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ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων)

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη xώρα μας. 
Aποτελεί βασικό φορέα του εθνικού σxεδιασμού εναντίον των εξαρτήσεων και είναι σύμβουλος 
οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του ΟΗΕ σε θέματα ναρ-
κωτικών. 

Από το 1987 το ΚΕΘΕΑ δημιουργεί προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά βασισμένα 
στο μοντέλο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαφορετικών 
ομάδων-στόxων. Η θεραπευτική του προσέγγιση είναι ολιστική, ψυχοκοινωνική με τη συμμετοχή 
της οικογένειας και της κοινωνίας, χωρίς τη χορήγηση υποκαταστάτων. Την τελευταία 20ετία 
προσφέρει επίσης προγράμματα και για άλλες μορφές εξάρτησης, από το αλκοόλ, τα τυχερά 
παιχνίδια και το διαδίκτυο/gaming. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, 
με σεβασμό στο απόρρητο.

Σήμερα το ΚΕΘΕΑ διαθέτει περισσότερες από 130 μονάδες πανελλαδικά σε 30 πόλεις και 19 
σωφρονιστικά καταστήματα. Σε ετήσια βάση οι μονάδες αυτές υποστηρίζουν 20.000 περίπου 
άτομα, ανθρώπους με διαφορετικές μορφές εξάρτησης και τους οικείους τους. Έρευνες τεκμη-
ριώνουν την αποτελεσματικότητα και την οικονομική ανταποδοτικότητα των προγραμμάτων του 
ΚΕΘΕΑ. Ο οργανισμός 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 2022, η οποία ανακοινώνεται σε όλο τον κόσμο στις 9 Μαρτίου 2023. 
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 2022 είναι αναρτημένο, σε όλες τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ, στον ιστότοπο της 
Επιτροπής www.incb.org.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η διαθεσιμότητα διεθνώς ελεγχόμενων ουσιών για ιατρικούς και επιστημο-
νικούς σκοπούς παραμένει άνιση και, σε πολλές περιοχές, ανεπαρκής. Η 
Διεθνής Επιτροπή για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (ΙΝCB), προκειμένου να 
υποστηρίξει τα κράτη μέλη, ώστε να βελτιώσουν την κατάσταση, δημοσίευσε 
μια ειδική αναφορά, συμπληρωματική της Ετήσιας Έκθεσής της για το 2022, με 
τίτλο: «Κανένας ασθενής δεν μένει πίσω: Πρόοδος στη διασφάλιση επαρκούς 
πρόσβασης σε διεθνώς ελεγχόμενες ουσίες για ιατρικούς και επιστημονικούς 
σκοπούς». Η συμπληρωματική αναφορά εξετάζει την κατάσταση με βάση τις 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο INCB από τα κράτη μέλη και την κοινωνία 
των πολιτών, εντοπίζει εμπόδια και διατυπώνει συστάσεις, συμπεριλαμβανο-
μένης της διασφάλισης της διαθεσιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το θεματικό κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης του 2022 παρουσιάζει την 
ανάλυση του INCB γύρω από την τάση νομιμοποίησης της μη ιατρικής χρήσης της κάνναβης. Αναλύει 
τις διάφορες προσεγγίσεις πολιτικής, από τη σκοπιά των συμβάσεων για τον έλεγχο των ναρκωτικών. 
To INCB σημειώνει ότι η νομιμοποίηση της μη ιατρικής και μη επιστημονικής προμήθειας και χρήσης 
κάνναβης παραβιάζει τις διατάξεις των συμβάσεων. Το σύστημα ελέγχου που βασίζεται στις συμβάσεις 
προσφέρει σημαντική ευελιξία στα κράτη για την προστασία των νέων, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, 
την αποφυγή μη αναγκαίων φυλακίσεων και για την αντιμετώπιση των παράνομων αγορών και του οργανω-
μένου εγκλήματος που συνδέεται με αυτές. Κεντρικό στοιχείο των συμβάσεων είναι η αρχή της αναλογι-
κότητας και η δημιουργία καλύτερων προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας, καθώς και η αντιμετώπιση 
του οργανωμένου εγκλήματος μέσω της κοινωνικής πρόληψης και της επιβολής του νόμου. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι η νομιμοποίηση της κάνναβης δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει τους νέους από τη χρήση 
της ουσίας και ότι οι παράνομες αγορές εξακολουθούν να υφίστανται. Το INCB ανησυχεί ιδιαίτερα για την 
αναπτυσσόμενη βιομηχανία κάνναβης, η οποία προωθεί προϊόντα με βάση την κάνναβη με τρόπους που 
προσελκύουν τους νέους, και για την υποβάθμιση των βλαβών που συνδέονται με τη χρήση προϊόντων 
κάνναβης υψηλής δραστικότητας.

Η έκθεση αναλύει επίσης την παγκόσμια αύξηση της παράνομης παραγωγής και διακίνησης κοκαΐνης, 
καθώς και τη διογκούμενη απειλή για τη δημόσια υγεία από την αυξημένη διαθεσιμότητα και τα υψηλότερα 
επίπεδα καθαρότητας της ουσίας.

