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Το πλαίσιο της συζήτησης 

•

•

•

•

•

•



Σημειώνοντας μερικά ορόσημα  

1914: Harrison Act, USA

1874, Wright (diamorphine), 
1898: Hoffman/Bayer 
(ηρωίνη),
1856 Wohler, 1860 Niemann
(κοκαίνη), 
1882 Koller, Freud
1886, Coca-Cola

Αποσπασματική χρήση 
ενταγμένη σε τυπικά 
τελετουργίας, κοινωνική 
ρύθμιση (:κόκα, κάνναβη, όπιο, 
μανιτάρια, αλκοόλη, καπνός)

Δείγματα επιδημικής 
κατάχρησης (αλκοόλ, 
ηρωίνη, κοκαΐνη)

’40: ευρεία χρήση 
μεθαδόνης μεταξύ 
στρατιωτών στο Β’
παγκόσμιο πόλεμο 

1961: ΟΗΕ, Single Convention 
on Narcotic Drugs

2008 Political Declaration 
and Plan of Action

1971: ΟΗΕ,
Convention on 
Psychotropic 
Substances, 

1988 UN Convention 
Against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs 
and Psychotropic 
Substances 

1998 Political 
Declaration on Global 
Drug Control

’60: κινήματα 
αμφισβήτησης, hippies,
«παγκόσμια άνοιξη»
εκτεταμένη χρήση, life style

’70: πόλεμος Βιετνάμ, 
βετεράνοι, επιδημία 
ηρωίνης, “war on drugs”

’80: Επιδημία HIV, 
θνησιμότητα, 

’90:Παγκοσμιοποίηση, αλλαγή παγκόσμιων 
συνόρων, Internet, πόλεμοι στον κόλπο, ΔΥ

’00: Παραγωγή, οργανωμένο 
έγκλημα,  Αφγανιστάν, NPS

’10: αμφισβήτηση παγκόσμιας 
πολιτικής, προτάσεις για 
ρύθμιση 

UNGASS 2016

UNGASS 2019

ηθική παραβατική νοσολογική

’50: Ψυχρός πόλεμος, 
διάκριση δυτικού 

κόσμου

’15-’17: Θεσμικές 
απόπειρες ρύθμισης 
(USA, Uruguay)

’20-’30: ευρεία ανάπτυξη 
του κατασταλτικού 
μηχανισμού στις ΗΠΑ
Έκρηξη φυλετικών 
διακρίσεων εθνοτικού
διαχωρισμού (μαύροι, 
μεξικανοί κινέζοι) 



Σημειώνοντας μερικά ορόσημα  

1914: Harrison Act, USA

(1873)1898: 
Ηρωίνη, Bayer
1855 (1897): 
Κοκαίνη,
Coller
1892, Coca Cola

Αποσπασματική χρήση 
ενταγμένη σε τυπικά 
τελετουργίας, κοινωνική 
ρύθμιση (:κόκα, κάνναβη, όπιο, 
μανιτάρια, αλκοόλη, καπνός)

Δείγματα επιδημικής 
κατάχρησης (αλκοόλ, 
ηρωίνη, κοκαΐνη)

’40: ευρεία χρήση 
μεθαδόνης μεταξύ 
στρατιωτών στο Β’
παγκόσμιο πόλεμο 

1961: ΟΗΕ, Single Convention 
on Narcotic Drugs

2008 Political Declaration 
and Plan of Action

1971: ΟΗΕ,
Convention on 
Psychotropic 
Substances, 

1988 UN Convention 
Against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs 
and Psychotropic 
Substances 

1998 Political 
Declaration on Global 
Drug Control

’60: κινήματα 
αμφισβήτησης, hippies,
«παγκόσμια άνοιξη»
εκτεταμένη χρήση, life style

’70: πόλεμος Βιετνάμ, 
βετεράνοι, επιδημία 
ηρωίνης, “war on drugs”

’80: Επιδημία HIV, 
θνησιμότητα, 

’90:Παγκοσμιοποίηση, αλλαγή παγκόσμιων 
συνόρων, Internet, πόλεμοι στον κόλπο, ΔΥ

’00: Παραγωγή, οργανωμένο 
έγκλημα,  Αφγανιστάν, NPS

’10: αμφισβήτηση παγκόσμιας 
πολιτικής, προτάσεις για 
ρύθμιση 

UNGASS 2016

UNGASS 2019

ηθική παραβατική νοσολογική

’50: Ψυχρός πόλεμος, 
διάκριση δυτικού 

κόσμου

’15-’17: Θεσμικές 
απόπειρες ρύθμισης 
(USA, Uruguay)

