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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2018  

& ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Ο διευθυντής του EMCDDA Alexis Goosdeel, 

δηλώνει: 

 «Τα πορίσματα της νέας έκθεσης υποδηλώνουν 

ότι η Ευρώπη σήμερα υφίσταται τις συνέπειες 

της αυξημένης παραγωγής κοκαΐνης στη Λατινική 

Αμερική…. Τα δεδομένα υποδηλώνουν αύξηση 

της προσφοράς, μεταξύ άλλων και αύξηση της 

καθαρότητας, αλλά και του πλήθους των 

κατασχέσεων κοκαΐνης καθώς και των 

ποσοτήτων που κατάσχονται. Πρέπει να μας 

προβληματίσουν οι επιπτώσεις της χρήσης της 

κοκαΐνης στην υγεία, καθώς αρχίζουμε να 

παρατηρούμε ανησυχητικές εξελίξεις σε αυτόν 

τον τομέα, για παράδειγμα αύξηση του αριθμού 

των ατόμων που ξεκινούν για πρώτη φορά 

θεραπεία για προβλήματα κοκαΐνης». 

ενώ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευρωπαίος 

Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών 

Υποθέσεων και Ιθαγένειας, τονίζει ότι: 

 «…Σήμερα στην Ευρώπη παρατηρείται 

υψηλότερη παραγωγή και διαθεσιμότητα 

ναρκωτικών….. Για να είμαστε ένα βήμα 

μπροστά, οι προσπάθειές μας πρέπει να 

επικεντρωθούν στο να αναπτυχθεί η ικανότητα 

αντίστασης και ανταπόκρισης, κυρίως διότι 

αυξάνεται η σημασία της διαδικτυακής αγοράς 

και αναπτύσσονται νέοι τύποι ναρκωτικών ». 

 

Κυριότερα σημεία 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 2018 

και στοιχεία για 

την Κύπρο  

Η αυξημένη διαθεσιμότητα και καθαρότητα 

της κοκαϊνης, οι αλλαγές στις διεθνείς πολιτικές 

για την κάνναβη και οι προκλήσεις που 

ενδεχομένως να προκληθούν, οι νέες 

ψυχοδραστικές ουσίες και οι ενδείξεις 

πρόκλησης βλάβης που προκαλούν,  η αύξηση 

θανάτων από υπερβολική δόση και ο ρόλος της 

ναλοξόνης στην πρόληψη είναι μερικά από τα 

θέματα που καλύπτει η Ευρωπαϊκή Έκθεση 

για τα Ναρκωτικά 2018: 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 

07 Ιουνίου 2018 στη Λισαβόνα καθώς και στοιχεία για την 

Κύπρο, συνοψίζονται στο παρόν ενημερωτικό Δελτίο 

Τύπου. 

 

 

 



 
 
 

  

 

  

ΑΥΞΗΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

– Κατάσταση στην 

Κύπρο 

ΕΥΡΩΠΗ 

Το ΕΚΠΝΤ, επισημαίνει ότι η αγορά κοκαΐνης στην 

Ευρώπη είναι σε άνθηση, ενώ αυξάνεται η 

διαθεσιμότητα της εν λόγω ουσίας σε διάφορες 

χώρες. Παρότι η τιμή της κοκαΐνης παρέμεινε 

σταθερή, η καθαρότητά της στον δρόμο ανήλθε το 

2016 στο υψηλότερο επίπεδό της σε διάστημα 

δεκαετίας, ενώ έχει αυξηθεί και ο αριθμός των 

κατασχέσεων.  

Σε επίπεδο πόλεων, η έρευνα ανάλυσης λυμάτων 

έδειξε ότι από το 2015 έως το 2017, σημειώθηκε 

αύξηση στα κατάλοιπα κοκαΐνης σε 26 από τις 31 

πόλεις για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  

Η σημερινή έκθεση αποκαλύπτει ότι αυξήθηκε ο 

αριθμός των χρηστών κοκαΐνης που ξεκίνησαν 

ειδική θεραπεία για πρώτη φορά. Επιπλέον, η 

κοκαΐνη ήταν η δεύτερη πιο διαδεδομένη ουσία που 

καταγράφηκε στα συνδεόμενα με χρήση επείγοντα 

περιστατικά. 

