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ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων)
Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης
στη χώρα μας, ένας από τους βασικούς φορείς του εθνικού σχεδιασμού εναντίον των εξαρτήσεων και σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του
ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών. Εδώ και 3 δεκαετίες αναπτύσσει θεραπευτικά προγράμματα
ψυχοκοινωνικής προσέγγισης για διαφορετικές ομάδες-στόχους. Τα προγράμματά του αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα το πρόβλημα της χρήσης και της εξάρτησης, με τη συμμετοχή της
οικογένειας και της κοινωνίας. Σήμερα το ΚΕΘΕΑ διαθέτει περισσότερες από 130 μονάδες
πανελλαδικά, σε 31 πόλεις και 19 σωφρονιστικά καταστήματα, οι οποίες σε ετήσια βάση προσφέρουν υπηρεσίες σε 15.000 άτομα, ανθρώπους με διαφορετικές μορφές εξάρτησης (ναρκωτικά, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο) και τις οικογένειές τους. Έρευνες τεκμηριώνουν
τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την οικονομική ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών του
ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ είναι επίσης ένας από τους κύριους ελληνικούς φορείς πρόληψης, εκπαίδευσης επαγγελματιών και έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων.
Από το 1993 το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνει στην Ελλάδα την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής
του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB). Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει τα δελτία Tύπου
της έκθεσης του 2021, η οποία ανακοινώνεται σε όλο τον κόσμο στις 10 Μαρτίου 2022. Η
απόδοση στα ελληνικά έγινε από το Τμήμα Ενημέρωσης του ΚΕΘΕΑ και δεν αποτελεί επίσημη
μετάφραση. Το έντυπο παράχθηκε σε 550 αντίτυπα από την παραγωγική μονάδα γραφικών
τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ (τ. 2310 797476). Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης
για το 2021 είναι αναρτημένο, σε όλες τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ, στον ιστότοπο της
Επιτροπής www.incb.org.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Το 2021 η διεθνής κοινότητα συνέχισε να μάχεται ενάντια στην αδυσώπητη
πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19). Η πανδημία δεν έχει δείξει
σημάδια χαλάρωσης, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η τεράστια ταλαιπωρία
για τους ανθρώπους, να επιβαρύνονται απίστευτα τα εθνικά συστήματα
υγείας, να επιβραδύνεται η πρόοδος των κρατών όσον αφορά τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης και να αυξάνονται οι δυσκολίες επίτευξης των στόχων
των συμβάσεων για τον έλεγχο των ναρκωτικών.
Η Διεθνής Επιτροπή για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) υποστηρίζει τα
κράτη μέλη όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
τις δυσκολίες στον έλεγχο των ναρκωτικών που προϋπήρχαν της COVID-19,
μαζί με αυτές που έχουν προκύψει ως συνέπεια της πανδημίας. Παραδείγματα των τελευταίων καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση του 2020, όπου
το INCB ανέλυσε τόσο τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία COVID-19 επηρέασε την παγκόσμια αλυσίδα
εφοδιασμού φαρμάκων όσο και την αυξημένη ζήτηση για ελεγχόμενα φάρμακα για τη θεραπεία ασθενών
με COVID-19.
Στην Ετήσια Έκθεση του 2021 το INCB εξετάζει συνήθη θέματα, όπως τον τρόπο με τον οποίο υποστήριξε
τα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους στόχους των συμβάσεων για τον έλεγχο των ναρκωτικών και να
σημειώσουν πρόοδο ως προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στην Έκθεση εξετάζεται επίσης η διαθεσιμότητα ελεγχόμενων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της COVID-19.
Φέτος το θεματικό κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης για το 2021 επικεντρώνεται στις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, στο πώς σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και στον ευρύτερο αντίκτυπό τους
στην κοινωνία. Το INCB θεώρησε τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές άξιες ιδιαίτερης προσοχής
και ελέγχου, διότι η διακίνηση ναρκωτικών είναι μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα βιομηχανία για τις ομάδες
οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες βασίζονται στις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, για να επεκταθούν και να διατηρήσουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Οι παράνομες χρηματοοικονομικές
ροές που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών έχουν ευρύ κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς προωθούν τη
δωροδοκία, το έγκλημα, τη διαφθορά και την ανισότητα, και οδηγούν σε πολιτική και κοινωνική αστάθεια.
Οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές εκτρέπουν επίσης πολύτιμους πόρους που απαιτούνται για τη
βιώσιμη ανάπτυξη. Επειδή οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές δεν γνωρίζουν σύνορα ή εθνικότητα,
απαιτείται συλλογική δράση. Για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση του προβλήματος, το
INCB παρουσιάζει μια δέσμη συστάσεων.
Η κάνναβη είναι ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος που συζητείται στην Ετήσια Έκθεση. Πολυάριθμα κράτη
μέλη έχουν απεγκληματοποιήσει και αποποινικοποιήσει τη χρήση κάνναβης για μη ιατρικούς σκοπούς.
Αυτό ερμηνεύεται από πολλούς φορείς ως νομιμοποίηση της μη ιατρικής χρήσης της κάνναβης. Ωστόσο,
η νομιμοποίηση της μη ιατρικής χρήσης της κάνναβης αντιβαίνει στις συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών.
Έτσι, η Ετήσια Έκθεση εξετάζει τις σημαντικές διαφορές στην έννοια των όρων «νομιμοποίηση», «απεγκληματοποίηση» και «αποποινικοποίηση».
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Ο ρόλος του διαδικτύου σε σχέση με τη χρήση ναρκωτικών συζητείται στην Έκθεση και συγκεκριμένα η πώληση ναρκωτικών μέσω του διαδικτύου, καθώς και το πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στη
χρήση ναρκωτικών. Η Ετήσια Έκθεση εξετάζει πώς οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος εκμεταλλεύονται
το διαδίκτυο, τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και τον σκοτεινό ιστό (darknet), για να πουλήσουν
ναρκωτικά. Η έκθεση διαπιστώνει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν προωθούν μόνο αρνητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών, περιβάλλοντάς τες με αίγλη, αλλά προσφέρουν επίσης
στους χρήστες τους την ευκαιρία να αγοράσουν κάνναβη, συνταγογραφούμενα παυσίπονα και άλλες
ελεγχόμενες ουσίες, σε πολλές πλατφόρμες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο επειδή οι νέοι είναι οι
κύριοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και επειδή υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις για τη
σύνδεση που υφίσταται μεταξύ της έκθεσης σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της χρήσης
ναρκωτικών. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό, όχι μόνο για τους σημερινούς
χρήστες του διαδικτύου αλλά και για τις μελλοντικές γενιές που θα χρησιμοποιούν πλατφόρμες μέσων
κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινή ζωή.
To ΙΝCB παραμένει προσηλωμένo στην υποστήριξη των κρατών μελών για την εφαρμογή των συμβάσεων
ελέγχου των ναρκωτικών. Tα προγράμματα INCB Learning και INCB GRIDS (Παγκόσμιο Πρόγραμμα
Ταχείας Αποτροπής Επικίνδυνων Ουσιών) αποτελούν σημαντικά παραδείγματα αυτής της υποστήριξης.
Παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας COVID-19, το INCB Learning μπόρεσε να
πραγματοποιήσει τρεις διαδικτυακές εκπαιδευτικές συναντήσεις για 95 υπαλλήλους το διάστημα μεταξύ
Νοεμβρίου 2020 και Νοεμβρίου 2021. Το Πρόγραμμα GRIDS μπόρεσε επίσης να υποστηρίξει τα κράτη
μέλη με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς πρόσβασης και εκπαίδευσης στα εργαλεία του INCB. Το INCB ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων
για την επίτευξη των στόχων των συμβάσεων.
Ο θεμελιώδης στόχος των συμβάσεων ελέγχου των ναρκωτικών είναι να διασφαλίσουν την υγεία και την
ευημερία της ανθρωπότητας, και είμαι πολύ περήφανη για το έργο που μπόρεσε να επιτελέσει το INCB
για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον στόχο, σε μια περίοδο κατά την οποία απειλείται η συλλογική μας ευημερία. Απαιτείται συλλογική δράση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, εάν θέλουμε να εκπληρώσουμε τους
στόχους των συμβάσεων για τον έλεγχο των ναρκωτικών και να σημειώσουμε πρόοδο σε σχέση με τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Jagjit Pavadia
Πρόεδρος
Διεθνής Επιτροπή για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών
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ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο ορισμός των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών
Οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές που δημιουργούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν
μεγάλη απειλή για την κοινωνία μέσω της διαφθοράς, της δωροδοκίας, του οργανωμένου εγκλήματος
και της ανισότητας, και μπορούν να οδηγήσουν σε πολιτική και κοινωνική αστάθεια. Αυξάνουν τον πλούτο
των καρτέλ ναρκωτικών και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, γεγονός που με τη σειρά του ενισχύει
τη δύναμη και την επιρροή τους. Οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές εκτρέπουν επίσης πόρους
και φορολογικά έσοδα από πρωτοβουλίες αναγκαίες για τη μείωση της φτώχειας και την προώθηση της
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.
Ο όρος «παράνομες χρηματοοικονομικές ροές» αναφέρεται σε χρήματα που προέρχονται από παράνομες
πράξεις, όπως τη διακίνηση ναρκωτικών, τη διαφθορά ή τη φοροδιαφυγή, ή σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για παράνομους σκοπούς, όπως τη χρηματοδότηση του εγκλήματος ή της τρομοκρατίας.
Για τον περιορισμό των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών απαιτείται από τα κράτη κοινή προσπάθεια, δεδομένου ότι οι ροές διασχίζουν διεθνή σύνορα, γεγονός που δυσχεραίνει την ανίχνευση της
προέλευσης αυτών των κεφαλαίων και την απόδοση ευθυνών στους ιδιοκτήτες. Εκτιμάται ότι εκατομμύρια
δολάρια χάνονται ετησίως, ιδιαίτερα από τις αναπτυσσόμενες χώρες, εξαιτίας των ομάδων οργανωμένου
εγκλήματος.

