
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής 

Έκθεσης για τα Ναρκωτικά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της 

Τοξικομανίας (EMCDDA) και στοιχείων της κατάστασης του φαινομένου στην Κύπρο.  

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά, παρέχει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις  στον τομέα των παράνομων 

ουσιών προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, να προσαρμόσουν τις 

πολιτικές τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η έκθεση, σε 24 γλώσσες, εξετάζει θέµατα όπως η 

προσφορά και η αγορά ναρκωτικών, η επικράτηση και οι τάσεις στη χρήση ναρκωτικών, τα προβλήµατα 

υγείας που συνδέονται µε τα ναρκωτικά και οι τρόποι  αντιµετώπισής τους. Στην τελευταία αυτή ετήσια 

ανασκόπηση  η οποία σηματοδοτεί 25 έτη συστηματικής παρακολούθησης — ο οργανισμός περιγράφει 

την κατάσταση στο πεδίο των ναρκωτικών όπως διαμορφωνόταν στα τέλη του 2019, καθώς και τις 

πρόσφατες μεταβολές που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 στις αρχές του 2020. 

 

 

   

Δελτίο Τύπου 
 

 

 

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη  τα διαρκώς μεταβαλλόμενα στοιχεία όσον αφορά στο φαινόμενο των 

παράνομων ουσιών, στόχος της ΑΑΕΚ είναι οι πολιτικές που προωθεί  να  υποβοηθούν στην 

εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για τα ουσιοεξαρτημένα άτομα. Στόχος είναι να 

μειωθούν οι επιβλαβείς συνέπειες και να οδηγηθούν όλο και περισσότερα άτομα που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης, στη θεραπεία και την επανένταξη. 

 



      

Ευρωπαϊκη Εκθεση 2020 & 

Στοιχεία για την Κύπρο 

 

 

  
Ο διευθυντής του EMCDDA Alexis 

Goosdeel, δήλωσε: 

 «Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε άμεσες 

ανακατατάξεις στη χρήση και τη λιανική διάθεση 

των ναρκωτικών, αλλά και στις υπηρεσίες 

καταπολέμησής τους, και ανέδειξε τις ειδικές 

ανάγκες των χρηστών ναρκωτικών. Αν και οι 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας δεν 

μπορούν ακόμη να εκτιμηθούν, σε βραχυπρόθεσμο 

επίπεδο παρατηρούνται ήδη αλλαγές, π.χ., αύξηση 

του ενδιαφέροντος για χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών στην αγορά ναρκωτικών και εφαρμογή 

καινοτομιών στη θεραπεία απεξάρτησης από τα 

ναρκωτικά μέσω λύσεων ηλεκτρονικής υγείας (e-

health) και κινητής υγείας (m-health). Πρέπει, 

ωστόσο, να μας απασχολήσει το γεγονός ότι, καθώς 

γίνονται εμφανείς οι οικονομικές επιπτώσεις της 

πανδημίας, ορισμένες από τις κοινότητές μας 

ενδέχεται να καταστούν πιο ευάλωτες στα 

προβλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και 

στην είσοδο στην αγορά ναρκωτικών, αυξάνοντας 

περαιτέρω την πίεση στις υπηρεσίες μας που έχουν 

ήδη εξαντλήσει τα όρια των δυνατοτήτων τους. 

Είναι συνεπώς κρίσιμο να ενεργήσουμε με 

ταχύτητα για να εντοπίσουμε και να 

αντιμετωπίσουμε τις νέες απειλές που ενδέχεται να 

προκύψουν από αυτήν την ταχέως μεταβαλλόμενη 

κατάσταση». 