Φαίνεται επίσης να αλλάζουν και οι μέθοδοι και οι 

οδοί διακίνησης. Η Ιβηρική Χερσόνησος παρότι 

παραμένει σημαντική για τη θαλάσσια μεταφορά 

κοκαΐνης στην Ευρώπη  φαίνεται να χάνει την 

κυριαρχία της. Το 2016 στο Βέλγιο κατασχέθηκαν 

30 τόνοι κοκαΐνης (43 % της ετήσιας εκτιμώμενης 

συνολικής ποσότητας κοκαΐνης που κατασχέθηκε 

στην ΕΕ).  

 

 
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.  

  

Σε ό,τι αφορά τη θεραπεία, το ποσοστό των ατόμων που 

ζήτησαν βοήθεια το 2016 λόγω χρήσης κοκαΐνης 

ανέρχεται στο 10%, ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με 

τα προηγούμενα έτη (8.5% το 2015). Αντίστοιχα, μικρή 

αύξηση (11% το 2016 σε σύγκριση με 9% το 2015) 

παρουσιάζεται και στους νέους χρήστες που αιτούνται 

θεραπείας με κύρια ουσία κατάχρησης την κοκαϊνη (βλ. 

πιο κάτω γράφημα). 

Στο πιο κάτω πληροφοριακό γράφημα φαίνεται το προφίλ 

των ατόμων που αιτούνται θεραπείας με κύρια ουσία 

κατάχρησης την κοκαϊνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ό,τι αφορά τις κατασχέσεις, κατά τα τελευταία χρόνια 

αυξήθηκαν σημαντικά οι κατασχεθείσες ποσότητες 

κοκαΐνης, 31 kg το 2014 έναντι 107 kg το 2015 και 182 

kg το 2016, η μεγαλύτερη ποσότητα της ουσίας που 

κατασχέθηκε κατά την τελευταία δεκαετία. 

 



 
 
 

  

 

 

ΕΥΡΩΠΗ 

Μια νέα εξέλιξη όσον αφορά την ηρωίνη σχετίζεται με 

τον εντοπισμό και την εξάρθρωση εργαστηρίων τα οποία 

μετατρέπουν τη μορφίνη σε ηρωίνη σε αρκετές 

ευρωπαϊκές χώρες. 

Το ΕΚΠΝΤ επισημαίνει ότι όσον αφορά στην ηρωίνη, 

παρά την σχετικά υψηλή καθαρότητα της που διακινείται 

στις πιάτσες, τα συνολικά επίπεδα χρήσης παραμένουν 

αμετάβλητα, ενώ χαμηλός φαίνεται να είναι ο αριθμός 

των νέων χρηστών.  

Παρόλα αυτά, συνεχώς εντοπίζονται ολοένα και 

περισσότερα νέα συνθετικά οπιοειδή υψηλής 

δραστικότητας (κυρίως παράγωγα φαιντανύλης), τα 

οποία μιμούνται την επίδραση των οπιούχων που 

παράγονται με φυσικό τρόπο (π.χ. ηρωίνη και μορφίνη). 

Μερικές φορές είναι διαθέσιμα σε νέες μορφές (π.χ. 

ρινικά σπρέι) ή πωλούνται ως παράνομες ουσίες ή 

αναμειγνύονται με άλλα ναρκωτικά, όπως ηρωίνη ή 

κοκαΐνη.  

Συνολικά έχουν εντοπιστεί 38 νέα συνθετικά οπιοειδή 

στην αγορά ναρκωτικών της Ευρώπης από το 2009 (13 

το 2017). Μέσω του συστήματος έγκαιρης 

προειδοποίησης καταγράφηκαν δέκα νέα παράγωγα 

φαιντανύλης το 2017, για πέντε από τα οποία 

πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση κινδύνου. 