Το INCB εξακολουθεί να ανησυχεί για τη μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια παπαρούνας του οπίου και για 
την παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν, όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η πρόληψη και η 
θεραπεία για όλους τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ναρκωτικών, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Το INCB 
εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει το να διασφαλιστεί η παροχή θεραπείας και υποστήριξης για 
θέματα ψυχικής υγείας, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η έκθεση του INCB για τις πρόδρομες ουσίες που αφορά το έτος 2022 περιέχει συστάσεις που στοχεύουν 
στο να βελτιώσουν τον έλεγχο των χημικών ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγή παρά-
νομων ναρκωτικών και στο να αντιμετωπίσουν τον πολλαπλασιασμό μη ελεγχόμενων πρόδρομων ουσιών 
των συνθετικών ναρκωτικών. 
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Η παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων που περιέχονται στις εκθέσεις της Επιτροπής για το 
2022 θα συμβάλει όχι μόνο στη βελτιωμένη εφαρμογή των συμβάσεων ελέγχου των ναρκωτικών αλλά και 
στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτόν, το INCB υποστηρίζει τις κυβερνήσεις 
μέσω του προγράμματος INCB Learning, του προγράμματος GRIDS και άλλων συστημάτων του, όπως το 
PEN-Online, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών. Καθώς η διεθνής κοινότητα επιδιώκει 
να επανέλθει στην ατζέντα του 2030 μετά την πανδημία COVID-19 και εν μέσω καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης ανθρωπιστικής φύσης, η εφαρμογή των συμβάσεων ελέγχου των ναρκωτικών είναι κεντρικής 
σημασίας για τη διαφύλαξη της υγείας και της ευημερίας.

Jagjit Pavadia
Πρόεδρος 
της Διεθνούς Επιτροπής για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών
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Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 
ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η νομιμοποίηση της κάνναβης φαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη κατανάλωσή της, ιδίως μεταξύ 
των νέων, και μείωση της αντίληψης ότι εμπεριέχει κίνδυνο, ενώ δεν περιορίζει την εγκληματική δραστηρι-
ότητα, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του INCB.

Στοιχεία από κράτη και χώρες όπου η κάνναβη έχει νομιμοποιηθεί για ψυχαγωγική χρήση δείχνουν με-
γαλύτερη κατανάλωση της ουσίας και αύξηση των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία, των ψυχωσικών 
διαταραχών, καθώς και αρνητικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια.

Περίπου το 4 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού, κατά προσέγγιση 209 εκατομμύρια άνθρωποι, κάνουν 
χρήση κάνναβης (στοιχεία από το 2020), καθιστώντας την το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο παράνομο 
ναρκωτικό στον κόσμο. Η καλλιέργεια κάνναβης παρουσίασε ανοδική τάση την τελευταία δεκαετία, και ο 
αριθμός των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν έχει αυξηθεί κατά 23%. Η χρήση κάνναβης ποικίλλει πολύ 
ανά περιοχή και είναι υψηλότερη στη Βόρεια Αμερική, την Ωκεανία και τη Δυτική Αφρική.

Ερωτήματα για την ταξινόμηση της κάνναβης

Ορισμένες κυβερνήσεις δεν είναι βέβαιες εάν η κάνναβη και οι ουσίες που σχετίζονται με αυτήν πρέπει να συ-
νεχίσουν ταξινομούνται ως επιβλαβείς, καθώς και αν οι έλεγχοι που προβλέπονται στις συμβάσεις ελέγχου 
των ναρκωτικών εξακολουθούν να είναι επίκαιροι ως προς τη χρήση της κάνναβης. Αυτές οι κυβερνήσεις ανα-
ζητούν εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης της μη ιατρικής χρήσης της κάνναβης.

Οι προσεγγίσεις νομιμοποίησης διαφέρουν πολύ μεταξύ των χωρών

Η ποικιλία των διαφορετικών νομοθετικών μοντέλων από χώρα σε χώρα καθιστά δύσκολο το να εκτιμηθεί ο 
αντίκτυπος των νομοθετικών αλλαγών για την κάνναβη στην κοινωνία. Τα στοιχεία εξακολουθούν να είναι 
περιορισμένα και τα δεδομένα που υποβάλλονται είναι συχνά πολύ πρόσφατα για εξαγωγή ουσιαστικών 
συμπερασμάτων.

Η τάση για επίσημη νομιμοποίηση της κάνναβης για μη ιατρική προμήθεια και χρήση ξεκίνησε πρώτη φορά 
στην Αμερική και τώρα εδραιώνεται στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές. Ενώ ο αριθμός των χωρών όπου 
η κάνναβη είναι νόμιμη είναι ακόμη μικρός, περισσότερες κυβερνήσεις σκέφτονται να ακολουθήσουν 
αυτόν τον δρόμο. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2022 η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου δημοσίευσε 
ένα σχέδιο νόμου που θα επιτρέπει σε ενήλικες να καλλιεργούν έως και τέσσερα φυτά κάνναβης στο 
σπίτι για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Τον Οκτώβριο του 2022 η γερμανική κυβέρνηση παρουσίασε έναν νόμο 
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που ρυθμίζει την ελεγχόμενη διάθεση κάνναβης σε ενήλικες για ψυχαγωγική χρήση σε αδειοδοτημένα 
καταστήματα. Στην Ιταλία, από την άλλη πλευρά, η πρόταση για δημοψήφισμα για τη νομιμοποίηση της 
προσωπικής καλλιέργειας κάνναβης και άλλων ψυχοδραστικών φυτών απορρίφθηκε από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο τον Φεβρουάριο του 2022.

Η νομιμοποίηση της κάνναβης οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση

Εκτιμήσεις δεδομένων δείχνουν ότι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της νομιμοποίησης της κάνναβης είναι η 
πιθανότητα αυξημένης χρήσης, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ατόμων. Δεδομένα που συλλέχθηκαν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες καταναλώνουν σημαντικά περισσότερη 
κάνναβη σε πολιτείες όπου η κάνναβη έχει νομιμοποιηθεί, σε σύγκριση με πολιτείες όπου η ψυχαγωγική 
χρήση είναι παράνομη. Για τις ηλικίες 12 ετών και άνω τα νούμερα αυξήθηκαν από 16,5 τοις εκατό σε 24,5 
τοις εκατό σε αυτές τις πολιτείες.

