκωτικά στην Κύπρο  

 

 

Το φαινόμενο των ναρκωτικών στην Κύπρο 

παρουσιάζεται συνοπτικά στην έκθεση για τα ναρκωτικά 

(Country Drug Report) του EMCDDA, με πληροφορίες 

σχετικά με τη χρήση ουσιών και τα προβλήματα υγείας, 

την προσφορά ναρκωτικών, την πολιτική για τα 

ναρκωτικά  και τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου, 

καθώς και τη θέση της χώρας ανάμεσα στις υπόλοιπες 

της ΕΕ. Για πρόσβαση στην έκθεση ακολουθείστε το 

σύνδεσμο. 

Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για την 

επικράτηση της χρήσης στο Γενικό 

Πληθυσμό 6-7 Ιουνίου, 2017 στη 

Λισσαβόνα  

Σε αυτή τη συνάντηση, τo EΚΠΝΤ φιλοξενεί σαράντα 

και πλέον εμπειρογνώμονες, από την Ευρώπη και 

άλλες χώρες. Φέτος, ειδική έμφαση θα δοθεί στη 

μεθοδολογική ανάπτυξη του δείκτη. Για 

περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα θέματα τις 

συνάντησης, ακολουθείστε το σύνδεσμο.  

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση, 

καθώς και προτεινόμενη βιβλιογραφία σχετικά με 

τις μολυσματικές ασθένειες,  μπορείτε να βρείτε 

εδώ.  

 

Συνάντηση Προέδρου ΑΣΚ, με 

Ευρωβουλευτές  

Πραγματοποιήθηκε στις 26 
Μαΐου 2017. Στόχος της 
συνάντησης ήταν η ενημέρωση 
των Ευρωβουλευτών για το ρόλο 
του ΑΣΚ και την κατάσταση του 
φαινομένου των εξαρτησιογόνων 
ουσιών στην Κύπρο. Για 
πρόσβαση στην ανακοίνωση 
τύπου ακολουθείστε το 
σύνδεσμο. 
 

 

 

                                                                                             

 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 

Ημέρας για τα Ναρκωτικά, το ΑΣΚ  

παρουσιάζει τους ΟΝΙΡΑΜΑ «τη ζωή 

σου μες τα χέρια κρατάς».  

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, στις 21.00, 

στο Αμφιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς, 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Πληροφορίες: 

22442960/72, Opening Act: Prospectus. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ%20ΕΘΝΙΚΗ%20ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ%20ΓΙΑ%20ΤΑ%20ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ_2062017.pdf
http://www.ask.org.cy/
https://www.facebook.com/Antinarkotiko
https://twitter.com/?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCjRqAy6tdjONKgRcjn8hrcg
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ%20ΔΙΚΤΥΟ%20ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ%2006%2006%2017%20(00000004).doc
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-drug-reports/2017/cyprus
http://www.emcdda.europa.eu/meetings/2017/gps
http://www.emcdda.europa.eu/meetings/2017/drid
Ανακοίνωση%20Τύπου%2026%2005%202017.pdf