 

 
 
ΚΥΠΡΟΣ 
 
Κατά το 2016, η ηρωίνη με ποσοστό 20% παραμένει η 

δεύτερη ουσία κατάχρησης μετά την κάνναβη (56%), 

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, όπως είναι η ουσία “Oxycodone”.  

Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος 2016, 70 άτομα (5.4%) 

καταγράφηκαν στη θεραπεία με κύρια ουσία κατάχρησης 

το “Oxycodone” (σε σύγκριση με 33 άτομα το 2012; 3%) 

και 24 άτομα (1.8%) με κύρια ουσία κατάχρησης 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 στην ΕΕ  – 

Κατάσταση στην 

Κύπρο 
ΕΥΡΩΠΗ 
 
Η κάνναβη παραμένει η πιο ευρέως διαδεδομένη 

παράνομη ουσία στην Ευρώπη. Περίπου 17,2 

εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι (ηλικίας 15–34 ετών) 

έχουν κάνει χρήση κάνναβης το προηγούμενο έτος. 

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα (77 %) των 

αδικημάτων χρήσης ή κατοχής ναρκωτικών ουσιών 

που καταγράφηκαν στην ΕΕ το 2016 για τα οποία 

η κύρια ουσία χρήσης ήταν γνωστή αφορούσαν την 

κάνναβη. Είναι επίσης το ναρκωτικό με τον 

υψηλότερο αριθμό κατασχέσεων. Παράλληλα, ο 

αριθμός των ατόμων που ξεκίνησαν για πρώτη 

φορά θεραπεία για την κάνναβη αυξήθηκε από 43 

000 το 2006 σε 75 000 το 2016. 

Σημαντικό σημείο είναι το γεγονός ότι οι 

πρόσφατες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για την 

κάνναβη έχουν οδηγήσει στη ραγδαία εμφάνιση 

μιας εμπορικής αγοράς κάνναβης για ψυχαγωγική 

χρήση σε αυτές τις περιοχές. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί σε καινοτομίες στα συστήματα παράδοσης 

και στην ανάπτυξη προϊόντων κάνναβης (π.χ. υγρά 

ηλεκτρονικών τσιγάρων). 

Δεν είναι σαφές ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την 

Ευρώπη εάν αναπτυχθεί μια μεγάλη νόμιμη αγορά 

για τη συγκεκριμένη ουσία σε μέρη της Βόρειας και 

Νότιας Αμερικής, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί 

πιθανός αντίκτυπος στις τάσεις προσφοράς ή 

χρήσης στην Ευρώπη.  

 

ΚΥΠΡΟΣ 
 
Κατά το 2016, από τα άτομα που αιτήθηκαν θεραπείας, το 56% 

των ατόμων 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 νέων 

παραβατών, καθώς και στις παρεμβάσεις της αστυνομίας που 

στοχεύουν στην παραπομπή όλων των χρηστών 

εξαρτησιογόνων ουσιών σε θεραπεία, 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. 

Τέλος, κατά το 2016 κατασχέθηκαν 170 κιλά κάνναβης, σε 

σχέση με 225 κιλά το προηγούμενο έτος. 

 



 
 
 

 
 

 

  

 

 
ΕΥΡΩΠΗ 
 
Στην Ευρώπη γίνεται χρήση αμφεταμίνης και 

μεθαμφεταμίνης, δύο συγγενών διεγερτικών 

ουσιών, παρότι η χρήση αμφεταμίνης είναι πολύ 

πιο διαδεδομένη. Η χρήση μεθαμφεταμίνης 

περιοριζόταν στο παρελθόν μόνο στην Τσεχική 

Δημοκρατία και, πιο πρόσφατα, στη Σλοβακία. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι κατασχέσεις 

υποδεικνύουν ότι η διαθεσιμότητα 

μεθαμφεταμίνης αυξήθηκε, αλλά παραμένει πολύ 

κατώτερη από τη διαθεσιμότητα της αμφεταμίνης. 

Υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η 

αμφεταμίνη παράγεται κυρίως στο Βέλγιο, στις 

Κάτω Χώρες και στην Πολωνία, καθώς και, σε 

μικρότερο βαθμό, στα κράτη της Βαλτικής και στη 

Γερμανία. Κάποιες από τις χώρες αυτές έχουν 

αναφέρει εξαρθρώσεις εργαστηρίων. 