Περιορίστηκε η αντίληψη περί επικινδυνότητας της κάνναβης, λόγω της αυξημένης 
διαθεσιμότητάς της

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αυξημένη διαθεσιμότητα προϊόντων κάνναβης σε κράτη όπου η κατανάλωση είναι 
νόμιμη έχει μειώσει την αντίληψη του κοινού για τον βαθμό επικινδυνότητάς της. Οι νέες μορφές προϊόντων 
κάνναβης, όπως τα βρώσιμα προϊόντα ή τα προϊόντα ατμίσματος που διατίθενται στο εμπόριο σε φαντα-
χτερές συσκευασίες, έχουν ενισχύσει αυτήν την τάση. Αυτό έχει συμβάλει στο να φαίνονται ασήμαντες οι 
επιπτώσεις από τη χρήση κάνναβης στα μάτια του κοινού, ιδιαίτερα στα νεότερα άτομα.

Αυτή η τάση κανονικοποίησης έχει περιορίσει την αντίληψη ότι η χρήση προϊόντων κάνναβης μπορεί να 
έχει βλαπτικές επιπτώσεις στην υγεία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, τα δεδομένα έχουν 
δείξει ότι η τακτική χρήση κάνναβης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα στη γνωστική ανά-
πτυξη των νέων, επηρεάζοντας τις εκπαιδευτικές τους επιδόσεις και τις κοινωνικές τους συμπεριφορές.

Στα κράτη που προχωρούν σε νομιμοποίηση σημειώνονται περισσότερα επείγοντα 
περιστατικά και τροχαία

Η αυξημένη χρήση και η υψηλότερη δραστικότητα κάποιων προϊόντων κάνναβης έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις και δημιουργεί κινδύνους για την υγεία ανθρώπων όλων των ηλικιών. Σε όλες τις χώρες όπου η 
κάνναβη νομιμοποιήθηκε, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των συνδεόμενων με την ουσία προβλημάτων 
υγείας. Ανάμεσα στο 2000 και στο 2018, παγκοσμίως οι εισαγωγές που σχετίζονται με εξάρτηση ή στε-
ρητικά συμπτώματα από κάνναβη οκταπλασιάστηκαν. Επίσης τετραπλασιάστηκαν σε όλο τον κόσμο και 
οι εισαγωγές για ψυχωσικές διαταραχές που συνδέονται με την κάνναβη. Στο Κολοράντο των ΗΠΑ οι 
επισκέψεις στα επείγοντα και οι νοσηλείες λόγω υπερβολικής χρήσης κάνναβης αυξήθηκαν αισθητά μετά 
την εφαρμογή της νομιμοποίησης. Οι επισκέψεις στα νοσοκομεία για τραυματισμούς από ατυχήματα που 
συνδέονται με την κάνναβη επίσης αυξήθηκαν, κατά 30%.
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Έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις της νομιμοποίησης της κάνναβης στην οδική ασφάλεια διαπίστωσαν 
αύξηση των θανατηφόρων ατυχημάτων στην Πολιτείας της Ουάσιγκτον και στο Κολοράντο (ΗΠΑ), μετά 
το άνοιγμα νόμιμων χώρων διάθεσης της κάνναβης. Στατιστικά στοιχεία από το Κολοράντο δείχνουν ότι 
το ποσοστό των οδηγών υπό την επήρεια κάνναβης στο σύνολο των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων 
ήταν το 2020 σχεδόν διπλάσιο από ό,τι το 2013. Η συχνότητα των απαιτήσεων ασφαλιστικής αποζημίωσης 
λόγω σύγκρουσης οχημάτων επίσης αυξήθηκε σημαντικά μετά την εφαρμογή της νομιμοποίησης στο 
Κολοράντο, την Ουάσιγκτον και το Όρεγκον σε σύγκριση με γειτονικές πολιτείες.

Οι κυβερνητικοί στόχοι από τη νομιμοποίηση της κάνναβης δεν επιτεύχθηκαν

Ο κύριος στόχος των κυβερνήσεων μέσω της νομιμοποίησης της κάνναβης είναι η μείωση των εγκλημα-
τικών δραστηριοτήτων, αλλά αυτό δεν έχει επιτευχθεί και οι παράνομες αγορές συνεχίζουν να λειτουρ-
γούν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι παράνομες αγορές για την προμήθεια κάνναβης παραμένουν σε όλες τις 
χώρες που έχουν προχωρήσει σε νομιμοποίηση, αγγίζοντας το 40 τοις εκατό στον Καναδά, σχεδόν το 50 
τοις εκατό στην Ουρουγουάη και το 75 τοις εκατό στην Καλιφόρνια.

Η δημιουργία φορολογικών εσόδων ήταν ένας άλλος σημαντικός στόχος για τις κυβερνήσεις που 
προώθησαν τη νομιμοποίηση της κάνναβης. Αν και τα φορολογικά έσοδα από τις πωλήσεις κάνναβης 
αυξάνονται κάθε χρόνο στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα φορολογικά έσοδα είναι χαμηλότερα 
από τα αναμενόμενα και αποτελούν μόνο το 1 τοις εκατό του προϋπολογισμού στις χώρες που έχουν 
προχωρήσει σε νομιμοποίηση. Το INCB καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο στόχος πολλών κυβερνήσεων να 
χρησιμοποιούν την κάνναβη ως μέσο σημαντικής αύξησης των φορολογικών εσόδων, δεν έχει επιτευχθεί 
μέσω της νομιμοποίησης.