Διακίνηση ναρκωτικών, οικονομικές ροές και κοινωνικό κόστος
Η διακίνηση ναρκωτικών είναι μία από τις πιο προσοδοφόρες επιχειρήσεις για τις ομάδες του οργανωμένου
εγκλήματος, λόγω της αυξανόμενης χρήσης ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια
Έκθεση για τα Ναρκωτικά του 2021 του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα
(UNODC), περίπου 275 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έκαναν χρήση ναρκωτικών το 2019
-αύξηση 22 τοις εκατό από το 2010. Η κάνναβη εξακολουθεί να είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο
ναρκωτικό με κατ’ εκτίμηση 200 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Επιπλέον, οι θάνατοι από χρήση
οπιοειδών την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 41 τοις εκατό παγκοσμίως.
Το κοινωνικό κόστος από τη χρήση και την παγκόσμια διακίνηση ναρκωτικών είναι υψηλό για πολλές
χώρες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες με υψηλά επίπεδα διακίνησης, καλλιέργειας, διανομής και κατανάλωσης ναρκωτικών εμφανίζουν επίσης υψηλά επίπεδα αστάθειας, βίας, βίαιων εγκλημάτων και ανθρωποκτονιών. Για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις και το ανθρώπινο κόστος, είναι απαραίτητο να
καταπολεμηθούν όλα τα στάδια της διακίνησης ναρκωτικών –από την καλλιέργεια και την παραγωγή έως
τη μεταφορά, τη διανομή και την πώληση.
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Εκτός από τον περιορισμό της παράνομης προμήθειας ναρκωτικών, είναι σημαντικό να ελαχιστοποιηθούν
και τα κέρδη που αποκομίζουν οι διακινητές από τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Μερικά σημαντικά σημεία στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών είναι η
οικονομική διαφάνεια διεθνώς και η ισχυρή νομοθεσία ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, καθώς και η ισχυρή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων για τον εντοπισμό παράνομων
χρηματοοικονομικών ροών.

Η επίπτωση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών στις αναπτυσσόμενες χώρες
Η σταθερότητα και η ασφάλεια πολλών χωρών καθώς και η πολιτική, οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη απειλούνται από τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές της διακίνησης ναρκωτικών. Η παράνομη
εκροή κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες έχουν μεγάλη ανάγκη
από πόρους, προκειμένου να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, να μειώσουν τη φτώχεια και την
ανισότητα και να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση. Αυτή η απώλεια χρημάτων αντιπροσωπεύει συνολικά
εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε διαφυγόντα φορολογικά έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δημόσιων πρωτοβουλιών και κυβερνητικών προγραμμάτων.
Αυτή η ανισορροπία εντείνεται περαιτέρω, καθώς οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές από τις αναπτυσσόμενες χώρες καταλήγουν συχνά σε τράπεζες με έδρα σε ανεπτυγμένα έθνη. Τα Pandora Papers
το 2021, τα FinCEN Files το 2020, τα Paradise Papers το 2017 και τα Panama Papers το 2016 αποκάλυψαν
πώς τα παράνομα κέρδη στρεβλώνουν και υπονομεύουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και εκτρέπουν κεφάλαια μακριά από την ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα, τα Pandora Papers του 2021 έφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα της εταιρικής διαφάνειας
αποκαλύπτοντας πληροφορίες για υπεράκτιους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται από πολιτικούς, υψηλόβαθμους αξιωματούχους και περισσότερους από 130 δισεκατομμυριούχους από 45 χώρες, για να κρύψουν οικονομικές πληροφορίες. Αδιαφανείς εταιρικές δομές και η ανωνυμία των κατόχων λογαριασμών
θέτουν σημαντικά εμπόδια στη διερεύνηση και τη δίωξη του εγκλήματος και στην αποκάλυψη παράνομων
χρηματοοικονομικών ροών.

Η επίπτωση στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Εκτιμάται ότι δισεκατομμύρια δολάρια φεύγουν παράνομα από τις αναπτυσσόμενες χώρες κάθε χρόνο.
Αυτό απομυζά δημόσιους πόρους και υπονομεύει τις προσπάθειες να κινητοποιηθούν κεφάλαια για την
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030. Πράγματι, η σημαντική μείωση των παράνομων
χρηματοοικονομικών ροών αποτελεί τμήμα ενός από τους Στόχους (16.4).
Η διαφθορά που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών διευκολύνει τις παράνομες χρηματοοικονομικές
ροές μέσω δωροδοκίας και εκτροπής νόμιμων πόρων. Αυτό με τη σειρά του αποδυναμώνει τη χρηστή
διακυβέρνηση, επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη και επιδεινώνει την ανισότητα, τη φτώχεια και την
περιβαλλοντική κρίση.
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Στην Αφρική το κόστος των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών είναι ιδιαίτερα υψηλό και έχει επιζήμια
αποτελέσματα στην ανάπτυξη πολλών κρατών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 88,6 δισεκατομμύρια δολάρια
ΗΠΑ, που αντιστοιχούν σε περίπου 3,7 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ηπείρου, χάνονται εξαιτίας παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Αυτό το ποσό σχεδόν ισούται με το άθροισμα των
ετήσιων χρηματοδοτήσεων επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και των απευθείας ξένων επενδύσεων. Η
αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου
οι κυβερνήσεις να έχουν στη διάθεσή τους τα κεφάλαια και τους πόρους που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19
στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία.