Σε ό,τι αφορά τη μεθαμφεταμίνη, η μεγαλύτερη 

ποσότητα προέρχεται ανέκαθεν από την Τσεχική 

Δημοκρατία και, πιο πρόσφατα, από τη μεθόριο 

των γειτονικών χωρών. Ο αριθμός των 

κατασχέσεων μεθαμφεταμίνης παρουσιάζει 

αυξητική τάση από το 2002.  

Με βάση την πρόσφατη έρευνα ανάλυσης 

λυμάτων, φάνηκε ότι τα ποσοστά επικράτησης της 

χρήσης της είναι γενικά χαμηλά. Στο παρελθόν 

η χρήση μεθαμφεταμίνης περιοριζόταν στην 

Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, πλέον όμως 

φαίνεται ότι γίνεται χρήση μεθαμφεταμίνης και 

στην Κύπρο, στην ανατολική Γερμανία, στην 

Ισπανία και στη Βόρεια Ευρώπη. Το 2016 και το 

2017, από τις 34 πόλεις που διαθέτουν στοιχεία 

για τη μεθαμφεταμίνη στα αστικά λύματα, 12 

ανέφεραν αύξηση, 10 σταθερή κατάσταση και 12 

μείωση.  

 

ΚΥΠΡΟΣ 
Στην Κύπρο, τα αιτήματα θεραπείας με κύρια ουσία 

κατάχρησης τη μεθαμφεταμίνη παραμένουν ακόμα σε 

χαμηλά επίπεδα όταν συγκριθούν με άλλες ουσίες,  [59 

(4.5%) το 2016. Ταυτόχρονα, με βάση τα 

αποτελέσματα της πρόσφατης (2017) έρευνας 

ανάλυσης λυμάτων, η οποία από το έτος 2018 με τη 

χρηματοδότηση της ΑΑΕΚ θα επεκταθεί σε όλες τις 

επαρχίες,  φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση στις 

συγκεντρώσεις μεθαμφεταμίνης στην περιοχή της 

Λεμεσού. Για περισσότερα σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

έρευνα αλλά και πληροφορίες για την Κύπρο, 

ακολουθήστε τους συνδέσμους.   

 

ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ: 

ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ  – Κατάσταση 

στην Κύπρο  

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
https://ucy.ac.cy/pr/documents/%CE%91rticles_speeches/2018/KARAOLIACHAPESIH_02.04.18.pdf


 
 
 

 

 

 

 

  

ΕΥΡΩΠΗ 
 
Η ενέσιμη χρήση ναρκωτικών αποτελεί μια 

συμπεριφορά υψηλού κινδύνου που συνεχίζει να 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εξάπλωση 

μεταδοτικών ασθενειών, όπως ο ιός της 

ηπατίτιδας C (HCV) και, σε κάποιες χώρες, ο ιός 

της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Το 

2016 κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

1027 νεοδιαγνωσθέντα κρούσματα HIV σε άτομα 

τα οποία προσβλήθηκαν λόγω ενέσιμης χρήσης 

ναρκωτικών. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες 

χώρες αναφέρουν μείωση του αριθμού των 

κρουσμάτων HIV που συνδέονται με ενέσιμη 

χρήση μεταξύ 2015 και 2016. 

Η προσβολή από τον ιό της ηπατίτιδας Γ, 

εμφανίζει υψηλό επιπολασμό στους χρήστες 

ενέσιμων ναρκωτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Στα 100 άτομα που μολύνονται από τον HCV, 75 

έως 80 θα προσβληθούν από χρόνια λοίμωξη. 

Αυτό έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες 

συνέπειες, δεδομένου ότι η προσβολή από χρόνια 

HCV, που συχνά επιδεινώνεται από κατάχρηση 

αλκοόλ, θα οδηγήσει σε αυξανόμενο αριθμό 

θανάτων. 