Επέκταση της βιομηχανίας κάνναβης

Η νομιμοποίηση της κάνναβης έχει δημιουργήσει μια νέα οικονομική αγορά με μεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης και επενδυτικών ευκαιριών. Μεγάλες εταιρείες που στοχεύουν στο να διευρύνουν τα εμπορικά 
τους κέρδη επεκτείνονται στη βιομηχανία κάνναβης και έχουν ασκήσει πιέσεις για την άρση των ελέγχων 
στην κάνναβη. Πολλές εταιρείες προσπαθούν να επεκταθούν στην αγορά ιατρικής κάνναβης και στην 
αγορά για χρήση από ενήλικες οι οποίες αναδύονται σε όλο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η νόμιμη 
προσφορά προϊόντων κάνναβης είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες και δημιούργησε 
πωλήσεις 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021 –αύξηση 43 τοις εκατό από το 2020.

Η απεγκληματοποίηση και η αποποινικοποίηση είναι διαφορετικές έννοιες                            
από τη νομιμοποίηση

Το INCB καθιστά σαφές ότι η νομιμοποίηση της κάνναβης για μη ιατρική χρήση αποτελεί παραβίαση 
των συμβάσεων για τα ναρκωτικά, παρόλο που οι συμβάσεις παρέχουν ορισμένη ευελιξία όσον αφορά 
την απεγκληματοποίηση και την αποποινικοποίηση ως εναλλακτικές οδούς για αδικήματα σχετικά με την 
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κάνναβη. Ορισμένα κράτη έχουν ήδη αλλάξει την πολιτική τους ως προς τη δίωξη αδικημάτων που σχετί-
ζονται με τα ναρκωτικά και έχουν καταργήσει τις ποινικές κυρώσεις για τη μη ιατρική χρήση κάνναβης για 
προσωπική χρήση ή την έχουν μετατρέψει σε ήσσονος σημασίας αδίκημα. Το INCB τονίζει ότι οι έννοιες 
της «απεγκληματοποίησης» και της «αποινικοποίησης» διαφέρουν από τις πολιτικές που επιτρέπουν ρητά 
τη νομιμοποίηση ή τη δημιουργία «ρυθμιζόμενης αγοράς». Τα εθνικά νομικά πλαίσια που επιτρέπουν τη μη 
ιατρική χρήση της κάνναβης παραβιάζουν τις συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών, οι οποίες προβλέπουν 
ότι κάθε είδους χρήση ναρκωτικών πρέπει να περιορίζεται σε ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

Περαιτέρω συμπεράσματα του INCB

Το INCB υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι συμβάσεις είναι δεσμευτικές και ότι η νομιμοποίηση της κάν-
ναβης για μη ιατρική χρήση συνιστά παραβίαση των συμπεφωνημένων.

Το INCB επισημαίνει ότι οι συμβάσεις προσφέρουν κάποια ευελιξία όσον αφορά την απεγκληματοποίηση 
ή την αποποινικοποίηση ως εναλλακτικές οδούς για αδικήματα που σχετίζονται με την κάνναβη.

Το INCB τονίζει ότι υπάρχουν ελάχιστα αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις της νομιμοποίησης 
της κάνναβης για την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων. Η ποικιλία των μοντέλων που έχουν υιοθε-
τήσει τα κράτη καθιστά επίσης δύσκολη τη μεταφορά συνόλων δεδομένων από τη μία χώρα στην άλλη, 
καθώς και την πρόβλεψη των επιτυχιών ή αποτυχιών των πλαισίων νομιμοποίησης.

Το INCB σημειώνει ότι οι επιπτώσεις της χρήσης κάνναβης στα άτομα και στις κοινωνίες πρέπει να μελε-
τηθούν περαιτέρω πριν ληφθούν μακροπρόθεσμα δεσμευτικές αποφάσεις.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της νομιμοποίησης της κάνναβης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της Σύμβασης του 1961 και συνεχίζει να συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις 
για να τις βοηθήσει να εφαρμόσουν τις συμβάσεις. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση των στόχων των 
συμβάσεων στο πλαίσιο της ευελιξίας που αυτές προσφέρουν, μέσω ισορροπημένων και αναλογικών 
προσεγγίσεων που βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προαγωγή της υγείας 
και της ευημερίας.
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ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΠΙΣΩ: ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Συμπλήρωμα της Ετήσιας Έκθεσης του INCB για το 2022 

Το INCB δημοσιεύει ειδική έκθεση με τίτλο «Κανένας ασθενής δεν μένει πίσω: Πρόοδος στη διασφάλιση 
επαρκούς πρόσβασης σε διεθνώς ελεγχόμενες ουσίες για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς», ως 
συμπλήρωμα της Ετήσιας Έκθεσης για το 2022. Η συμπληρωματική αυτή έκδοση εξετάζει την κατάσταση 
με βάση τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο INCB από τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών. 
Η ανασκόπηση συνδέεται με την πρωτοβουλία του Προέδρου της εξηκοστής πέμπτης συνόδου της Επι-
τροπής του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (CND) να κλιμακωθεί η υλοποίηση των δεσμεύσεων της διεθνούς 
πολιτικής για τα ναρκωτικά σχετικά με τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε ελεγχόμενες 
ουσίες για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

Παραμένουν οι περιφερειακές διαφορές στη διαθεσιμότητα των οπιοειδών αναλγητικών, 
συμπεριλαμβανομένης της μορφίνης 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι πολλές χώρες συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες στην αγορά επαρκών οπιοειδών 
αναλγητικών για την αντιμετώπιση του πόνου. Η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ψυχοτρόπους ουσίες είναι 
λιγότερο ξεκάθαρη, αλλά η περιορισμένη πρόσβαση και διαθεσιμότητα φαίνεται να αποτελεί ζήτημα, 
ειδικότερα στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 

Επίσης, οι περιφερειακές ανισότητες αφορούν και πολλές χώρες οι οποίες επιχειρούν να αγοράσουν 
φάρμακα που περιέχουν μορφίνη, παρόλο που, σύμφωνα με αναφορές, υπάρχει διαθεσιμότητα πρώτων 
υλών των οπιοειδών.