Η επίπτωση των νέων τεχνολογιών στις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές
Η παγκοσμιοποίηση έχει προχωρήσει και έχει διευκολύνει την κίνηση χρημάτων και κεφαλαίων. Η διεθνής
μεταφορά κεφαλαίων έχει γίνει ευκολότερη και ταχύτερη λόγω των νέων τεχνολογιών, όπως των ψηφιακών
νομισμάτων, των πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου και των υπηρεσιών ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες έχουν επίσης ανωνυμοποιήσει χρήστες και διαδικασίες και έχουν δημιουργήσει νέες οδούς για τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος
έχουν εκμεταλλευτεί αυτές τις τεχνολογίες για να ξεπλένουν χρήματα και να μεγιστοποιούν τα κέρδη.
Οι νέες τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν ένα νέο σύνορο για τις ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος που
μάχονται για τον έλεγχο ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων, αλλά και για τις αρχές που προσπαθούν να
ανιχνεύσουν και να εντοπίσουν εγκληματικές δραστηριότητες. Όσο περισσότερες χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες παγκοσμίως χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών τόσο
αυξάνεται και η απειλή των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.
Για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις στην καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών που
σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, το INCB πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα
μέρη σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, το INCB έχει ευαισθητοποιήσει τις κυβερνήσεις και τους εταίρους τους στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, μέσω του Παγκόσμιου
Προγράμματος Ταχείας Αποτροπής Επικίνδυνων Ουσιών (GRIDS), σχετικά με την πιθανή εμφάνιση παράνομων χρηματοοικονομικών ροών μέσω της παραγωγής και του εμπορίου επικίνδυνων ουσιών. Επίσης, το
πρόγραμμα ενθαρρύνει και υποστηρίζει εθελοντικές προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων
και των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Συστάσεις
Απαιτείται συλλογική δράση από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές
διασχίζουν τα διεθνή σύνορα. Για να βοηθήσει τις χώρες στην καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, το INCB προτείνει δέσμη συστάσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει:
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• να δημιουργήσουν ειδικές ομάδες εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διερεύνηση παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και τον εντοπισμό δικτύων οργανωμένου
εγκλήματος,
• να υιοθετήσουν πιο αποτελεσματικούς νόμους για τη διαφάνεια, οι οποίοι θα προβλέπουν τις κατάλληλες
κυρώσεις,
• να ενισχύσουν περαιτέρω τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
• να εστιάσουν εξίσου σε στρατηγικές μείωσης της προσφοράς και μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών που
επίσης καταπολεμούν τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές,
• να προωθήσουν μια κουλτούρα λογοδοσίας και διαφάνειας για τον περιορισμό της διαφθοράς και της
παράνομης οικονομίας με την ενσωμάτωση ηθικών αξιών και αξιών του πολίτη στα προγράμματα
σπουδών από τις πρώτες βαθμίδες του συστήματος εκπαίδευσης,
• να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και κορυφαίους διαμορφωτές
της κοινής γνώμης για να προάγουν την ευαισθητοποίηση γύρω από τη σχέση παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις τους στη
σταθερότητα και την ανάπτυξη,
• να υπογράψουν και να εφαρμόσουν όλες τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών που σχετίζονται με την
καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, και ιδιαίτερα με τη διακίνηση των ναρκωτικών,
τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και τη διαφθορά,
• να εφαρμόσουν τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος
και της Xρηματοδότησης και Διάδοσης της Τρομοκρατίας, που έχει εκπονήσει η Eιδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF),
• να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της εκμετάλλευσης νέων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων, όπως π.χ. του ηλεκτρονικού πορτοφολιού και των ψηφιακών νομισμάτων, με στόχο τη διακίνηση
επικίνδυνων ουσιών.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Έγκαιρη πρόσβαση σε ελεγχόμενες ουσίες για διεθνείς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
ανθρωπιστικής φύσης
Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση σε ελεγχόμενες ουσίες είναι απαραίτητες για την παροχή ποιοτικής
φροντίδας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ελέγχθηκε η
αποτελεσματικότητα των απλουστευμένων μέτρων ελέγχου για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα οποία
επιτρέπουν το διεθνές εμπόριο ελεγχόμενων ουσιών, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι αντίστοιχες άδειες
εισαγωγής ή/και εκτιμήσεις.
Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ετοιμότητά τους απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, το INCB εξέδωσε τα «Μαθήματα από χώρες και από οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας για τη
διευκόλυνση της έγκαιρης προμήθειας ελεγχόμενων ουσιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης». Το έγγραφο
καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το INCB παροτρύνει εντόνως τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία τους και να επιτρέπουν
μεγαλύτερη ευελιξία στο διεθνές εμπόριο ελεγχόμενων ουσιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προώθηση της μη ιατρικής χρήσης
ναρκωτικών
Οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προωθούν διάφορες αρνητικές μορφές συμπεριφοράς,
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης και εξιδανίκευσης της μη ιατρικής χρήσης ναρκωτικών. Οι
πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν άμεσες ευκαιρίες για αγορά κάνναβης,
συνταγογραφούμενων παυσίπονων και άλλων ελεγχόμενων ουσιών. Οι νέοι είναι οι κύριοι χρήστες των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και είναι επίσης ομάδα με υψηλά ποσοστά χρήσης ναρκωτικών. Η σύνδεση
μεταξύ της έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της χρήσης ναρκωτικών θα πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για τα κράτη μέλη, προκειμένου να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στη ρύθμιση
των μέσων. Το INCB συνιστά στις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μην χάνουν το μέτρο, να
αυτορρυθμίζουν τις πλατφόρμες τους και να περιορίζουν τη διαφήμιση και την προώθηση της μη ιατρικής
χρήσης ναρκωτικών.

COVID-19, ναρκωτικά και ψυχοτρόπες ουσίες
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 η διατάραξη της παραγωγής βασικών πρώτων υλών ενεργών
φαρμακευτικών συστατικών αλλά και αυτών των ίδιων των συστατικών επηρέασε την παγκόσμια αλυσίδα
εφοδιασμού φαρμάκων σε ορισμένες μεγάλες χώρες παραγωγής. Το κλείσιμο των συνόρων και η εφαρμογή μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης από ορισμένες χώρες περιέπλεξαν περαιτέρω τις υλικοτεχνικές
δυσκολίες.
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Τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα ναρκωτικά από το έτος 2020 επιβεβαιώνουν αύξηση της κατανάλωσης, παρασκευής και αποθήκευσης ουσιών, ιδίως φαιντανύλης και των αναλόγων της, σε ορισμένες
χώρες. Αυτή η τάση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη ανάγκη για ανακούφιση από τον πόνο και
για καταστολή ασθενών με COVID-19 σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
Στην αρχή της πανδημίας υπήρξαν αναφορές σε ορισμένα μέρη του κόσμου για ελλείψεις φαρμάκων
που περιέχουν την ουσία μιδαζολάμη. Η μιδαζολάμη έχει αποδειχθεί ότι είναι κρίσιμη για τη θεραπεία
σοβαρών περιπτώσεων νόσησης από COVID-19. Οι ελλείψεις οφείλονταν εν μέρει στην υψηλότερη ζήτηση
της ουσίας καθώς και σε διακοπή της παράδοσης και της μεταφοράς της που σχετίζεται με περιορισμούς
στα σύνορα λόγω COVID-19. Καθώς η πανδημία προχωρούσε, τα στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη
έδειξαν ότι η κατάσταση είχε βελτιωθεί και ότι οι χώρες ξεκίνησαν ξανά με επιτυχία την εισαγωγή και την
εξαγωγή μιδαζολάμης σε όλο τον κόσμο.

Η κατανάλωση ελεγχόμενων φαρμάκων για την ανακούφιση του πόνου συνεχίζει
να χαρακτηρίζεται από περιφερειακές ανισότητες
Οι περιφερειακές αναλύσεις της συνολικής κατανάλωσης οπιοειδών αναλγητικών που χρησιμοποιούνται
για την ανακούφιση του πόνου επιβεβαιώνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Το σύνολο σχεδόν της κατανάλωσης οπιοειδών αναλγητικών συγκεντρώνεται στις
ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ενώ η κατανάλωση σε άλλες περιοχές του
κόσμου συχνά δεν επαρκεί για να καλύψει τις ιατρικές ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού.
Οι χώρες που αναφέρουν την υψηλότερη μέση κατανάλωση οπιοειδών για τη διαχείριση του πόνου κατά
την περίοδο 2018-2020 ήταν, κατά φθίνουσα σειρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Αυστρία, το
Ισραήλ και το Βέλγιο. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πρώτες ύλες οπιούχων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών εξακολουθούν να επαρκούν για να καλυφθούν οι αναφερόμενες παγκόσμιες ανάγκες
για το 2021 και το 2022. Σημαντικές περιφερειακές ανισότητες στη διαθεσιμότητα ναρκωτικών φαρμάκων
εξακολουθούν να υπάρχουν, επειδή πολλές χώρες δεν υπολογίζουν με ακρίβεια τις ιατρικές τους ανάγκες
για οπιοειδή αναλγητικά ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά. Το INCB τονίζει ότι είναι σημαντικό να
διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα σε όλες τις χώρες και τις περιφέρειες, και καλεί τα πιο εύπορα κράτη
μέλη να βοηθήσουν τα κράτη με τους λιγότερους πόρους, ώστε να διασφαλίσουν την πρόσβαση και τη
διαθεσιμότητα των ναρκωτικών φαρμάκων.

