
 

     

 

                                             

 

 

  

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2019 

& ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

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. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2019 

& ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Ο διευθυντής του EMCDDA Alexis Goosdeel, 

δηλώνει: 

 «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον 

τομέα των ναρκωτικών εξακολουθούν να 

αυξάνονται. Τα διαθέσιμα στοιχεία 

καταδεικνύουν ότι δεν αυξάνεται μόνον η 

διαθεσιμότητα των καθιερωμένων φυτικής 

προέλευσης ναρκωτικών, όπως η κοκαΐνη, αλλά 

ότι αναπτύσσεται επίσης μια αγορά στο πλαίσιο 

της οποίας τα συνθετικά ναρκωτικά και τα 

ναρκωτικά που παράγονται στην Ευρώπη 

διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο. 

Η διαπίστωση αυτή αντανακλάται στα 

προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση 

υψηλής δραστικότητας συνθετικών οπιοειδών, 

στις νέες τεχνικές παραγωγής MDMA και 

αμφεταμινών, καθώς και στις πρόσφατες 

εξελίξεις όσον αφορά τη μετατροπή της 

μορφίνης σε ηρωίνη εντός των συνόρων της 

Ευρώπης». ενώ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, 

Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, 

Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, τονίζει 

ότι: «Η σημερινή έκθεση καταδεικνύει τη 

σύνθετη φύση του φαινομένου των ναρκωτικών 

στην Ευρώπη. Τα ναρκωτικά παραμένουν μία 

σταθερά εξελισσόμενη, πολύπλευρη απειλή για 

τις κοινωνίες μας, η οποία επηρεάζει τις ζωές 

εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο... ». 

 

Κυριότερα σημεία 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 2019 
και στοιχεία για 
την Κύπρο  

To ρεκόρ κατασχέσεων κοκαΐνης, οι νέες 

μέθοδοι διανομής και τα συνδεόμενα 

προβλήματα υγείας, οι ενδείξεις αλλαγών στην 

αγορά ηρωίνης, η αυξανόμενη συμμετοχή της 

Ευρώπης στην παραγωγή συνθετικών 

ναρκωτικών, οι καινοτομίες στο πεδίο της 

ανάπτυξης προϊόντων κάνναβης, είναι μερικά 

από τα θέματα που καλύπτει η Ευρωπαϊκή 
Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2019: 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 

06 Ιουνίου 2019 στη Λισαβόνα καθώς και στοιχεία για την 

Κύπρο, συνοψίζονται στο παρόν ενημερωτικό Δελτίο 

Τύπου. 

 

 

 



  

 

    

ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 
– 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. 

Υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, των κρυπτοκαταστημάτων και τεχνικών 

κρυπτογράφησης διαδραματίζει έναν ολοένα σημαντικότερο 

ρόλο στην εξώθηση μικρότερων ομάδων και μεμονωμένων 

ατόμων στη διακίνηση ναρκωτικών. 

Η κοκαΐνη είναι η ευρύτερα διαδεδομένη παράνομη διεγερτική 

ουσία στην Ευρώπη. Περίπου 2,6 εκατομμύρια νεαροί ενήλικες 

(15–34 ετών) δηλώνουν ότι έκαναν χρήση κοκαΐνης τον 

τελευταίο χρόνο (εκτίμηση για το 2017). Πρόσφατη έρευνα για 

τα κατάλοιπα ουσιών στα αστικά λύματα αποκάλυψε ότι, 

μεταξύ 2017 και 2018, οι μεταβολίτες της κοκαΐνης 

παρουσίασαν αύξηση σε 22 από τις 38 πόλεις που διέθεταν 

στοιχεία για την εν λόγω περίοδο.  

Υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η αύξηση της 

προσφοράς κοκαΐνης συνδέεται με την αύξηση του αριθμού 

των αναφερόμενων προβλημάτων υγείας. Οι πλέον πρόσφατες 

εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου 73 000 χρήστες εισήχθησαν σε 

εξειδικευμένα θεραπευτικά κέντρα για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση κοκαΐνης. Ιδιαίτερη 

ανησυχία εμπνέει το γεγονός ότι 11 000 από τους εν λόγω 

χρήστες εντάχθηκαν σε θεραπεία για προβλήματα που 

σχετίζονται με το κρακ.  

 

 
ΚΥΠΡΟΣ 
 
 
Η κοκαΐνη αποτελεί την πιο δημοφιλή 
διεγερτική ουσία στο γενικό πληθυσμό. Η 
χρήση της τουλάχιστον μια φορά σε όλη τη ζωή 
αναφέρθηκε από το 1,4% του γενικού 
πληθυσμού 15-64 ετών. Σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο της ΕΕ, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις 
χώρες με χαμηλή επικράτηση χρήσης της 
κοκαΐνης στο γενικό πληθυσμό.  
 