Καθώς μεγάλη ποσότητα της διαθέσιμης μορφίνης χρησιμοποιείται για την παραγωγή κωδεΐνης, όπως για 
παράδειγμα σε φάρμακα για τον βήχα, μικρή μόνο ποσότητα απομένει για να χρησιμοποιηθεί απευθείας 
για άλλους ιατρικούς σκοπούς, όπως είναι η ανακούφιση από τον πόνο ή η παρηγορητική φροντίδα. Τα 
στοιχεία που υποβάλλονται δείχνουν ότι η περιορισμένη ποσότητα μορφίνης που χρησιμοποιείται απευ-
θείας για την ανακούφιση του πόνου χρησιμοποιείται κυρίως σε χώρες υψηλού εισοδήματος. Αυτό επι-
βεβαιώνεται από τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με τη διαθεσιμότητα της 
μορφίνης που καταναλώνεται από το στόμα σε δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, και δείχνει 
τις σημαντικές διαφορές στη χρήση της ουσίας μεταξύ διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων.
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Περιφερειακές ανισότητες στα επίπεδα της κατανάλωσης αντιεπιληπτικών και 
φαρμάκων για τη διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD)

Eίναι εμφανείς μερικές βασικές τάσεις στις περιφερειακές ανισότητες ως προς την κατανάλωση διαφόρων 
ψυχοτρόπων ουσιών. Για παράδειγμα, η κατανάλωση αντιεπιληπτικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης 
της κλοναζεπάμης και της φαινοβαρβιτάλης, είναι χαμηλή στην Αφρική, την Ασία και την Ωκεανία σε σχέση 
με την Αμερική και την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι αυτές οι ουσίες βρίσκονται μεταξύ των πιο εμπορεύ-
σιμων ψυχοτρόπων ουσιών. 

Ομοίως, υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές ανισότητες στην κατανάλωση μεθυλφαινιδάτης, παρά τις 
αναφορές που υποδηλώνουν ότι τα επίπεδα επικράτησης της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και 
υπερκινητικότητας (ADHD) δεν διαφέρουν και τόσο μεταξύ των περιοχών. 

Μόνο μικρός αριθμός χωρών χρησιμοποιεί ελεγχόμενες ουσίες για τη θεραπεία             
της εξάρτησης από τα οπιοειδή  

Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι τα θεραπευτικά προγράμματα που χορηγούν αγωνιστές οπιοειδών 
είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία των εξαρτήσεων από τα οπιοειδή. Ωστόσο, η χρήση μεθαδόνης και 
βουπρενοφρίνης για τη θεραπεία από την εξάρτηση οπιοειδών αφορά περιορισμένο αριθμό χωρών, από 
τις οποίες οι περισσότερες είναι στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Σε άλλες χώρες όπου είναι διαδεδομένη 
η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών, η θεραπεία με βουπρενοφρίνη, μεθαδόνη και αγωνιστές των οπιοειδών 
είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη. Το INCB παρακινεί τις κυβερνήσεις και τις ιατρικές Αρχές να χρησιμο-
ποιούν μεθαδόνη και βουπρενοφρίνη για τη θεραπεία της εξάρτησης από τα οπιοειδή, δεδομένης της 
θεραπευτικής τους αποτελεσματικότητας. 

Η παράδοση ελεγχόμενων φαρμάκων κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
παραμένει προβληματική 

Σε μια εποχή κατά την οποία αυξάνονται οι παγκόσμιες ανάγκες για ελεγχόμενες ουσίες κατά τη διάρκεια 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, οι χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην έγκαιρη παραλαβή και παρά-
δοση αυτών των ουσιών. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις πρόσθετες διοικητικές προϋποθέσεις που ισχύουν 
για τη διεθνή διακίνηση ελεγχόμενων ουσιών.

Οι ελεγχόμενες ουσίες που περιλαμβάνονται στα κιτ υγειονομικού υλικού για έκτακτες ανθρωπιστικές 
κρίσεις, όπως η μορφίνη, η διαζεπάμη και η φαινοβαρβιτάλη, είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώ-
πιση του πόνου, την παρηγορητική φροντίδα, τη χειρουργική φροντίδα και αναισθησία, καθώς και για 
θεραπείες προβλημάτων ψυχικής υγείας και νευρολογικών καταστάσεων των ανθρώπων που βρίσκονται 
σε διάφορες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από παρα-
τεταμένες συγκρούσεις και την κλιματική αλλαγή.

Τα διδάγματα από τη Βραζιλία, το Βέλγιο και το Λίβανο, που υιοθέτησαν διάφορα μέτρα για τη διευκό-
λυνση της πρόσβασης σε φαρμακευτικές προμήθειες, υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης λήψης 
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νομοθετικών μέτρων έκτακτης ανάγκης, σχετικών νομοθετικών αλλαγών και συντονισμένης επικοινωνίας, 
προκειμένου να επισπεύδεται η πρόσβαση σε ελεγχόμενες ουσίες για ανθρωπιστική βοήθεια.

Η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων βελτιώθηκε σε κάποιον βαθμό               
μετά την COVID-19

Η πανδημία COVID-19 δημιούργησε άνευ προηγουμένου προκλήσεις για τις οικονομίες και τα συστήματα 
δημόσιας υγείας όλων των χωρών από τις αρχές του 2020. Τα λοκντάουν, το κλείσιμο των συνόρων και 
τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης διατάραξαν την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων, 
επειδή ορισμένες μεγάλες οικονομίες  δεν μπορούσαν πλέον να παρασκευάζουν βασικά αρχικά υλικά και 
ενεργά φαρμακευτικά συστατικά. Τα υλικοτεχνικά προβλήματα, λόγω του κλεισίματος των συνόρων και 
των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, προκάλεσαν παρατεταμένες καθυστερήσεις.