 

 

Κυριότερα σημεία 

Ευρωπαϊκής Έκθεσης 2020 

και στοιχεία για την Κύπρο  

Ο αριθμός-ρεκόρ στις κατασχέσεις κοκαΐνης και ο μεγάλος 

αριθμός κατασχέσεων ηρωίνης, η αύξηση της παραγωγής 

συνθετικών ναρκωτικών, καθώς και οι ανησυχίες σχετικά με 

την κάνναβη υψηλής δραστικότητας, τα νέα συνθετικά 

οπιοειδή και τα δισκία Έκστασης με υψηλά επίπεδα MDMA, 

είναι μερικά από τα θέματα που καλύπτει η Ευρωπαϊκή 

Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2020: Τάσεις και Εξελίξεις 

Ο οργανισμός της  ΕΕ για τα ναρκωτικά (EMCDDA) 

παρουσιάζει όπως κάθε χρόνο και φέτος την ετήσια 

επισκόπηση της κατάστασης των ναρκωτικών στην 

Ευρώπη. Τα κυριότερα σημεία,  όπως παρουσιάστηκαν 

στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 στη Λισαβόνα καθώς και 

στοιχεία για την Κύπρο, συνοψίζονται στο παρόν 

ενημερωτικό Δελτίο Τύπου. 

 

 

 



 

  

 

   

  

Αυξημένη διαθεσιμότητα  

της κοκαΐνης – Κατάσταση 

στην Κύπρο 

ΕΥΡΩΠΗ 
 
Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για την κοκαΐνη δείχνουν ότι 

τόσο ο αριθμός των κατασχέσεων όσο και οι ποσότητες 

κοκαΐνης που έχουν κατασχεθεί έχουν καταρρίψει κάθε 

ρεκόρ. Η κοκαΐνη εισέρχεται στην Ευρώπη από διάφορες 

οδούς και με διάφορα μέσα. 

Η κοκαΐνη χαρακτηρίζεται πλέον από μεγαλύτερη 

καθαρότητα και αυξάνεται ολοένα ο αριθμός των χρηστών 

που υποβάλλονται σε θεραπεία για πρώτη φορά. Οι 

κατασχέσεις κοκαΐνης ήταν περισσότερες από ποτέ (181 

τόνοι, 110 000 κατασχέσεις). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΟΣ 

Η κοκαΐνη αποτελεί την πιο δημοφιλή διεγερτική 

ουσία στον γενικό πληθυσμό. Με βάση τα 

αποτελέσματα της πρόσφατης (2019) έρευνας 

ανάλυσης λυμάτων, φαίνεται να υπάρχει αυξημένη 

συγκέντρωση κοκαϊνης στα αστικά λύματα της 

Κύπρου και ειδικότερα στην περιοχή της Λεμεσού. Σε 

σύγκριση με την ΕΕ, η Κύπρος υπερβαίνει τον μέσο 

όρο των συγκεντρώσεων άλλων ευρωπαϊκών πόλεων 

που συμμετέχουν στην έρευνα.   

Για περισσότερα σχετικά με την Ευρωπαϊκή έρευνα 

αλλά και πληροφορίες για την Κύπρο, ακολουθήστε 

το σύνδεσμο.   

Αύξηση παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και στα 

αδικήματα σχετιζόμενα με την κοκαΐνη.  
 

Σε ότι αφορά τα άτομα που αιτούνται θεραπείας με 

κύρια ουσία κατάχρησης την κοκαϊνη, και εκεί τα 

τελευταία χρόνια καταγράφεται σταθερή αύξηση , 

όπως φαίνεται πιο κάτω.  

Εννιά  στους δέκα χρήστες στη θεραπεία είναι άνδρες με 

μέση ηλικία πρώτης χρήσης τα 22 έτη και μέση ηλικία 

κατά την πρώτη επαφή με τη θεραπεία τα 30 έτη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis


  

 

 

ΕΥΡΩΠΗ 
 
Οι δείκτες σχετικά με τη χρήση της ηρωίνης εξακολουθούν 

να δείχνουν γήρανση του πληθυσμού των χρηστών και 

χαμηλά ποσοστά νέων χρηστών.  

Επιπλέον, οι νέες αιτήσεις θεραπείας που συνδέονται με την 

ηρωίνη έχουν μειωθεί σε πολλές χώρες.  