 
Στο πιο κάτω πληροφοριακό γράφημα φαίνεται 
το προφίλ των ατόμων που αιτούνται θεραπείας 
με κύρια ουσία κατάχρησης την κοκαϊνη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

“Beauna diam nonummy nibh  

euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna. Quorem ipsum dolor sit 

amet consectetuer lorem elit.” 

TRENDS IN ASSET ALLOCATION 

LESSONS 
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4 

ΕΥΡΩΠΗ 
 
Η ηρωίνη παραμένει το πιο διαδεδομένο παράνομο 
οπιοειδές στην αγορά ναρκωτικών ουσιών. Η ποσότητα 
της ηρωίνης που κατασχέθηκε στην ΕΕ σημείωσε αύξηση 
άνω του ενός τόνου το 2017, φθάνοντας τους 5,4 
τόνους, ενώ ποσότητα 17,4 τόνων (μέρος της οποίας θα 
κατέληγε στην αγορά της ΕΕ) κατασχέθηκε από την 
Τουρκία. Ανησυχητική εξέλιξη αποτελεί η κατάσχεση 
στην ΕΕ το 2017 ποσότητας 81 τόνων οξικού ανυδρίτη, 
μιας πρόδρομης της ηρωίνης χημικής ουσίας, καθώς και 
η ανάσχεση ή κατάσχεση φορτίων βάρους 243 τόνων της 
ίδιας ουσίας. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια 
ανακαλύφθηκαν εργαστήρια παραγωγής ηρωίνης από 
μορφίνη με τη χρήση της εν λόγω πρόδρομης ουσίας σε 
χώρες της ΕΕ. Η καθαρότητα της ηρωίνης παραμένει 
υψηλή και η λιανική τιμή της σχετικά χαμηλή.  
 
Επίσης, το 2018 εντοπίστηκαν στην Ευρώπη 11 νέα 
συνθετικά οπιοειδή, κατά κανόνα υπό μορφή σκόνης ή 
δισκίων και σε υγρή μορφή. Καθώς απαιτούνται μικρές 
μόνο ποσότητες για την παραγωγή πολλών χιλιάδων 
δόσεων για πώληση από εμπόρους στον δρόμο, οι ουσίες 
αυτές αποκρύπτονται και μεταφέρονται εύκολα, 
αποτελώντας μια πρόκληση για τις αρχές επιβολής του 
νόμου και τις τελωνειακές αρχές. 
 
Τα παράγωγα φαιντανύλης αντιπροσωπεύουν την 
πλειονότητα των 49 νέων συνθετικών οπιοειδών τα οποία 
παρακολουθούνται από το EMCDDA. Με βάση τα στοιχεία 
από την παρακολούθηση των θεραπευτικών κέντρων, 
ένας στους πέντε χρήστες (το 22%) που ξεκινά θεραπεία 
ουσιοεξάρτησης για πρόβλημα συνδεόμενο με τη χρήση 
οπιοειδούς δηλώνει σήμερα προβληματική χρήση 
νόμιμου ή παράνομου συνθετικού οπιοειδούς, και όχι 
ηρωίνης. Αυτό σημαίνει ότι τα φάρμακα που περιέχουν 
οπιοειδή διαδραματίζουν επίσης, πλέον, έναν ολοένα και 
πιο σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του προβλήματος των 
ναρκωτικών στην Ευρώπη. 
 

Quorem ipsum dolor sit amet, consectetuer an adipiscing elit, sed diam a 

nonummy erat nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore era magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation a ullamcorp er suscipit lobortis nisl utte lorem aliquip ex ea 

commodo consequat duis autem velleum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate dolo velit esse molestie consequat velillum. Quorem lorem era 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincid unta utte laoreet dolore. 

KEEP YOUR COUNSEL 
Sed diam nonum my nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat ut wisi enim ad minim 
veniam quis nostrud exerci tation. 

GENERATE IDEAS WHEN THEY MATTER 
Aliquam erat volutpat ut wisi enim ad 
minim veniam quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl sed 
diam nonum my nibh euismod tincidunt 
utte laoreet dolore magna nostrud exerci. 

BE CONFIDENT NOT ARROGANT 
Diam nonum my nibh euismod tincidunt 
utte laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat ute wisi enim ad minim veniam. 