Τα συνιστώμενα μέτρα για τη μείωση των 

λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενέσιμων 

ναρκωτικών περιλαμβάνουν την παροχή 

θεραπείας υποκατάστασης οπιοειδών, τη διανομή 

αποστειρωμένων συνέργων, τον εμβολιασμό, τον 

εργαστηριακό έλεγχο για λοιμώδη νοσήματα, τη 

θεραπεία της ηπατίτιδας και του HIV, καθώς και 

παρεμβάσεις προαγωγής της υγείας με στόχο την 

ασφαλέστερη ενέσιμη χρήση και τη μείωση των 

σεξουαλικών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου. 

 

 

 
ΚΥΠΡΟΣ 
 
Στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι περίπου 1 στους 4 

χρήστες που βρίσκεται στη θεραπεία έκανε έστω και μια 

φορά ενδοφλέβια χρήση (279), λίγοι είναι αυτοί που 

εξετάζονται (67) και επομένως η διάγνωση μολυσματικών 

ασθενειών εκτιμάται ότι βρίσκεται σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τους 67 

που εξετάστηκαν, περίπου οι μισοί (43%) βρέθηκαν 

θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ. Στο πιο κάτω γράφημα φαίνεται 

η θέση της Κύπρου στην ΕΕ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το λόγο αυτό, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου μέσα στα πλαίσια μείωσης των επιβλαβών 

συνεπειών από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και 

συγκεκριμένα της μείωσης του κινδύνου μετάδοσης 

μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε χρήστες, διεξήγαγε 

έρευνα με θέμα την «Επικράτηση μολυσματικών 

ασθενειών HIV, HBV και HCV και συμπεριφορών υψηλού 

κινδύνου ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών» 

(2017).  

 

Ομάδα στόχος αποτέλεσαν άτομα που έχουν κάνει έστω 

και μια φορά στη ζωή τους ενέσιμη χρήση ουσιών 

εξάρτησης. Πρόκειται για μια βιο-συμπεριφορική μελέτη, 

η οποία συνδυάζει τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων 

(αίμα) και δεικτών συμπεριφοράς (ερωτηματολόγιο) από 

τα ίδια άτομα. Τα αποτελέσματα αναμένεται να 

ανακοινωθούν εντός του 2018.  

 

 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΗΙV 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - Νέα 

έρευνα στην Κύπρο 

 



 
 
 

 

  ΘΑΝΑΤΟΙ: ΑΥΞΗΣΗ 

ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ & ΑΝΑΓΚΗ 

ΓΙΑ ΝΑΛΟΞΟΝΗ – 

Σταθερή κατάσταση 

στην Κύπρο  

ΚΥΠΡΟΣ 
Κατά το 2016 καταγράφηκαν συνολικά 15  θάνατοι, εκ 

των οποίων 6 άμεσοι και 9 έμμεσοι.  Πιο κάτω, τα 

πληροφοριακά γραφήματα ενσωματώνουν τη διαχρονική 

τάση των άμεσων θανάτων καθώς και τα κοινωνικο-

δημογραφικά στοιχεία των θανόντων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΗ 
 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο εκφράζει την ανησυχία 

σχετικά με τον μεγάλο αριθμό θανάτων από 

υπερβολική δόση ναρκωτικών στην Ευρώπη, ο 

οποίος καταγράφει άνοδο τα τελευταία τέσσερα 

έτη. Το 2016, εκτιμάται ότι προκλήθηκαν 

περισσότεροι από 9 000 θάνατοι στην Ευρώπη 

(ΕΕ-28, Τουρκία και Νορβηγία) λόγω 

υπερβολικής δόσης, κυρίως από χρήση ηρωίνης 

και άλλων οπιοειδών, αν και συχνά σε συνδυασμό 

με άλλες ουσίες, ειδικότερα αλκοόλ και 

βενζοδιαζεπίνες. 