Αναλύοντας δεδομένα από κυβερνήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, το INCB διαπίστωσε 
ότι σημειώθηκε κάποια βελτίωση στη λειτουργία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού το 2022. Υπάρ-
χουν ακόμη σημαντικοί τομείς που απαιτούν ανάληψη δράσης, όχι μόνο από τα κράτη μέλη αλλά και από 
τη διεθνή κοινότητα.

Αυξανόμενη απειλή από την ανερχόμενη παραγωγή και διακίνηση κοκαΐνης

Το μεταβαλλόμενο εγκληματικό τοπίο στις περιοχές του κόσμου που επηρεάζονται από την παράνομη καλ-
λιέργεια θάμνων κόκας, οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση της καλλιέργειας, της παραγωγής 
και της διακίνησης κοκαΐνης. Λόγω της εξειδίκευσης των παρασκευαστών και των διακινητών στα διάφορα 
στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας κοκαΐνης, έχουν γίνει διαθέσιμες στους τελικούς καταναλωτές μεγαλύ-
τερες ποσότητες καθαρότερου προϊόντος σε φθηνότερες τιμές.

Το INCB συνιστά η αντιμετώπιση να είναι συντονισμένη και να στοχεύει σε κάθε κρίκο της αλυσίδας 
εφοδιασμού κοκαΐνης, μέσω τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στην καλλιέργεια θάμνων κόκας και αποτελε-
σματικού ελέγχου των πρόδρομων ουσιών. Όπως για παράδειγμα, με συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων 
και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών και εταιρειών υλικοτεχνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση του 
λαθρεμπορίου και για τη διακοπή των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών που προέρχονται από το 
εμπόριο της κοκαΐνης.

Απαιτείται δράση για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας  
έχουν πρόσβαση σε επαρκή θεραπεία και φάρμακα, ακόμα και σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης

Το INCB διαπιστώνει ότι τα άτομα με παθήσεις ψυχικής υγείας δεν έχουν πρόσβαση σε απαραίτητες 
υπηρεσίες, όπως θεραπεία και φάρμακα, και ότι οι ανεπαρκείς επενδύσεις στον τομέα αυτόν σημαίνουν 
ότι δεν καλύπτονται οι ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού.
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Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του πα-
γκόσμιου πληθυσμού με ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές, και προβλήματα χρήσης ουσιών ζουν σε 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας για αυτούς τους πληθυσμούς 
είναι σπάνιες και συχνά δυσπρόσιτες.

Ο μεγάλος αριθμός ανθρωπιστικών κρίσεων που προκαλούνται από ένοπλες συγκρούσεις, την κλιμα-
τική αλλαγή ή έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των 
ανθρώπων σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ορισμένες ομάδες, όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας 
και σε άλλες υπηρεσίες πρώτης γραμμής, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με διαταραχές 
χρήσης ναρκωτικών και τα άτομα με προϋπάρχουσες παθήσεις ψυχικής υγείας, έχουν πληγεί ιδιαίτερα.

Την ίδια στιγμή το INCB ανησυχεί για την υπερσυνταγογράφηση ψυχοτρόπων ουσιών για τη θεραπεία 
ψυχικών και νευρολογικών διαταραχών, καθώς και διαταραχών χρήσης ουσιών σε ορισμένες χώρες. Η 
πρακτική της μη εποπτευόμενης αυτοθεραπείας από άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, λόγω έλλειψης 
πρόσβασης σε επαγγελματικές υπηρεσίες, είναι ένας ακόμα λόγος ανησυχίας.

Το INCB υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις ότι τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας χρειάζονται κατάλ-
ληλη πρόσβαση σε επαρκή θεραπεία και τα απαραίτητα φάρμακα για την ανακούφιση της κατάστασής 
τους. Το INCB ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης τεκμηριωμένες θεραπείες ψυχικής υγείας και υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και να διασφα-
λίσουν ότι αυτές οι υπηρεσίες συνεχίζουν να παρέχονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
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ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  

Τρεις νέες χημικές πρόδρομες ουσίες υπό διεθνή έλεγχο

Στην 65η σύνοδό της τον Μάρτιο του 2022 η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (CND) συμπεριέλαβε 
τρεις νέες ουσίες στον Πίνακα Ι της Σύμβασης του 1988. Οι χημικές ουσίες 4 AP1, 1-boc-4AP και νορφε-
ντανύλη χρησιμοποιούνται στην παράνομη παρασκευή του εξαιρετικά ισχυρού οπιοειδούς φεντανύλη. Ο 
διεθνής έλεγχος των τριών ουσιών τέθηκε σε ισχύ στις 23 Νοεμβρίου 2022, ανεβάζοντας τον συνολικό 
αριθμό των ουσιών που έχουν ενταχθεί στους Πίνακες I και II της Σύμβασης του 1988 σε 33.

Οι χώρες αναφέρουν μεγάλο αριθμό κατασχέσεων μη ελεγχόμενων χημικών ουσιών 
και πρόδρομων ουσιών των συνθετικών ναρκωτικών

Εξήντα επτά χώρες και στις πέντε ηπείρους έχουν πλέον αναφέρει κατασχέσεις ουσιών που δεν περιλαμ-
βάνονται στους δύο πίνακες της Σύμβασης του 1988, γεγονός που δείχνει αυξημένη παγκόσμια διακίνηση 
μη ελεγχόμενων χημικών ουσιών, καθώς και πρόδρομων ουσιών των συνθετικών ναρκωτικών. Οι μη ελεγ-
χόμενες χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται στην παράνομη παρασκευή όλων των κατηγοριών ναρκωτικών 
εκτός της κάνναβης. Τα τελευταία οκτώ χρόνια 10 νέες ουσίες, μερικές από τις οποίες είναι πρόδρομες 
ουσίες συνθετικών ναρκωτικών χωρίς καμία γνωστή νόμιμη χρήση, προστέθηκαν στους Πίνακες I και II 
της Σύμβασης του 1988.