 

Ωστόσο, ο διπλασιασμός των ποσοτήτων ηρωίνης που 

κατασχέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αύξηση των 

ποσοτήτων που κατασχέθηκαν στην Τουρκία αποτελούν 

ανησυχητικά φαινόμενα, όπως και οι εκθέσεις σχετικά με 

την παρασκευή ηρωίνης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη επαγρύπνηση για 

τον εντοπισμό ενδείξεων αύξησης του ενδιαφέροντος των 

καταναλωτών για ένα ναρκωτικό που συνδέεται με σοβαρά 

προβλήματα υγείας και κοινωνικά προβλήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΟΣ 
 

Κατά το 2019, τα οπιούχα αποτελούσαν την τρίτη ουσία 

κατάχρησης μετά την κάνναβη και την κοκαϊνη λόγω της 

οποίας τα άτομα ξεκινούν θεραπεία. Κατά το τελευταίο έτος, 

μείωση παρουσίασαν τα αιτήματα με κύρια ουσία 

κατάχρησης άλλα οπιοειδή εκτός της ηρωίνης και 

συγκεκριμένα την οξυκωδώνη.   

 

Στο πιο κάτω πληροφοριακό γράφημα φαίνεται το προφίλ 

των ατόμων που αιτούνται θεραπείας με κύρια ουσία 

κατάχρησης την ηρωίνη. Περίπου οκτώ στους δέκα χρήστες 

στη θεραπεία είναι άνδρες με μέση ηλικία πρώτης χρήσης τα 

24 έτη και μέση ηλικία κατά την πρώτη επαφή με τη 

θεραπεία τα 29 έτη.   
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Τάσεις: Ηρωίνη και άλλα Οπιοειδή

Άλλα οπιοειδή

Ηρωίνη

Προοπτικές αύξησης της 

χρήσης ηρωίνης στην Ε.Ε.  – 

Κατάσταση στην Κύπρο 



 

 

  

ΚΑΝΝΑΒΗ: Υψηλή 

Δραστικότητα της 

κάνναβη και Δημόσια 

Υγεία– Κατάσταση στην 

Κύπρο 

ΕΥΡΩΠΗ 
 
Η αγορά κάνναβης χαρακτηρίζεται από την ολοένα 

μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων με υψηλή 

περιεκτικότητα σε δέλτα- 9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC), 

που είναι η κύρια ψυχοδραστική ουσία στην κάνναβη. Τα 

τελευταία στοιχεία υποδεικνύουν ότι η ρητίνη κάνναβης 

που πωλείται σήμερα στην Ευρώπη έχει διπλάσια 

περιεκτικότητα THC από τη φυτική κάνναβη. 

Βάσει ερευνών στον γενικό πληθυσμό, περίπου το 1%των 

ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι κάνουν 

καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή χρήση κάνναβης, η 

οποία ορίζεται ως χρήση τουλάχιστον 20 μέρες τον 

τελευταίο μήνα. Στην πλειονότητά τους (60%) είναι κάτω 

των 35 ετών και περίπου τα τρία τέταρτα είναι άνδρες. Στις 

24 χώρες που διαθέτουν στοιχεία, ο συνολικός αριθμός 

των χρηστών κάνναβης που ξεκινούν θεραπεία για πρώτη 

φορά αυξήθηκε κατά 64 %.  

 

 

 

  

ΚΥΠΡΟΣ 
 
Κατά το έτος 2019 περίπου οι μισοί που αιτήθηκαν θεραπείας, 

ανέφεραν την κάνναβη ως κύρια ουσία κατάχρησης. 

 Στο πιο κάτω πληροφοριακό γράφημα φαίνεται το προφίλ 

των ατόμων που ξεκινούν θεραπεία με κύρια ουσία 

κατάχρησης την κάνναβη. 

 

Η αύξηση στα αιτήματα θεραπείας λόγω κάνναβης κατά τα 

τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή του 

πρωτοκόλλου συνεργασίας για την παραπομπή νεαρών 

συλληφθέντων, καθώς και στις παρεμβάσεις της Αστυνομίας 

που στοχεύουν στην παραπομπή σε θεραπεία όλων των 

χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, ανεξαρτήτως ηλικίας.  