REJECT UNDER PROMISE OVER DELIVER 
Laoreet dolore magna aliquam eratti 
volutpat utre wisi enim ad minim veniam 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl sed erat diam nonum 
my nibh euismod tincid unt dolore sit 
amet pluris unum. 

Quorem ipsum dolor sitte amet, consectetuer adipisc 

ing elit sed diam nonum my nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erati volutpat utte 

wisi enim ad minim veniam magna. 

ASSET LIABILITY AND RESTRUCTURING   
Quorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed 

diam nonum my nibh euismod tincidunt utte laoreet do lore 

magna aliquam erat volutpat utte wisi enim ad minim veniam 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam. 

LOREM IPSUM EUSIMOND TINCIDUNT WISI 

SURVIVING 
THE  
DOWNTURN 
NARROW THE FOCUS 

Quorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh eu 

ismod tincidunt utte laoreet dolore magna ali 

quam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

niam, quis nostrud exerci tation ullamcorp er 

suscipit lobortis nisl utte lorem aliquip ex ea 

commodo consequat duis autem velleum iri 

  

ure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat velillum. Hendrerit inner 

vulputate velit esse molestie erattis consequa 

velillum. ipsum dolor sit amet consectetuer 

adipiscing elit, sed a diam nonummy nibh 

euis tincidunt ut laoreet dolore magna aliqua 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim venia, 

quis nostrud exerci tation ullamcorp er susci 

lobortis nisl utte aliquip ex lorem ea commo 

consequat duis autem velleum  molestie 

consequat velillum lorem in dolore minim 

veniam, quis nostrud exerci. 

Quorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed a diam nonummy nibh eu 

ismod tincidunt utte laoreet dolore magna ali 

quam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim  

niam, quis nostrud exerci tation ullamcorp er 

suscipit lobortis nisl utte lorem aliquip ex ea 

commodo consequat duis autem velleum iri 

ure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat velillum. Hendrerit inner 

vulputate velit esse molestie erattis consequat 

velillum. ipsum dolor exerci tation ullamcorp 

er suscipit lobortis nisl utte aliquip ex lorem 

ea commodo consequat duis autem velleum  

molestie consequat nostrud exerci. 

LOREM DOLORE 
SIT ALIQUAM 

23% 

9% 
68% 

ΚΥΠΡΟΣ 
 
Κατά το 2017, τα οπιούχα αποτελούν τη δεύτερη ουσία 

κατάχρησης μετά την κάνναβη λόγω της οποίας τα άτομα 

αιτούνται θεραπείας. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, 

συνεχίζεται μείωση των αιτημάτων θεραπείας με κύρια 

ουσία κατάχρησης την ηρωίνη, ενώ αντίθετα, 

παρουσιάζεται σχετική αύξηση των αιτημάτων θεραπείας 

με κύρια ουσία κατάχρησης τα άλλα οπιοειδή. 

 
 Στο πιο κάτω πληροφοριακό γράφημα φαίνεται το προφίλ 

των ατόμων που αιτούνται θεραπείας με κύρια ουσία 

κατάχρησης την ηρωίνη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΗΡΩΙΝΗ & ΝΕΑ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ 

ΥΨΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΕ  – Κατάσταση 
οπιοειδών στην Κύπρο 

 



 

  ΚΑΝΝΑΒΗ: 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ  – Κατάσταση 

στην Κύπρο 

ΕΥΡΩΠΗ 
 
Η κάνναβη παραμένει η πιο διαδεδομένη παράνομη 

ουσία στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι περίπου 17,5 

εκατομμύρια νεαροί Ευρωπαίοι (15–34 ετών) 

έκαναν χρήση κάνναβης κατά το τελευταίο έτος. 

Το 2017 στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναφέρθηκαν 782 000 κατασχέσεις προϊόντων 

κάνναβης (φυτικής κάνναβης, ρητίνης, φυτών και 

ελαίου κάνναβης), καθιστώντας την κάνναβη πρώτη 

σε αριθμό κατασχέσεων ναρκωτική ουσία στην ΕΕ. 

Στην Ευρώπη πρίπου το ήμιση των 1,2 

εκατομμυρίων αδικημάτων που αναφέρθηκαν 

το 2017 αφορούσαν χρήση ή κατοχή της 

κάνναβης. Η εμπλοκή στην αγορά ης κάνναβης 

συντελεί επίσης στη νεανική εγκληματικότητα 

και αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για το 

οργανωμένο έγκλημα.  

Η κάνναβη περιέχει πολλές και διάφορες 

χημικές ενώσεις, οι γνωστότερες εκ των οποίων 

είναι η τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και η 

κανναβιδιόλη (CBD). Σύμφωνα με πρόσφατη 

μελέτη, η δραστικότητα της κάνναβης σε THC 

αυξήθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία. 