Οι προκλήσεις που δημιουργούνται από τα παλαιά 

και τα νέα οπιοειδή θέτουν εκ νέου στο επίκεντρο 

τον ρόλο της ναλοξόνης, στο πλαίσιο των 

στρατηγικών αντιμετώπισης περιστατικών 

υπερβολικής δόσης. Πιο συγκεκριμένα, η 

ναλοξόνη είναι φαρμακευτική ουσία η οποία 

λειτουργεί ως αντίδοτο στα οπιοειδή, 

ανταγωνιστής των οπιοειδών, που μπορεί να 

αντιστρέφει τις επιδράσεις της λήψης 

υπερβολικής δόσης οπιοειδών. Χρησιμοποιείται 

στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των 

νοσοκομείων, από τα πληρώματα ασθενοφόρων 

και από εργαζόμενους σε άλλες υπηρεσίες οι 

οποίοι έρχονται συχνά σε επαφή με χρήστες 

ναρκωτικών. 

Η έκθεση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη 

για «επανεξέταση των υφιστάμενων 

πολιτικών για τη ναλοξόνη και εντατικοποίηση 

της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης τόσο 

των χρηστών ναρκωτικών όσο και των 

επαγγελματιών που μπορεί να έρθουν σε επαφή 

με τις ουσίες αυτές». 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ – Η 

κατάσταση στην Κύπρο 

ΕΥΡΩΠΗ 
 
Εκτιμάται ότι 628 000 χρήστες οπιοειδών έλαβαν 

θεραπεία υποκατάστασης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2016. 

 

Το πιο συχνά συνταγογραφούμενο 

υποκατάστατο οπιοειδών είναι η μεθαδόνη, η 

οποία χορηγείται στο 63% (σχεδόν 2/3) των 

χρηστών που παρακολουθούν πρόγραμμα 

υποκατάστασης στην Ευρώπη.  

 

Στο 35% των χρηστών συνταγογραφούνται 

σκευάσματα με βάση τη βουπρενορφίνη, η 

οποία είναι η κύρια συνταγογραφούμενη ουσία 

υποκατάστασης σε 8 χώρες (όπως για 

παράδειγμα η Κύπρος).  

 

Άλλες ουσίες υποκατάστασης, όπως μορφίνη 

βραδείας αποδέσμευσης ή διακετυλμορφίνη 

(ηρωίνη), συνταγογραφούνται πιο σπάνια και 

υπολογίζεται ότι τις λαμβάνει το 2% των 

χρηστών σε πρόγραμμα υποκατάστασης στην 

Ευρώπη.  

 

Οι περισσότεροι χρήστες σε πρόγραμμα 

υποκατάστασης στην Ευρώπη είναι ηλικίας άνω 

των 35 ετών και παρακολουθούν πρόγραμμα 

υποκατάστασης για διάστημα άνω των 2 ετών. Οι 

χρήστες οπιοειδών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 

έχουν στη διάθεσή τους και άλλες θεραπευτικές 

επιλογές. Στις 13 χώρες που διαθέτουν στοιχεία, 

ποσοστό από 3% έως 28% του συνόλου των 

χρηστών οπιοειδών σε θεραπεία λαμβάνει 

παρεμβάσεις που δεν περιλαμβάνουν 

υποκατάσταση οπιοειδών. 

ΚΥΠΡΟΣ 
 
Κατά το 2016 καταγράφηκαν 229 άτομα σε θεραπεία 

υποκατάστασης, ενώ την ίδια ώρα εκτιμάται πως 

υπάρχουν περίπου 838 προβληματικοί χρήστες 

οπιοειδών στην Κύπρο. Tα διαχρονικά στοιχεία της 

συγκεκριμένης εκτίμησης παρουσιάζονται πιο κάτω.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά στην θεραπεία υποκατάστασης στην Κύπρο,  

η βουπρενορφίνη όπως φαίνεται και πιο κάτω είναι η 

κύρια συνταγογραφούμενη ουσία.  Παρόλα αυτά γίνονται 

προσπάθειες να εμπλουτιστεί η θεραπεία υποκατάσταση 

στην Κύπρο και με άλλες φαρμακευτικές επιλογές, όπως 

η μεθαδόνη, η οποία αποτελεί καλή πρακτική και η χρήση 

της για σκοπύς υποκατάσταση είναι πολύ περιορισμένη 

στην Κύπρο. 
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