’20-’30: ευρεία ανάπτυξη 
του κατασταλτικού 
μηχανισμού στις ΗΠΑ
Έκρηξη φυλετικών 
διακρίσεων εθνοτικού
διαχωρισμού (μαύροι, 
μεξικανοί κινέζοι) 1914: Harrison Act, USA

‘20-’30: ευρεία ανάπτυξη του 
κατασταλτικού μηχανισμού 
στις ΗΠΑ
Έκρηξη φυλετικών διακρίσεων 
εθνοτικού διαχωρισμού 
(μαύροι, μεξικανοί κινέζοι) 

παραβα



Σημειώνοντας μερικά ορόσημα  

1914: Harrison Act, USA

Δείγματα επιδημικής 
κατάχρησης (αλκοόλ, 
ηρωίνη, κοκαΐνη)

’40: ευρεία χρήση 
μεθαδόνης μεταξύ 
στρατιωτών στο Β’
παγκόσμιο πόλεμο 

1961: ΟΗΕ, Single Convention 
on Narcotic Drugs

2008 Political Declaration 
and Plan of Action

1971: ΟΗΕ,
Convention on 
Psychotropic 
Substances, 

1988 UN Convention 
Against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs 
and Psychotropic 
Substances 

1998 Political 
Declaration on Global 
Drug Control

’60: κινήματα 
αμφισβήτησης, hippies,
«παγκόσμια άνοιξη»
εκτεταμένη χρήση, life style

’70: πόλεμος Βιετνάμ, 
βετεράνοι, επιδημία 
ηρωίνης, “war on drugs”

’80: Επιδημία HIV, 
θνησιμότητα, 

’90:Παγκοσμιοποίηση, αλλαγή παγκόσμιων 
συνόρων, Internet, πόλεμοι στον κόλπο, ΔΥ

’00: Παραγωγή, οργανωμένο 
έγκλημα,  Αφγανιστάν, NPS

’10: αμφισβήτηση παγκόσμιας 
πολιτικής, προτάσεις για 
ρύθμιση 

UNGASS 2016

UNGASS 2019

ηθική παραβατική νοσολογική

’50: Ψυχρός πόλεμος, 
διάκριση δυτικού 

κόσμου

’15-’17: Θεσμικές 
απόπειρες ρύθμισης 
(USA, Uruguay)

’20-’30: ευρεία ανάπτυξη 
του κατασταλτικού 
μηχανισμού στις ΗΠΑ
Έκρηξη φυλετικών 
διακρίσεων εθνοτικού
διαχωρισμού (μαύροι, 
μεξικανοί κινέζοι) 

1961: ΟΗΕ, Single 
Convention on Narcotic 
Drugs

2008 Political 
Declaration and 
Plan of Action

1971: ΟΗΕ,
Convention on 
Psychotropic 
Substances, 

1988 UN Convention 
Against Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances 

1998 Political Declaration 
on Global Drug Control

αβατική

1874, Wright (diamorphine), 
1898: Hoffman/Bayer 
(ηρωίνη),
1856 Wohler, 1860 Niemann
(κοκαίνη), 
1882 Koller, Freud
1886, Coca-Cola

Αποσπασματική χρήση 
ενταγμένη σε τυπικά 
τελετουργίας, κοινωνική 
ρύθμιση (:κόκα, κάνναβη, όπιο, 
μανιτάρια, αλκοόλη, καπνός)



Σημειώνοντας μερικά ορόσημα  

1914: Harrison Act, USA

Δείγματα επιδημικής 
κατάχρησης (αλκοόλ, 
ηρωίνη, κοκαΐνη)

’40: ευρεία χρήση 
μεθαδόνης μεταξύ 
στρατιωτών στο Β’
παγκόσμιο πόλεμο 

1961: ΟΗΕ, Single Convention 
on Narcotic Drugs

2008 Political Declaration 
and Plan of Action

1971: ΟΗΕ,
Convention on 
Psychotropic 
Substances, 

1988 UN Convention 
Against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs 
and Psychotropic 
Substances 

1998 Political 
Declaration on Global 
Drug Control

’60: κινήματα 
αμφισβήτησης, hippies,
«παγκόσμια άνοιξη»
εκτεταμένη χρήση, life style