Προκλήσεις που σχετίζονται με τη φαιντανύλη και τα ανάλογά της
Η φαιντανύλη και τα ανάλογά της συνεχίζουν να αυξάνουν τους θανάτους από υπερβολική δόση στον
Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίοι αποδίδονται στα συνθετικά οπιοειδή. Το πρόβλημα είναι
μάλλον διαδεδομένο, καθώς ο ρόλος των αναλόγων της φαιντανύλης στους θανάτους από υπερβολική
δόση συχνά δεν ανιχνεύεται και επομένως καταγράφεται ανεπαρκώς. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εντοπισμός
τέτοιων αναλόγων απαιτεί εξειδικευμένες τοξικολογικές αναλύσεις.
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Τα ανάλογα της φαιντανύλης είναι πολύ ισχυρά και συχνά διακινούνται σε μικρές ποσότητες και συσκευασίες. Οι πωλητές τους μπόρεσαν να επωφεληθούν προωθώντας τα ανάλογα φαιντανύλης σε πλατφόρμες
ηλεκτρονικού εμπορίου και στον σκοτεινό ιστό (darknet) σε μια προσπάθεια αποφυγής του ελέγχου και της
ανίχνευσης από τους διαχειριστές των σελίδων.
Το INCB έχει καταρτίσει έναν κατάλογο με περισσότερες από 140 ουσίες που σχετίζονται με τη φαιντανύλη
οι οποίες δεν έχουν επί του παρόντος ιατρική, βιομηχανική ή άλλες νόμιμες χρήσεις. Το INCB καλεί τα
κράτη μέλη και τους εταίρους του κλάδου να χρησιμοποιούν τον κατάλογο, για να διευκολύνουν δράσεις
καταπολέμησης της παρασκευής, προώθησης, μεταφοράς και οικονομικής εκμετάλλευσης των ουσιών
που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Το άρθρο 13 της Σύμβασης του 1988 προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για παρακολούθηση
του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η παραγωγή παράνομων ναρκωτικών
Η ταχεία εξέλιξη της παραγωγής παράνομων ναρκωτικών απαιτεί ταχύτερη απόκριση για καλύτερη εφαρμογή του άρθρου 13 της Σύμβασης του 1988 σχετικά με τον εξοπλισμό και τα υλικά που χρησιμοποιούνται
στην παράνομη παρασκευή.
Το INCB πραγματοποίησε δύο συναντήσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων με στόχο να ενισχύσει την επιχειρησιακή χρήση του άρθρου 13, οι οποίες οδήγησαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιτυχημένης
πολυμερούς συνεργασίας για την πρόληψη και τη διερεύνηση της εκτροπής εξειδικευμένου εξοπλισμού.
Η συμβολή των εμπειρογνωμόνων έχει αποτυπωθεί σε ένα κείμενο ευαισθητοποίησης και οδηγιών, το
οποίο θα επανεξεταστεί από το INCB το 2022 και στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί στη διεθνή κοινότητα.
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ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΌΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΊΕΣ
Είναι αναγκαία η ενίσχυση των εθνικών πλαισίων ελέγχου και ρύθμισης των πρόδρομων
χημικών ουσιών
Μια έρευνα που διεξήχθη από το INCB τον Ιούνιο του 2021 σχετικά με το πώς οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν
τις διατάξεις για τις πρόδρομες χημικές ουσίες, έδειξε σημαντικές ελλείψεις στους ελέγχους της εγχώριας
παραγωγής, του εμπορίου και της διανομής, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου πρόδρομων χημικών
ουσιών μέσω διαδικτύου. Χωρίς τέτοιους ελέγχους οι διακινητές μπορεί να επιχειρήσουν να αποκτήσουν
πρόδρομες χημικές ουσίες προσεγγίζοντας ανυποψίαστους εμπόρους. Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου
το ένα τρίτο των κυβερνήσεων που απάντησαν δεν έχουν καθιερώσει εθνικό έλεγχο όλων των ουσιών του
Πίνακα Ι και του Πίνακα II της Σύμβασης του 1988.
Η εξέλιξη της παραγωγής παράνομων ναρκωτικών απαιτεί παγκόσμια δράση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πολλαπλασιασμός των χημικών ουσιών που δεν υπάγονται σε διεθνή έλεγχο, καθώς και των
πρόδρομων χημικών των συνθετικών ουσιών.
Οι μη υπαγόμενες σε διεθνή έλεγχο χημικές ουσίες, οι οποίες είναι ουσίες που δεν αναφέρονται στον
Πίνακα Ι ή στον Πίνακα II της Σύμβασης του 1988 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί των ελεγχόμενων
πρόδρομων ουσιών στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών, εντοπίζονται σήμερα σε όλες τις περιοχές
του κόσμου. Μια ανάλυση των δεδομένων από κατασχέσεις πρόσφατα υπαγμένων σε έλεγχο πρόδρομων
χημικών των συνθετικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παράνομη παρασκευή αμφεταμίνης και μεθαμφεταμίνης, έδειξε ότι οι κατασχέσεις μειώθηκαν σημαντικά μετά την υπαγωγή αυτών των πρόδρομων
ουσιών σε διεθνή έλεγχο. Παράλληλα, στην αγορά εμφανίστηκαν νέες εναλλακτικές, μη υπαγόμενες σε
έλεγχο πρόδρομες ουσίες.
Το INCB υποστήριξε αρκετές πρωτοβουλίες και διαβουλεύσεις το 2021 με στόχο την ευαισθητοποίηση και
την επίτευξη συναίνεσης για παγκόσμια δράση ενάντια στα μη υπαγόμενα σε έλεγχο χημικά προϊόντα και
τα πρόδρομα χημικά των συνθετικών ουσιών. Το INCB συνέταξε μια συλλογή μέτρων και προσεγγίσεων
για την αντιμετώπιση της διάδοσης μη ελεγχόμενων χημικών ουσιών και πρόδρομων χημικών των συνθετικών ουσιών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος ελέγχου τους.

Συνεχίζεται η χρήση του διαδικτύου για την προμήθεια πρόδρομων χημικών ουσιών
Η Επιχείρηση Ακρωνύμιο (Οperation Acronym), μια στοχευμένη και με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια
επιχείρηση που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2021 από το INCB με τη συμμετοχή 34 κυβερνήσεων και
τεσσάρων διεθνών οργανισμών, ασχολήθηκε με τη διακίνηση πρόδρομων χημικών ουσιών μέσω του
διαδικτύου και με τις δυσκολίες που σχετίζονται με την έρευνά τους. Η Επιχείρηση διαπίστωσε ότι πολλά
εργαλεία ανωνυμοποίησης, ασφαλή ιδιωτικά εικονικά δίκτυα και υπηρεσίες μηνυμάτων χρησιμοποιήθηκαν
για τη διαδικτυακή προμήθεια πρόδρομων χημικών ουσιών. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη
να δώσουν έμφαση στις έρευνες για τα κυβερνο-εγκλήματα που σχετίζονται με πρόδρομες ουσίες και
να συνεργαστούν στενά με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σύμβουλος Oργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού
Συμβουλίου του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ετήσια Έκθεση 2021
11

μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και με διαδικτυακές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση αυτών των
δυσκολιών. Το INCB αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία εργαλείων και πόρων, και για την
ανάπτυξη ικανοτήτων με στόχο να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών.

Είναι ζωτικής σημασίας η συνεργασία με τους σχετικούς κλάδους
Η χημική και η φαρμακευτική βιομηχανία είναι κρίσιμοι εταίροι στις προσπάθειες ελέγχου των πρόδρομων
ουσιών, λόγω της χρήσης στην παραγωγή παράνομων ναρκωτικών μη υπαγόμενων σε έλεγχο πρόδρομων
χημικών ουσιών και πρόδρομων χημικών των συνθετικών ουσιών. Το INCB συνέχισε να υποστηρίζει και να
προωθεί πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα και διεξήγαγε έρευνα, για να καταγράψει βέλτιστες πρακτικές
παγκοσμίως και σενάρια περιπτώσεων που σχετίζονται με τη βιομηχανική συνεργασία για τις πρόδρομες
ουσίες.