Το INCB, επειδή ανησυχεί για την παγκόσμια εξάπλωση των μη ελεγχόμενων χημικών ουσιών, υποστηρίζει 
τις κυβερνήσεις στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μεταξύ άλλων μέσω του έργου που επιτελεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της Σύμβασης του 1988.

Οι κατασχέσεις πρόδρομων ουσιών της μεθαμφεταμίνης συνεχίζουν να μειώνονται, 
παρά την αυξημένη διαθεσιμότητα μεθαμφεταμίνης

Οι κατασχέσεις εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης, ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παράνομη παραγωγή 
μεθαμφεταμίνης, συνέχισαν να μειώνονται. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε η ποσότητα της μεθαμφεταμίνης που 
κατασχέθηκε, γεγονός που δείχνει ότι εναλλακτικές πρόδρομες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
πρόδρομων ουσιών συνθετικών ναρκωτικών, χρησιμοποιούνται για την παράνομη παραγωγή μεθαμφετα-
μίνης. Αυτή η τάση είναι καλά εδραιωμένη στην Ευρώπη και γίνεται ολοένα και πιο σημαντική σε άλλα μέρη 
του κόσμου, όπως δείχνουν τα στοιχεία που υποβάλλονται στο INCB.

Οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών μεταφέρουν την επεξεργασία κοκαΐνης στην Ευρώπη

Η ανακάλυψη 15 εργαστηρίων επεξεργασίας κοκαΐνης δείχνει ότι οι οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών 
χρησιμοποιούν νέες και εξελιγμένες μεθόδους για τη λαθραία εισαγωγή βάσης κοκαΐνης. Από τα 15 εργα-
στήρια τα έξι βρίσκονταν στην Ευρώπη, υποδηλώνοντας την τάση των οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών 
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να μεταφέρουν την επεξεργασία της κοκαΐνης σε αυτήν την περιοχή. Γενικά, τα εργαστήρια που ανακαλύ-
φθηκαν είχαν δημιουργηθεί για να ανακτήσουν τη βάση κοκαΐνης που ήταν κρυμμένη σε υλικά μεταφοράς, 
η οποία στη συνέχεια διυλίζεται σε υδροχλωρική κοκαΐνη με πολύ υψηλό επίπεδο καθαρότητας.

Η προσφορά ηρωίνης δεν αντικατοπτρίζεται στις κατασχέσεις της κύριας πρόδρομης 
ουσίας της

Οι παγκόσμιες κατασχέσεις οξικού ανυδρίτη, που χρησιμοποιείται στην παράνομη παρασκευή ηρωίνης, 
συνέχισαν να μειώνονται, ιδίως σε χώρες που παλαιότερα ανέφεραν κατασχέσεις σημαντικών ποσοτήτων 
της ουσίας. Το 2021 η Τουρκία αντιπροσώπευε περισσότερο από το 60 τοις εκατό των παγκόσμιων κα-
τασχέσεων της ουσίας. Παράλληλα, η διακίνηση ακετυλοχλωριδίου, πιθανού υποκαταστάτου του οξικού 
ανυδρίτη που εμφανίστηκε το 2018, συνέχισε να απασχολεί την Επιτροπή.

Το Διαδίκτυο και οι ψηφιακές πλατφόρμες εμπορίου γίνονται αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από τη βιομηχανία παράνομων ναρκωτικών

Οι διακινητές ναρκωτικών συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται τις  πλατφόρμες του Διαδικτύου για να βρουν και 
να αγοράσουν  χημικές πρόδρομες ουσίες και εξοπλισμό για την παράνομη παραγωγή ναρκωτικών. Αυτή η 
εξέλιξη είναι παράλληλη με τη δράση προμηθευτών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να προμηθεύουν 
παράνομα πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών. Η παρακολούθηση του Διαδικτύου και η διερεύνηση ύπο-
πτων διαδικτυακών αναρτήσεων που σχετίζονται με πρόδρομες ουσίες είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση των παράνομων πωλήσεων πρόδρομων ουσιών και για τη διερεύνηση εγκληματικών δικτύων. 
Αυτό διαπιστώθηκε στην Ινδία από την επιχείρηση Αcronym  του INCB, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2021.

Απαιτούνται ενισχυμένα μέτρα για τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών,               
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εξελίξεις στην παραγωγή παράνομων ναρκωτικών

Η ταχύτητα με την οποία η βιομηχανία παράνομων ναρκωτικών παρακάμπτει τους διεθνείς ελέγχους για 
τις  ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες των συμβάσεων, καθώς και η ανάγκη της νόμιμης χημικής 
βιομηχανίας για ασφαλές και αδιάλειπτο εμπόριο απαιτούν ενισχυμένα μέτρα για τον έλεγχο των πρό-
δρομων ουσιών. Για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, το INCB έχει δημιουργήσει ένα σύνολο εργαλείων και 
υπηρεσιών που στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το 2022 το INCB 
δημοσίευσε το έγγραφο «Πολλαπλασιασμός μη ελεγχόμενων χημικών ουσιών και πρόδρομων ουσιών των 
συνθετικών ναρκωτικών: Επιλογές για παγκόσμια δράση». Το έγγραφο παρέχει στις κυβερνήσεις έναν 
οδηγό για τις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την εκτροπή των μη ελεγχόμενων χημικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στην παράνομη παραγωγή ναρκωτικών και για να εφαρμόσουν το ψήφισμα 65/3 της 
Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά.