Έχουν επίσης εμφανιστεί στην αγορά νέα 

προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε THC, τα 

οποία πωλούνται σε ειδικά καταστήματα σε 

κάποιες χώρες της ΕΕ ή σε καταστήματα 

υγιεινής διατροφής. 

 

 
ΚΥΠΡΟΣ 
 
Κατά το 2017 περισσότεροι από τους μισούς που αιτήθηκαν 

θεραπείας, ανέφερε την κάνναβη ως κύρια ουσία κατάχρησης. 

 Στο πιο κάτω πληροφοριακό γράφημα φαίνεται το προφίλ των 

ατόμων που αιτούνται θεραπείας με κύρια ουσία κατάχρησης 

την κάνναβη. 

 

Η αύξηση στα αιτήματα θεραπείας για κάνναβη 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 (2016) υποδεικνύουν πως η κάνναβη, 

εξακολουθεί να παραμένει η πιο διαδεδομένη ουσία με την 

υψηλότερη επικράτηση. Η επικρατέστερη ηλικία πρώτης 

χρήσης κάνναβης είναι τα 20 έτη. Ταυτόχονα, σταθερότητα 

παρατηρείται ως προς την πρόσφατη και τρέχουσα χρήση της. 



 
 

 

  

 

 
ΕΥΡΩΠΗ 
 
Σύμφωνα με την έκθεση, η παραγωγή συνθετικών 
ναρκωτικών ουσιών στην Ευρώπη μοιάζει «να 
αυξάνεται, να διαφοροποιείται και να εφαρμόζει 
πιο καινοτόμες μεθόδους». Νέες ουσίες 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των χημικών 
ενώσεων που απαιτούνται για την παραγωγή 
συνθετικών ναρκωτικών ουσιών. Οι μέθοδοι αυτές 
αποσκοπούν στην αποφυγή του εντοπισμού, όμως 
αυξάνουν επίσης την πολυπλοκότητα της 
επεξεργασίας. 

Επίσης, το 2017 εξαρθρώθηκαν 21 εργαστήρια 
MDMA στην ΕΕ, έναντι 11 το 2016, όλα στις Κάτω 
Χώρες. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η 
περιεκτικότητα των δισκίων ecstasy σε MDMA 
ανήλθε το 2017 στα υψηλότερα ποσοστά της 
δεκαετίας. Παρακολούθηση πληροφοριών από 
ανοικτές πηγές και της δραστηριότητας στην 
αγορά του σκοτεινού δικτύου φανερώνει τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη στην 
προσφορά MDMA παγκοσμίως. Το ίδιο 
συμπέρασμα προκύπτει και από τις κατασχέσεις 
στις γειτονικές προς την ΕΕ χώρες. Η Τουρκία 
κατάσχεσε περισσότερα δισκία MDMA (8,6 
εκατομμύρια) και μεγαλύτερη ποσότητα 
αμφεταμίνης (6,6 τόνους) από ό,τι το σύνολο των 
κρατών μελών της ΕΕ κατά το ίδιο έτος. 

Τέλος, η καθαρότητα της μεθαμφεταμίνης και της 
αμφεταμίνης είναι υψηλότερη από ό,τι πριν από 
μια δεκαετία. Οι αναλύσεις των αστικών λυμάτων 
και άλλα στοιχεία καταδεικνύουν ότι χρήση 
μεθαμφεταμίνης, η οποία στο παρελθόν ήταν 
περιορισμένη και εντοπιζόταν κυρίως στην 
Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, 
παρατηρείται πλέον και στην Κύπρο, την 
ανατολική Γερμανία, την Ισπανία, τη Φινλανδία 
και τη Νορβηγία.  

ΚΥΠΡΟΣ 
Στην Κύπρο, τα αιτήματα θεραπείας με κύρια ουσία 
κατάχρησης τη μεθαμφεταμίνη παραμένουν ακόμα σε 
χαμηλά επίπεδα όταν συγκριθούν με άλλες ουσίες, 
αλλά τα τελευταία παρατηρείται αύξηση των ατόμων 
που αιτούνται θεραπείας λόγω χρήσης 
μεθαμφεταμίνης.  Ταυτόχρονα, με βάση τα 
αποτελέσματα της πρόσφατης (2018) έρευνας 
ανάλυσης λυμάτων, η οποία από το έτος 2018 με τη 
χρηματοδότηση της ΑΑΕΚ επεκτάθηκε σε όλες τις 
επαρχίες,  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.   

 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
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