Η πανδημία COVID-19 είχε ελάχιστο αντίκτυπο στην προμήθεια πρόδρομων χημικών
ουσιών για την παραγωγή παράνομων ναρκωτικών
Οι αναφερόμενες παγκόσμιες κατασχέσεις εφεδρίνης επιβεβαίωσαν την πτωτική τάση που παρατηρείται
τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, οι κατασχέσεις MAPA* που αναφέρθηκαν, της ουσίας, δηλαδή, που συμπεριλήφθηκε πιο πρόσφατα στον Πίνακα Ι της Σύμβασης του 1988, επιβεβαίωσαν τη συνεχιζόμενη στροφή
προς τη χρήση πρόδρομων χημικών των συνθετικών ουσιών. Η ίδια εξέλιξη συνεχίστηκε επίσης για τις
πρόδρομες ουσίες της φαιντανύλης, άλλες ουσίες που σχετίζονται με τη φαιντανύλη και της μεθακαλόνης. Ανεπηρέαστες από τους περιορισμούς της COVID-19 παρέμειναν οι κατασχέσεις υπερμαγγανικού
καλίου, της παραδοσιακά κύριας πρόδρομης ουσίας που χρησιμοποιείται για την παράνομη παρασκευή
κοκαΐνης, και του οξικού ανυδρίτη, της βασικής πρόδρομης ουσίας της ηρωίνης.

Το Σύστημα Επικοινωνίας του INCB για Συμβάντα που Αφορούν τις Πρόδρομες Ουσίες
βοηθάει στην ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο
Το PICS (Σύστημα Επικοινωνίας για Συμβάντα που Αφορούν τις Πρόδρομες Ουσίες) του INCB προσφέρει
στους χρήστες μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη διακίνηση
πρόδρομων ουσιών. Το PICS προσφέρει επίσης πληροφόρηση σχετικά με διεθνώς ελεγχόμενες πρόδρομες
ουσίες και τον εξοπλισμό παρασκευής ναρκωτικών. Με αυτόν τον τρόπο το PICS μπορεί να βοηθήσει τις
αρχές να εντοπίζουν νέες τάσεις, οδούς διακίνησης και εναλλακτικές πρόδρομες ουσίες, ακόμη κι αν οι
ετήσιες στατιστικές κατασχέσεων παρέχουν ανεπαρκείς λεπτομέρειες και περιστασιακά στοιχεία.

*Με λατινικούς χαρακτήρες στο κείμενο.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΑΦΡΙΚΗ
Σύμφωνα με το UNODC, εάν συνεχιστούν τα σημερινά επίπεδα χρήσης ναρκωτικών, αναμένεται ότι
θα μεγαλώσει ο αριθμός των ατόμων που κάνουν χρήση, λόγω της αύξησης του πληθυσμού στην
ήπειρο την επόμενη δεκαετία.
Ο αριθμός των κρατών στην Αφρική που επιτρέπουν τη νόμιμη καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς
σκοπούς συνεχίζει να αυξάνεται. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες σκοπεύουν να εξάγουν μόνο
κάνναβη, ενώ άλλες επιτρέπουν την εγχώρια χρήση κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς.

ΑΜΕΡΙΚΗ
Κεντρική Αμερική και Καραϊβική
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δεν εντόπισε στοιχεία για διακινητές ναρκωτικών που
χρησιμοποιούν δίκτυα εμπορίας ανθρώπων στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό.
Έλλειψη διαθεσιμότητας ναρκωτικών φαρμάκων για ιατρικούς σκοπούς. Η διαθεσιμότητα οπιοειδών
αναλγητικών που χρησιμοποιήθηκαν για ιατρικούς σκοπούς στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική το
2020 ήταν από τις χαμηλότερες μεταξύ όλων των περιοχών.
Έλλειψη δεδομένων για την επικράτηση της χρήσης ναρκωτικών. Οι περισσότερες χώρες της περιοχής
έχουν έλλειψη πρόσφατων στοιχείων για την επικράτηση της χρήσης ναρκωτικών. Η χρήση κάνναβης και
κοκαΐνης, ο πολλαπλασιασμός των νέων ψυχοδραστικών ουσιών και η χρήση ελεγχόμενων ναρκωτικών
χωρίς ιατρική συνταγή εξακολουθούν να εγείρουν ανησυχία.

Βόρεια Αμερική
Ο αριθμός των θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών συνέχισε να αυξάνεται στον Καναδά
και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι σημειώθηκαν 100.306 θάνατοι από
υπερβολική δόση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της 12μηνης περιόδου που έληξε τον Απρίλιο του 2021,
αύξηση 28,5 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο εκτιμώμενος αριθμός θανάτων από υπερβολική δόση οπιοειδών αυξήθηκε στους 75.673 κατά το ίδιο διάστημα, από 56.064 το προηγούμενο έτος. Από
την έναρξη της πανδημίας COVID-19 έχουν αυξηθεί τα περιστατικά υπερδοσολογίας και οι θάνατοι από
οπιοειδή στον Καναδά, κυρίως λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης τοξικότητας των ουσιών. Η επιδείνωση
της κρίσης υπερδοσολογίας σε αυτές τις χώρες χαρακτηρίζεται από αύξηση στον αριθμό των θανάτων
που αφορούν ψυχοδιεγερτικά, όπως τη μεθαμφεταμίνη.
Αλλαγές στο καθεστώς ρύθμισης της κάνναβης συνεχίζουν να υιοθετούνται σε ολόκληρη τη Βόρεια
Αμερική. Στο Μεξικό οι νέοι κανονισμοί για τη χρήση κάνναβης από ενήλικες για μη ιατρικούς σκοπούς
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βρίσκονται υπό αναθεώρηση βάσει απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τον Ιούνιο του 2021. Στις
Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τον έλεγχο της κάνναβης σε ομοσπονδιακό επίπεδο, υπογράφηκαν κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου έτους ρυθμίσεις σε πολιτειακό νομοθετικό επίπεδο, για να επιτραπεί η χρήση
και η κατοχή κάνναβης από ενήλικες για μη ιατρικούς σκοπούς σε έξι ακόμη πολιτείες.