’70: πόλεμος Βιετνάμ, 
βετεράνοι, επιδημία 
ηρωίνης, “war on drugs”

’80: Επιδημία HIV, 
θνησιμότητα, 

’90:Παγκοσμιοποίηση, αλλαγή παγκόσμιων 
συνόρων, Internet, πόλεμοι στον κόλπο, ΔΥ

’00: Παραγωγή, οργανωμένο 
έγκλημα,  Αφγανιστάν, NPS

’10: αμφισβήτηση παγκόσμιας 
πολιτικής, προτάσεις για 
ρύθμιση 

UNGASS 2016

UNGASS 2019

ηθική παραβατική νοσολογική

’50: Ψυχρός πόλεμος, 
διάκριση δυτικού 

κόσμου

’15-’17: Θεσμικές 
απόπειρες ρύθμισης 
(USA, Uruguay)

’20-’30: ευρεία ανάπτυξη 
του κατασταλτικού 
μηχανισμού στις ΗΠΑ
Έκρηξη φυλετικών 
διακρίσεων εθνοτικού
διαχωρισμού (μαύροι, 
μεξικανοί κινέζοι) 

’00-’10: αμφισβήτηση παγκόσμιας 
πολιτικής, προτάσεις για ρύθμιση, 
πρόταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

UNGASS 2019

’15-’18: Θεσμικές 
απόπειρες ρύθμισης 
(USA, Uruguay, Καναδάς)

UNGASS 2016

οσολογική

1874, Wright (diamorphine), 
1898: Hoffman/Bayer 
(ηρωίνη),
1856 Wohler, 1860 Niemann
(κοκαίνη), 
1882 Koller, Freud
1886, Coca-Cola

Αποσπασματική χρήση 
ενταγμένη σε τυπικά 
τελετουργίας, κοινωνική 
ρύθμιση (:κόκα, κάνναβη, όπιο, 
μανιτάρια, αλκοόλη, καπνός)

ηθική



Το διεθνές πλαίσιο συστάσεων και δέσμευσης  

εναρμόνισης 

• Single Convention on Narcotic Drugs, 1961

• Convention on Psychotropic Substances, 1971

• UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances, 1988

• Political Declaration on Global Drug Control (New York, 1998)

• Political Declaration and Plan of Action (Vienna, 2008)

• UNGASS Outcome Document (New York, 2016) 



Η διεθνείς συστάσεις κατάταξης 
(UN Narcotics Convention, 1961)

Κατάταξη Περιγραφή για τις ουσίες 

I Όποιες ουσίες έχουν ή μπορούν να μετατραπούν σε ουσίες που έχουν «δυνητικό κίνδυνο 

κατάχρησης συγκρίσιμο με εκείνο της κάνναβης, της ρητίνης κάνναβης ή της κοκαΐνης».

II Ουσίες που 

1. «έχουν εξαρτησιογόνες ιδιότητες ή ιδιότητες ανάπτυξης εθισμού που δεν είναι 

σημαντικότερες από εκείνες της κωδεΐνης αλλά τουλάχιστον τόσο σοβαρές όσο εκείνες 

της δεξτροπροποξυφαίνης», ή

2. «μπορούν να μετατραπούν σε ουσία που έχει ιδιότητες δημιουργίας εθισμού ή 

διατήρησης εθισμού με ευκολία και πιθανότητα που να συνιστά κίνδυνο κατάχρησης 

όχι μεγαλύτερη από την κωδεΐνη

III Παρασκευάσματα που προορίζονται για νόμιμη ιατρική χρήση και που η ΠΟΥ θεωρεί ότι 

δεν μπορεί να εκπέσει σε κατάχρηση, δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβες και η δραστική 

τους ουσία είναι εύκολα ανακτήσιμη

IV Ουσίες που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για κατάχρηση και πρόκληση βλαπτικών 

αποτελεσμάτων και αυτή η ιδιότητα τους δεν αντισταθμίζεται από θεραπευτικά 

πλεονεκτήματα τόσο σημαντικά που άλλες ουσίες εκτός από τα ναρκωτικά του Πίνακα IV 

δεν έχουν

(Schedules of the S ingle Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol, as at 16 May 2018; Hughes, 2007)



Η διεθνείς συστάσεις κατάταξης 
(UN Narcotics Convention, 1971)

Κατάταξη Περιγραφή για τις ουσίες 

I Ουσίες των οποίων η δυνατότητα κατάχρησης συνιστά ιδιαίτερα σοβαρό κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία και οι οποίες έχουν πολύ περιορισμένη θεραπευτική χρησιμότητα