Όσον αφορά στη χρήση κάνναβης, στοιχεία της έρευνας 

γενικού πληθυσμού (2019) υποδεικνύουν πως η κάνναβη, 

εξακολουθεί να παραμένει η πιο διαδεδομένη ουσία με την 

υψηλότερη επικράτηση. Η επικρατέστερη ηλικία πρώτης 

χρήσης κάνναβης είναι τα 19 έτη.  



 
 

 

  

 
ΕΥΡΩΠΗ 
 
Σύμφωνα με την έκθεση αύξηση και διαφοροποίηση 

παρατηρείται στην παραγωγή ναρκωτικών στην 

Ευρώπη. Εδραιωμένα αλλά και νέα ναρκωτικά 

συνεχίζουν να παράγονται στην Ευρώπη με 

προορισμό τις τοπικές και παγκόσμιες αγορές. 

Εντοπίζονται περισσότερα εργαστήρια και σημεία 

παραγωγής, και παρατηρείται μεγαλύτερη 

διαφοροποίηση όσον αφορά στις 

χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες.  

Η μεθαμφεταμίνη που κατάσχεται στην Ευρώπη 

παράγεται από ψευδοεφεδρίνη που εκχυλίζεται 

απόφαρμακευτικά προϊόντα κυρίως στην Τσεχική 

Δημοκρατία, καθώς και στη μεθόριο των γειτονικών 

της χωρών. 

Η συνεχιζόμενη διαθεσιμότητα δισκίων υψηλής 

περιεκτικότητας MDMA και υψηλής καθαρότητας 

σκονών αποτελεί απόδειξη της καινοτομίας και της 

αύξησης της παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών 

στην Ευρώπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΟΣ 
Στην Κύπρο, αν και τα αιτήματα θεραπείας με κύρια 

ουσία κατάχρησης τη μεθαμφεταμίνη παραμένουν σε 

χαμηλά επίπεδα όταν συγκριθούν με άλλες ουσίες, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των ατόμων που 

αιτούνται θεραπείας λόγω χρήσης μεθαμφεταμίνης .   

 

 

 

 

 

Ταυτόχρονα, με βάση τα αποτελέσματα της πρόσφατης 

(2019) έρευνας ανάλυσης λυμάτων, φαίνεται να υπάρχει 

αυξημένη συγκέντρωση μεθαμφεταμίνης στην περιοχή 

της Λεμεσού. Για περισσότερα σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

έρευνα αλλά και πληροφορίες για την Κύπρο, 

ακολουθήστε το σύνδεσμο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυξημένη παραγωγή 

Νέων Συνθετικων 

Ουσιών στην Ευρώπη–  

Κατάσταση στην Κύπρο 

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis


 

 
 
 

Τηλ.: 22442960 / 22442972, Φαξ.: 22305190 

www.naac.org.cy info@naac.org.cy  

 

 

                   

 

 

 

 

 

Η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή έκθεση 

για τα ναρκωτικά 2020 υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η παραγωγή και διακίνηση 

παράνομων ναρκωτικών ουσιών για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ. Τα μεγάλα κέρδη 

που αποκομίζουν τα κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος από τις αγορές ναρκωτικών, καθώς και το 

ρεκόρ στις κατασχέσεις κοκαΐνης αλλά και οι μεγάλες ποσότητες κατασχεθείσας ηρωίνης, επιβεβαιώνουν 

το γεγονός ότι τα παράνομα κυκλώματα συνεχίζουν να αποτελούν απειλή εκμεταλλευόμενα τις αλυσίδες 

εφοδιασμού, τις ναυτιλιακές οδούς και τους μεγάλους λιμένες για τη διακίνηση ναρκωτικών. Η αύξηση 

της διαθεσιμότητας παράνομων ναρκωτικών κάθε είδους επιτείνει τους κινδύνους για την υγεία. Το νέο 

θεματολόγιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2021-2025 παρέχει το πολιτικό 

και στρατηγικό πλαίσιο για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

δημιουργούν τα ναρκωτικά για την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία με την ανάπτυξη όλων των σχετικών 

μηχανισμών σε τοπικό, εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο». 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.naac.org.cy/
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