Νότια Αμερική
Κατασχέθηκαν μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης και πρόδρομων χημικών ουσιών. Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή αύξησαν το μέγεθος των αποστολών προς τις παράνομες αγορές τόσο
εντός όσο και εκτός της περιοχής, για να αντισταθμίσουν τις οικονομικές απώλειες που υπέστησαν τους
πρώτους μήνες της πανδημίας COVID-19. Στην Ευρώπη και την Αφρική οι αρχές ανέφεραν αύξηση των
ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική.
Αυξήθηκε ο αριθμός των οδών και των δικτύων που χρησιμοποιούν οι διακινητές παρά τους περιορισμούς
της COVID-19. Οι αεροπορικές και θαλάσσιες διαδρομές έχουν γίνει οι προτιμώμενες μέθοδοι μεταφοράς
διεθνώς ελεγχόμενων ουσιών. Εγκληματικές οργανώσεις φαίνεται να διακινούν κοκαΐνη από τη Βολιβία
(Πολυεθνικό Κράτος), εκμεταλλευόμενες το σύστημα των υδάτινων διαδρομών Παραγουάης-Παράνα, το
οποίο αποτελείται από 3.400 χιλιόμετρα συνεχόμενων ποταμών που συνδέουν την Αργεντινή, τη Βολιβία
(Πολυεθνικό Κράτος), τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη με τον Ατλαντικό Ωκεανό. Έχει
επίσης αυξηθεί η χρήση του διαδικτύου, ειδικά του σκοτεινού ιστού (darknet) και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης για την πώληση ναρκωτικών. Αυτά τα φάρμακα πωλούνται διαδικτυακά και διανέμονται μέσω
ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών.
Οι εκτάσεις καλλιέργειας κόκας συνεχίζουν να μειώνονται στην Κολομβία, ενώ το Πολυεθνικό
Κράτος της Βολιβίας και του Περού ανέφεραν αυξήσεις. Η μείωση στην Κολομβία θα μπορούσε να
οφείλεται σε διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών εξάλειψης από την κυβέρνηση.
Στη Βολιβία (Πολυεθνικό Κράτος) και στο Περού η αύξηση πιθανώς προκλήθηκε από την αναστολή των
προσπαθειών εξάλειψης κατά τη διάρκεια των περιορισμών λόγω COVID-19, την ενίσχυση της οικονομικής
αβεβαιότητας και της πολιτικής αστάθειας.
Οι κυβερνήσεις της περιοχής προετοιμάζονται να δημιουργήσουν βιομηχανίες κάνναβης. Οι περισσότερες κυβερνήσεις στην περιοχή ρύθμισαν την καλλιέργεια, την παραγωγή και το εμπόριο κάνναβης
για ιατρικούς, επιστημονικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Ορισμένες από τις κυβερνήσεις σκοπεύουν
να ιδρύσουν βιομηχανίες κάνναβης, για να βοηθήσουν τις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης μετά την
COVID-19.
Υπήρξε αύξηση των ναρκωτικών τύπου «έκσταση», παράλληλα με αύξηση νέων ψυχοδραστικών
ουσιών στην περιοχή. Η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Χιλή κατέγραψαν τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών τύπου «έκσταση» μεταξύ 2015 και 2019. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ποσοστό κατανάλωσης
μεταξύ μαθητών γυμνασίου και φοιτητών πανεπιστημίου. Υπήρξαν επίσης αναφορές για αύξηση των νέων
ψυχοδραστικών ουσιών, οι οποίες πωλούνται με ονόματα διαφορετικών ναρκωτικών.
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ΑΣΙΑ
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία
Συνεχίζεται η παράνομη παρασκευή, διακίνηση και χρήση συνθετικών ναρκωτικών· νεές ουσίες
εμφανίζονται. Το INCB ανησυχεί για την αύξηση της παράνομης παρασκευής, διακίνησης και χρήσης
συνθετικών ναρκωτικών, ιδίως κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και συνθετικών κανναβινοειδών. Το πρόβλημα
των ναρκωτικών έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και την
οικονομία των χωρών της περιοχής.
Η Κίνα καθιερώνει έναν γενικό ορισμό των συνθετικών κανναβινοειδών με στόχο τον έλεγχό τους.
Ύστερα από την απόφαση του 2019 να ελέγξει ως γενική κατηγορία τις ουσίες που σχετίζονται με τη
φαιντανύλη –απόφαση η οποία συνέβαλε σε απότομη πτώση της χρήση τους –η Κίνα άρχισε να ελέγχει το
2021 τα συνθετικά κανναβινοειδή χρησιμοποιώντας έναν γενικό ορισμό τους.
Οι χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας κατατάσσονται χαμηλά ως προς τη διαθεσιμότητα
των πιο κοινών οπιοειδών αναλγητικών. Άλλες χώρες της περιοχής δεν παρέχουν επάρκεια στοιχείων
στις αναφορές τους σχετικά με την κατανάλωση ψυχοτρόπων ουσιών. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι δεν
υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών σε πολλές χώρες της
περιοχής, και τονίζει τη σημασία της διασφάλισης επαρκούς διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε διεθνώς
ελεγχόμενες ουσίες για ιατρικούς σκοπούς.
Σε πολλές χώρες της περιοχής εξακολουθούν να απουσιάζουν στοιχεία για τη χρήση ναρκωτικών και
τη ζήτηση θεραπείας. Το INCB ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της περιοχής να δώσουν προτεραιότητα στη
συλλογή δεδομένων σχετικά με τις τάσεις χρήσης ναρκωτικών και τη ζήτηση θεραπείας, προκειμένου να
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις στον τομέα της πρόληψης και της θεραπείας. Ενθαρρύνει επίσης
τους διμερείς εταίρους και τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς να παρέχουν την υποστήριξή
τους προς αυτόν τον σκοπό.
Το INCB επαναλαμβάνει με τον πιο έντονο τρόπο τη θέση του ότι η εξωδικαστική αντιμετώπιση της
σχετιζόμενης με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας παραβιάζει σαφώς τις συμβάσεις ελέγχου των
ναρκωτικών, οι οποίες απαιτούν να αντιμετωπίζεται το έγκλημα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά
μέσω των επίσημων διαδικασιών της ποινικής δικαιοσύνης και να τηρούνται αυστηρά τα διεθνώς
αναγνωρισμένα πρότυπα για τη δίκαιη δίκη. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και
τα πρωτόκολλα και ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης, του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου
και άλλων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής ποινής, το INCB
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη να εξετάσουν την κατάργηση της θανατικής ποινής
για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και να μειώσουν τις θανατικές ποινές που έχουν ήδη
απαγγελθεί.
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Νότια Ασία
Συνεχίζονται οι κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων φαρμακευτικών οπιοειδών στην περιοχή. Οι ουσίες
που κατάσχονταν συχνότερα ήταν η κωδεΐνη και τα κωδεϊνούχα σιρόπια για τον βήχα. Ακολουθεί η τραμαδόλη, ένα οπιοειδές που δεν βρίσκεται υπό διεθνή έλεγχο, η φαιντανύλη και η μεθαδόνη.
Η παγκόσμια τάση αγοράς ναρκωτικών μέσω διαδικτύου φαίνεται να έχει εξαπλωθεί στην περιοχή.
Τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή τη δραστηριότητα εκμεταλλεύονται τις πλατφόρμες συναλλαγών στον
σκοτεινό ιστό (darknet) και χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να αγοράσουν ναρκωτικά.
Οι περιορισμοί της COVID-19 δεν φαίνεται να οδήγησαν σε περισσότερες κατασχέσεις ηρωίνης
στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας λόγω πανδημίας, οι
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος προσάρμοσαν τις στρατηγικές τους χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους
διακίνησης ναρκωτικών, όπως τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων και ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και
τη χρήση του σκοτεινού ιστού για τη μεταφορά κερδών μέσω πληρωμών με κρυπτονομίσματα.
Η Νότια Ασία εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης οπιούχων στον κόσμο.
Σύμφωνα με το UNODC, το 1,1 τοις εκατό των ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών στην περιοχή κάνουν
χρήση οπιούχων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία για το 2019, στην Ασία υπήρχαν 21,7 εκατομμύρια χρήστες ηρωίνης και οπίου κατά το έτος αυτό. Ο αριθμός αυτός αντιπροσώπευε σχεδόν το 70 τοις εκατό των
31 εκατομμυρίων ατόμων παγκοσμίως που έκαναν χρήση οπιούχων κατά τον προηγούμενο χρόνο.
Σε ορισμένες χώρες της περιοχής οι περιορισμοί που σχετίζονται με την COVID-19 αποτέλεσαν
εμπόδιο για την πρόσβαση σε θεραπεία. Τα λοκντάουν και η έλλειψη πρόσβασης σε υγειονομική
περίθαλψη δυσκόλεψαν την πρόσβαση σε θεραπεία ανθρώπων με διαταραχές χρήσης ουσιών που προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον.
Η πρόοδος της τεχνολογίας βοηθάει την παροχή υπηρεσιών θεραπείας. Στην Ινδία οι γιατροί έλαβαν
ψηφιακή εκπαίδευση σχετικά με τις θεραπείες αγωνιστών των οπιοειδών. Διαμορφώθηκε διαδικτυακό
εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις διαταραχές οπιοειδών και διατέθηκε δωρεάν σε επαγγελματίες υγείας.
Χαμηλότερα επίπεδα διαθεσιμότητας ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών για ιατρικούς
και επιστημονικούς σκοπούς στην περιοχή. Χώρες στη Νότια Ασία αναφέρουν χαμηλή κατανάλωση
τέτοιου είδους ουσιών. Το INCB επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζονται επαρκή επίπεδα
διεθνώς ελεγχόμενων ουσιών για ιατρικούς σκοπούς, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του πόνου. Το INCB
επιθυμεί να υπενθυμίσει στις χώρες της Νότιας Ασίας ότι είναι αναγκαίο να συλλέγουν και να παρέχουν
συστηματικά στοιχεία και στατιστικές σε σχέση με τα ποσοστά επικράτησης της χρήσης ουσιών, καθώς και
να προσφέρουν οικονομικές και προσβάσιμες υπηρεσίες θεραπείας σε ολόκληρη την επικράτειά τους.
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Δυτική Ασία
Το Αφγανιστάν παραμένει η πρώτη χώρα στην παράνομη παραγωγή οπίου. Με δυνητική παραγωγή
οπίου 6.800 τόνων το 2021, το Αφγανιστάν παραμένει η χώρα όπου παράγεται παράνομα η μεγαλύτερη
ποσότητα οπίου. Παρά το γεγονός ότι η συνολική έκταση της παράνομης καλλιέργειας οπίου μειώθηκε κατά
21 τοις εκατό το 2021, η παραγωγή οπίου αυξήθηκε κατά 8 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Τα κράτη της Κεντρικής Ασίας εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένη διακίνηση
και κατάχρηση συνθετικών ναρκωτικών. Τα κράτη της Κεντρικής Ασίας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν
δυσκολίες όσον αφορά τη διακίνηση και την κατάχρηση συνθετικών ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων
των αμφεταμινών, των συνθετικών κανναβινοειδών και διαφόρων άλλων νέων ψυχοδραστικών ουσιών.
Οι διακινητές έχουν στραφεί στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν και
να πουλήσουν αυτές τις ουσίες. Ο λόγος για την αυξανόμενη ζήτηση για συνθετικά ναρκωτικά σε αυτήν
την περιοχή φαίνεται να είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα κάνναβης και οπιούχων κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.