II Ουσίες των οποίων η δυνατότητα κατάχρησης συνιστά σημαντικό κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία και οι οποίες έχουν μικρή έως μέτρια θεραπευτική χρησιμότητα

III οι ουσίες των οποίων η δυνατότητα κατάχρησης συνιστά σημαντικό κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία και οι οποίες έχουν μέτρια έως μεγάλη θεραπευτική χρησιμότητα

IV Ουσίες των οποίων η δυνατότητα κατάχρησης συνιστά μικρότερο αλλά σημαντικό 

κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και οι οποίες  έχουν θεραπευτική χρησιμότητα από 

περιορισμένη μέχρι ευρεία 

(The International Drug Control Conventions Schedules of the Convention on Psychotropic Substances of 1971, as at 11 November 2018; Hughes, 2007)



Η πολιτική οικονομία των εκτιμήσεων 

2010 2019

Χρήση παρανόμων ουσιών 200 m 271 m

Προβληματική χρήση παρανόμων ουσιών 30,5 m 35,3 m

Ενδοφλέβια χρήση ουσιών 11 m 12,2 m

Θνησιμότητα από οπιοειδή 480 k 590 k

Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες στον κόσμο 20 730

World Drug Report 2009, World Health Report 2019



Η τεχνολογία της (παρά)νομης παραγωγής



Η παγκόσμια πρακτική φροντίδας 

για το 88% του παγκόσμιου πληθυσμού (147 χώρες): 

• 1 στους 7 δέχεται τη φροντίδα που έχει ανάγκη

• 51% διαθέτουν ειδική θεραπεία για την προβληματική χρήση

• 34%  διαθέτουν ειδική φροντίδα για την προβληματική χρήση 

αλκοόλ

• Κύρια ειδική φροντίδα για την εξάρτηση είναι η αποτοξίνωση 

(median διάρκεια 10-14 ημερών)

• < 50 % σύντομες παρεμβάσεις από δομές πρωτοβάθμιας 

υγείας 

• 11% του πληθυσμού που έχει ανάγκη δέχεται εξειδικευμένη φροντίδα

World Drug Report 2015, World Drug Report 2019



Η παγκόσμια πρακτική φροντίδας 

για το 88% του παγκόσμιου πληθυσμού (147 χώρες): 

• 20,6 εκ δεν δέχονται καμιά φροντίδα (αρκετοί δεν την 

αποζητούν)  

• <50% έχουν σχεδιασμένο προϋπολογισμό για την 

αντιμετώπιση της προβληματικής χρήσης

• <50% διαθέτουν προδιαγραφές λειτουργίας για τις 

δομές που αντιμετωπίζουν τη χρήση  

• Χαμηλή κάλυψη με υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης 

• Χαμηλή κάλυψη υπηρεσιών αντιμετώπισης της 

εξάρτησης στη φυλακή 
World Drug Report 2015



Η επίπτωση του ποινικού συστήματος 

• 10% αύξηση του πληθυσμού των φυλακών από το 2004

• Σχετικά με τα ναρκωτικά η κατοχή αφορά τα 8 στα 10 αδικήματα

• Η συντριπτική πλειονότητα των διακινητών στη φυλακή είναι 

κρατούμενοι για ήσσονος σημασίας αδικήματα

• Υψηλά ποσοστά υποτροπής μετά την αποφυλάκιση 

εξαρτημένων χωρίς οργανωμένη φροντίδα 

• Ανισότητες στην απονομή δικαιοσύνης (γυναίκες, εθνοτικές και 

φυλετικές μειονότητες). 



Βασικά ζητήματα στην παγκόσμια πολιτική 

• Το αξίωμα του “War on Drugs”

• Τα ανθρωπινά δικαιώματα

• Ο ρόλος των ΜΚΟ και της Civil Society 

• Η προσέγγιση της Δημόσιας Υγείας 

• Η παγκόσμια πολιτική οικονομία

• Η έννοια των drugs και ο εκβιασμός με την πρόσβαση στα 
παυσίπονα  

• Ο έλεγχος των παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών

• Η συζήτηση για τη ρυθμιζόμενη (regulated) πολιτική για τις 
παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες

• Σύγχρονα παραδείγματα 



Γενίκευση της συζήτησης για το παγκόσμιο πλαίσιο 

ελέγχου και σημαντικές ανησυχίες 

• Φτωχή αποδοτικότητα των συντονισμένων ενεργειών που προκύπτει 

από την συμφωνημένη πολιτική 

• Επιβεβαίωση των  περισσότερο απαισιόδοξων σεναρίων

• Η χρήση και η κατάχρηση ουσιών δεν μειώθηκε 

• Σημαντικό ζήτημα η φυλάκιση που σχετίζεται με την παραβατικότητα 

• Προσχηματική διεύρυνση του ελέγχου των ουσιών σε αναλγητικά 

φάρμακα 

• Παγκόσμια ανισότητα στην κατανάλωση αναλγητικών οπιοειδών

• Αδυναμία έγκαιρου ελέγχου ουσιών με εργαλείο την ταξινόμηση των 

τριών Διεθνών Συμβάσεων 



Συγκρότηση (rationale) της 

αμφισβήτησης 

• Η κυρίαρχη πολιτική δεν πέτυχε τους στόχους της 

• Αναμένεται αύξηση και διεύρυνση των προβλημάτων 

προβληματικής χρήσης 

• Οι απόπειρες αλλαγής εκλαμβάνονται ως αποδεκτές δοκιμές 

παραδείγματος 

• Η έρευνα συνδράμει στην απαιτούμενη εντατικοποίηση των 

παρεμβάσεων 

Uchtenhagen 2015



Κρίσιμα ζητήματα στην παγκόσμια 

πολιτική για τα ναρκωτικά

• Πρόβλεψη για παγκόσμιο πληθυσμό 10 δις 

• Μαζική μετακίνηση πληθυσμών (πρόσφυγες, μετανάστες)

• Διεύρυνση των ανισοτήτων (οικονομικοκοινωνικές, ηλικιακές, 
νομικές, προσδοκιών ευημερίας)

• Αύξηση των παραγόντων που ευνοούν τη χρήση (άγχος, πίεση, 
αστικοποίηση, όροι επιβίωσης)

• Αποδυνάμωση των – ήδη υπολειπόμενων διαθέσιμων – πόρων 
ορθολογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων κατάχρησης 
ουσιών.

World Drug Report 2015, World Health Report 2019, Volkow et al 2015, Alexander 2008



Επιχειρησιακές συστάσεις για

• τη μείωση της ζήτησης και σχετικά μέτρα περιλαμβάνοντας την 
πρόληψη και τη θεραπεία καθώς και πολλά άλλα θέματα δημόσιας 
υγείας

• εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης στις 
ελεγχόμενες ουσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιατρική  
και επιστημονική χρήση και μέτρα για την αντιμετώπιση της 
εκτροπής τους 

• τη μείωση της προσφοράς και σχετικά μέτρα: αποτελεσματική 
δημόσια ασφάλεια, αντιμετώπιση του εγκλήματος που σχετίζεται με 
τα ναρκωτικά και του ξεπλύματος χρήματος καθώς και τη δικαστική 
συνεργασία



Επιχειρησιακές συστάσεις για

• εγκάρσια θέματα: ανθρώπινα  δικαιώματα, παιδιά, νέοι , γυναίκες 
και κοινότητες 

• παγκόσμια νομοθεσία: τρεις συμβάσεις και ΝΨΟ

• σύσφιξη της διεθνούς συνεργασίας με αρχή την κοινή 
υπευθυνότητα 

• την εναλλακτική ανάπτυξη, τη συνεργασία για την ανάπτυξη 
ισορροπημένων πολιτικών αντιμετωπίζοντας και θέματα 
κοινωνικοοικονομικά



Συστάσεις από την έρευνα στην εφαρμογή 

πολιτικών



Ανισότητα και κοινωνικά προβλήματα 

Rowlingson 2011



Πως επηρεάζει η ανισότητα 

(ο δείκτης ανισότητας ως ανεξάρτητη μεταβλητή)

Rowlingson 2010, Wilkinson & Pickett, 2009



Η επίπτωση της ανισότητας 

(δεδομένα χωρών ΟΗΕ και ΟΟΣΑ)

Rowlingson 2010, Wilkinson & Pickett, 2009





https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27340:sdg-2&catid=36:sgds-2016&Itemid=72
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https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27349:sdg-11&catid=36:sgds-2016&Itemid=72
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https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27339:sdg-1&catid=36:sgds-2016&Itemid=72


600 εκατομύρια NEETs

World Bank 2019
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