ΕΥΡΩΠΗ
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου αποκτούν πρόσβαση σε συσκευές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας οι οποίες αποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες εγκληματικών
ομάδων. Αρκετές επιχειρήσεις από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου κατέληξαν στην κατάσχεση συσκευών κρυπτογραφημένης επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για εγκληματικές δραστηριότητες. Οι
αξιωματούχοι μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στις συσκευές με κρυπτογράφηση και σε εκατοντάδες
εκατομμύρια μηνύματα, τα οποία έδωσαν στις αρχές επιβολής του νόμου πολύτιμες πληροφορίες για τις
δραστηριότητες εγκληματικών ομάδων. Οι πληροφορίες οδήγησαν σε πιο αυστηρά μέτρα εναντίον των
εγκληματικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές, καθώς και σε μεγάλες κατασχέσεις
ναρκωτικών και πρόδρομων χημικών ουσιών, και στην εξάρθρωση παράνομων εργαστηρίων.
Το μεταβαλλόμενο νομοθετικό τοπίο διευρύνει τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς και επιστημονικούς
σκοπούς. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε πρόσφατα ότι το CBD, που εξάγεται από το φυτό της
κάνναβης, δεν πρέπει να θεωρείται φάρμακο, σύμφωνα με τις Συμβάσεις του 1961 ή του 1971. Αρκετά
κράτη βρίσκονται ήδη στη διαδικασία προσαρμογής της νομοθεσίας τους, για να ευθυγραμμιστούν με
αυτή την απόφαση. Αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπίσει νομοθεσία για τη διεύρυνση της χρήσης προϊόντων κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. Αρκετές χώρες στην περιοχή είτε έχουν
συζητήσει είτε έχουν λάβει μέτρα, για να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης της χρήσης κάνναβης
για μη ιατρικούς σκοπούς, κατά παράβαση της Ενιαίας Σύμβασης του 1961 για τα Ναρκωτικά. Το INCB
υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη της Σύμβασης του 1961 ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4(γ), η παραγωγή,
η παρασκευή, η εξαγωγή, η εισαγωγή, η διανομή, το εμπόριο, η χρήση και η κατοχή φαρμάκων
περιορίζονται αποκλειστικά σε ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς.
Οι περιορισμοί της COVID-19 είχαν μικρό αντίκτυπο στην παράνομη προσφορά και ζήτηση
ναρκωτικών. Στην Ευρώπη τα επίπεδα παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών και η διαθεσιμότητα κοκαΐνης
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παρέμειναν σταθερά παρά τους περιορισμούς για την COVID-19. Παρατηρήθηκαν επίσης αλλαγές στις
οδούς διακίνησης, κυρίως μετατόπιση από την ξηρά στη θάλασσα, για τη διακίνηση ηρωίνης από τη Δυτική
Ασία και ρητίνης κάνναβης από το Μαρόκο στην Ευρώπη. Αν και τα επίπεδα χρήσης των περισσότερων
ναρκωτικών μειώθηκαν κατά τα αρχικά λοκντάουν, αυξήθηκαν μόλις άρθηκαν οι περιορισμοί.
Τα πρότυπα χρήσης ναρκωτικών στην περιοχή έγιναν επίσης πιο περίπλοκα λόγω της διαθεσιμότητας
και της προσβασιμότητας μιας ποικιλίας ναρκωτικών. Αυτή η αύξηση της διαθεσιμότητας και της ποικιλίας οδήγησε σε αποκλίνοντα μοτίβα πολλαπλής χρήσης ναρκωτικών, με τα άτομα, δηλαδή, που κάνουν
χρήση ναρκωτικών να καταναλώνουν περισσότερα από ένα είδη ναρκωτικών ταυτόχρονα ή διαφορετικούς
τύπους ναρκωτικών διαδοχικά. Μια άλλη αναδυόμενη τάση είναι η μη ιατρική χρήση βενζοδιαζεπινών,
μερικές φορές σε συνδυασμό με οπιοειδή ή αλκοόλ, μεταξύ ατόμων υψηλού κινδύνου που κάνουν χρήση
ναρκωτικών, κρατουμένων και άλλων ομάδων.

ΩΚΕΑΝΙΑ
Το διεθνικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, συνεχίζει να αυξάνεται
στα νησιά του Ειρηνικού. Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιούν μικρές βάρκες για τη διακίνηση ναρκωτικών, ιδιαίτερα προς την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού
επίσης αναδεικνύονται ως σημεία διέλευσης στη διακίνηση συνθετικών οπιοειδών προς την Αυστραλία, τις
Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Ευρώπης.
Η πλειονότητα των κρατών που δεν έχουν προσχωρήσει στις συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών
παραμένει συγκεντρωμένη στην Ωκεανία. Από τα 10 κράτη που δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στη
Σύμβαση του 1961 όπως τροποποιήθηκε, τα επτά βρίσκονται στην Ωκεανία. Από τα 13 κράτη που δεν
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του 1971, τα οκτώ βρίσκονται στην Ωκεανία. Και, από τα επτά μη
συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του 1988, τα τέσσερα βρίσκονται στην Ωκεανία.
Η Νέα Ζηλανδία υιοθετεί νομοσχέδιο για την εξέταση φαρμάκων και ουσιών (αρ. 2). Αυτό το νομοσχέδιο αντικαθιστά ένα προσωρινό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 με στόχο να
επιτραπεί η παροχή υπηρεσιών εξέτασης ναρκωτικών και ουσιών (drug checking) κατά τη θερινή περίοδο
των φεστιβάλ τα έτη 2020-2021.
Το Πρόγραμμα INCB GRIDS παρέχει εκπαίδευση στον Τελωνειακό Οργανισμό Ωκεανίας (OCO) και
στα μέλη του σε ολόκληρο τον Ειρηνικό ως μέρος συμφωνίας μεταξύ του INCB και του OCO για τη
διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη συγκέντρωση στοιχείων βάσει των οποίων θα μπορούν
να ενεργήσουν οι τελωνειακοί υπάλληλοι.
Οι εθνικές αρχές σε τέσσερις χώρες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές θεματικές ενότητες του INCB
Learning. Αξιωματούχοι ελέγχου ναρκωτικών από την Αυστραλία, το Κιριμπάτι, τη Νέα Ζηλανδία και την
Παπούα Νέα Γουινέα έχουν εγγραφεί για να παρακολουθήσουν τις ηλεκτρονικές θεματικές ενότητες που
καλύπτουν τα ναρκωτικά, τις ψυχοτρόπες ουσίες, τις πρόδρομες ουσίες και το διεθνές πλαίσιο ελέγχου
των ναρκωτικών.
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Στην Αυστραλία τα σκευάσματα χαμηλής δόσης CBD αφαιρέθηκαν από τον Πίνακα 4 και εντάχθηκαν
στον Πίνακα 3. Αυτή η αλλαγή θα επιτρέψει στους φαρμακοποιούς να παρέχουν σε ενήλικες για κατανάλωση χωρίς ιατρική συνταγή το μέγιστο των 150 mg ανά ημέρα τέτοιων σκευασμάτων, εγκεκριμένων από
την Υπηρεσία Θεραπευτικών Προϊόντων.
Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό κατασχέσεων στην
Ωκεανία. Ωστόσο, οι κατασχέσεις στα γειτονικά νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού δείχνουν ότι γίνεται εκμετάλλευσή τους για τη διακίνηση ναρκωτικών στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Αναβιώνει η αγορά μεθαμφεταμίνης στην Αυστραλία. Τον Απρίλιο του 2021 μια ανάλυση των λυμάτων
που κάλυπτε το 56 τοις εκατό του πληθυσμού της Αυστραλίας έδειξε αναβίωση της παράνομης αγοράς
μεθαμφεταμίνης. Η ανάλυση έδειξε επίσης μειώσεις στην κατανάλωση φαιντανύλης και οξυκωδόνης σε
επίπεδα αρνητικού ρεκόρ.
Μειώνεται η χρήση μεθαμφεταμίνης στη Νέα Ζηλανδία. Η παρακολούθηση των λυμάτων που καλύπτει
το 75 τοις εκατό του πληθυσμού δείχνει ότι η χρήση μεθαμφεταμίνης το πρώτο τρίμηνο του 2021 μειώθηκε
κατά 14 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 30 τοις εκατό σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Χαμηλά επίπεδα διαθεσιμότητας διεθνώς ελεγχόμενων φαρμάκων για ιατρικούς και επιστημονικούς
σκοπούς στα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού. Αν και το επίπεδο κατανάλωσης οπιοειδών στην Ωκεανία
παραμένει από τα υψηλότερα στον κόσμο, κυρίως λόγω της κατανάλωσης στην Αυστραλία και τη Νέα
Ζηλανδία, χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης παρατηρούνται στα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού.
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ TOY INCB ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ
GRIDS, TO ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙNCB
Το πρόγραμμα GRIDS, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο
IONICS, προωθεί τον διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, με στόχο να
αποτρέπεται η είσοδος επικίνδυνων ουσιών στις αγορές καταναλωτών. Ο αριθμός των συμβάντων που
κοινοποιούνται μέσω του IONICS αυξάνεται συνεχώς, και έχουν ληφθεί και αναλυθεί περισσότερα από
100.000 πληροφοριακά στοιχεία. Ως αποτέλεσμα τα κράτη μέλη μπόρεσαν να διεξαγάγουν έρευνες και
αναλύσεις που οδήγησαν σε κατασχέσεις επικίνδυνων ουσιών, συλλήψεις διακινητών, ποινικές διώξεις και
διακοπή της λειτουργίας διεθνών δικτύων διακίνησης.
Το πρόγραμμα GRIDS διευκολύνει τις συναντήσεις με βάση τις πληροφορίες που διατίθενται στις πλατφόρμες επικοινωνίας και σε άλλες πηγές. Αυτό έχει ενισχύσει τις έρευνες, έχει διευρύνει την επιχειρησιακή
ικανότητα και έχει διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία. Το έργο του GRIDS όσον αφορά τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει επίσης οδηγήσει στην απομάκρυνση εκατοντάδων πωλητών επικίνδυνων
ουσιών από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, μειώνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα επικίνδυνων
ουσιών για τους τελικούς χρήστες της εκάστοτε πλατφόρμας.
Το 2020 και το 2021 το πρόγραμμα GRIDS συγκάλεσε έξι συναντήσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων οι
οποίες συγκέντρωσαν εκπροσώπους των κρατών μελών και κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο εταίρους
του ιδιωτικού τομέα από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες ηλεκτρονικού πορτοφολιού
(e-wallet), εταιρείες χημικών προτύπων αναφοράς, μεταφορείς εμπορευμάτων, ιδιωτικά ταχυδρομεία και
υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.
Το πρόγραμμα GRIDS υποστηρίζει τα κράτη μέλη, ώστε να αντεπεξέρχονται στην αυξανόμενη κυκλοφορία
μη ιατρικών συνθετικών οπιοειδών. Ο κατάλογος του INCB με τις 152 ουσίες που σχετίζονται με τη φαιντανύλη χρησιμεύει ως πρακτικό εργαλείο για την πρόληψη της εκτροπής και διακίνησης αυτών των ουσιών και
για τη μείωση της διαθεσιμότητάς τους σε πιθανούς τελικούς αποδέκτες. Στο πλαίσιο του προγράμματος
GRIDS έχει διαμορφωθεί ένας δεύτερος κατάλογος οπιοειδών, μη συνδεόμενων με τη φαιντανύλη, και
άλλων νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Το INCB καλεί όλες τις κυβερνήσεις και, μέσω αυτών, τους εταίρους τους στον κλάδο της βιομηχανίας να απέχουν οικειοθελώς από οποιασδήποτε μορφής παρασκευή,
εμπορία, εξαγωγή, εισαγωγή ή διανομή των ουσιών που βρίσκονται σε αυτούς τους καταλόγους, καθώς οι
ουσίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς.
Το πρόγραμμα GRIDS συνέχισε να παρέχει το 2021 σε αξιωματούχους από όλο τον κόσμο διαδικτυακή
πρόσβαση και ηλεκτρονική εκπαίδευση σε θέματα, όπως την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφοριών, την
ενημέρωση για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες και τις ασφαλείς μεθόδους χειρισμού και απαγόρευσης
των οπιοειδών. Συμμετείχαν εξ αποστάσεως συνολικά 750 αξιωματούχοι από τον χώρο της δικαιοσύνης
και της δίωξης, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 84 κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς.
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Η επιχείρηση New Horizons το 2021 συγκέντρωσε 164 αξιωματούχους, που εκπροσωπούν 70 κράτη μέλη,
και τέσσερεις διεθνείς εταίρους (INTERPOL, Οργανισμός Τελωνείων Ωκεανίας, Παγκόσμια Ταχυδρομική
Ένωση και ΠΟΥ). Εντοπίστηκαν βασικές πηγές προέλευσης και σημεία αναδιανομής για αποστολές
τραμαδόλης και ταπενταδόλης, που διακινήθηκαν κυρίως μέσω διεθνών ταχυδρομείων, υπηρεσιών
ταχυμεταφορών, αερομεταφορών και μεταφορών εμπορευμάτων. Περισσότερες από 230 επικοινωνίες
έγιναν μέσω του IΟNICS και κατασχέθηκαν 113 κιλά τραμαδόλης (1,1 εκατομμύρια δισκία) και 194 κιλά
ταπενταδόλης (1,7 εκατομμύρια δισκία).

INCB Learning
Το 2021 το INCB Learning πραγματοποίησε τρία διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια για 95 αξιωματούχους
από 21 χώρες της Νότιας Αμερικής, της Δυτικής Αφρικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού. Η
πλειονότητα των συμμετεχόντων (68 τοις εκατό) σε αυτά τα σεμινάρια ήταν γυναίκες.
Το INCB Learning δημιούργησε μια τέταρτη ηλεκτρονική θεματική ενότητα για το διεθνές πλαίσιο ελέγχου
των ναρκωτικών, η οποία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και τα ισπανικά. Οι ηλεκτρονικές θεματικές ενότητες
είναι δωρεάν και διατίθενται στις αρμόδιες εθνικές αρχές κατόπιν υποβολής αιτήματος στη διεύθυνση
incb.learning@un.org.
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Η Διεθνής Επιτροπή του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) είναι το ανεξάρτητο όργανο που επιβλέπει την εφαρμογή των συμβάσεων του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών. Ιδρύθηκε το 1968 σύμφωνα
με τα όσα προέβλεπε η Ενιαία Σύμβαση για τα Ναρκωτικά του 1961. Με βάση προηγούμενες συμβάσεις
για τον έλεγχο των ναρκωτικών, πρόδρομα όργανα της Επιτροπής λειτουργούσαν ήδη από την εποχή της
Κοινωνίας των Εθνών. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, δημοσιεύει ετήσια έκθεση η οποία υποβάλλεται στο
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) μέσω της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά (CND).
Η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της κατάστασης του ελέγχου των ναρκωτικών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ως αντικειμενικό όργανο η Επιτροπή προσπαθεί να εντοπίσει και να προβλέψει τις
επικίνδυνες τάσεις και να προτείνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Η έκθεση ανακοινώνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα από το ΚΕΘΕΑ, σύμβουλο οργανισμό του ECOSOC σε
θέματα ναρκωτικών.