Τον Οκτώβριο του 2022 το INCB έθεσε σε λειτουργία τη νέα του πλατφόρμα PEN Online Light, προκει-
μένου να επεκτείνει, σε εθελοντική βάση, και σε μη ελεγχόμενες ουσίες το σύστημα ειδοποίησης πριν από 
την εξαγωγή το οποίο χρησιμοποιείται για τις ελεγχόμενες πρόδρομες ουσίες.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΑΦΡΙΚΗ

Διακίνηση κοκαΐνης, κάνναβης και τραμαδόλης στην Αφρική. Τα διαθέσιμα στοιχεία κατασχέσεων 
υποδηλώνουν ότι η διακίνηση κοκαΐνης παραμένει σημαντικό πρόβλημα για τις χώρες της Βόρειας και 
Δυτικής Αφρικής. Το ίδιο και η διακίνηση και χρήση κάνναβης και τραμαδόλης για πολλές αφρικανικές χώρες.

Η έλλειψη επίσημων στοιχείων για τις κατασχέσεις ναρκωτικών και την επικράτηση της χρήσης τους 
περιορίζει τη δυνατότητα των χωρών να αντιμετωπίσουν τις σχετικές προκλήσεις. Παρεμποδίζει 
επίσης τη δυνατότητα της διεθνούς κοινότητας να παρέχει υποστήριξη.

Η Αφρική συγκαταλέγεται στις περιοχές με τα χαμηλότερα επίπεδα διαθεσιμότητας ναρκωτικών 
και ψυχοτρόπων ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Ο προσδιορισμός των επιπέδων 
κατανάλωσης ψυχοτρόπων ουσιών για την Αφρική είναι δύσκολος, καθώς μόνο το ένα τέταρτο των χωρών 
έχουν παράσχει στο INCB δεδομένα κατανάλωσης για οποιαδήποτε ψυχοτρόπο ουσία τα τελευταία χρόνια.     

ΑΜΕΡΙΚΗ

Κεντρική Αμερική και Καραϊβική 

Οι κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης που αναφέρθηκαν από πολλές χώρες της περιοχής 
δείχνουν αύξηση της διακίνησης ναρκωτικών μετά τη χαλάρωση των περιορισμών στην κινητικότητα που 
επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

Νέες ψυχοδραστικές ουσίες εντοπίστηκαν σε οκτώ χώρες και εδάφη στην Κεντρική Αμερική και 
την Καραϊβική. Οι πληροφορίες σχετικά με το πώς αντιμετώπισαν νομοθετικά οι χώρες την εμφάνιση των 
ουσιών στην περιοχή παραμένουν περιορισμένες.

Συνεχιζόμενη έλλειψη πρόσφατων επιδημιολογικών ερευνών σχετικά με την επικράτηση της χρήσης 
ναρκωτικών στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Αυτό εμποδίζει 
τη διαμόρφωση κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος της χρήσης ναρκωτικών.

Παραμένει πρόβλημα ο καθορισμός των επιπέδων κατανάλωσης ψυχοτρόπων ουσιών για ιατρικούς 
και επιστημονικούς σκοπούς στην περιοχή. Μόνο το ένα τρίτο των χωρών και εδαφών έχουν παράσχει 
δεδομένα κατανάλωσης για οποιαδήποτε ψυχοτρόπο ουσία τα τελευταία χρόνια.

Βόρεια Αμερική 

Η επιδημία υπερβολικής δόσης ναρκωτικών της Βόρειας Αμερικής έχει επιδεινωθεί στον Καναδά 
και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράνομη παρασκευή και διακίνηση συνθετικών οπιοειδών στη Βόρεια 
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Αμερική έχει χειροτερεύσει την επιδημία οπιοειδών και την κρίση υπερδοσολογίας στην περιοχή. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα την αύξηση των θανάτων. Στον Καναδά η προσφορά ολοένα και πιο τοξικών ναρκωτικών 
έχει επιδεινώσει την υφιστάμενη κρίση υπερδοσολογίας. Περισσότεροι θάνατοι έχουν προκληθεί από 
υψηλότερα επίπεδα τοξικότητας οπιοειδών ή διεγερτικών. Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον μετρι-
ασμό των αρνητικών συνεπειών της χρήσης ναρκωτικών, όπως η αυξημένη διαθεσιμότητα και η πρόσβαση 
στη ναλοξόνη, καταγράφηκε μεγαλύτερος αριθμός θανάτων από υπερβολική δόση.

Σε χώρες της Βόρειας Αμερικής οι ρυθμιστικές διατάξεις για τη μη ιατρική χρήση της κάνναβης 
συνεχίζουν να εξελίσσονται με τρόπο που δεν συνάδει με τις διατάξεις των συμβάσεων ελέγχου 
των ναρκωτικών. Ενώ η κάνναβη παραμένει ελεγχόμενη ουσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, αυξάνεται το χάσμα με τους κανονισμούς που ισχύουν σε πολιτειακό επίπεδο για τη μη ιατρική 
χρήση της κάνναβης. Είναι ανεπαρκείς οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κάνναβης μετά 
την εισαγωγή των μέτρων νομιμοποίησης από τα κράτη, ιδίως σε ό,τι αφορά τους εφήβους.

Νότια Αμερική 

Παρατηρήθηκε ότι οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή του Αμαζονίου στη Βραζιλία 
και στο Περού έχουν επεκτείνει την επιρροή τους και έχουν συμπεριλάβει στις δραστηριότητές τους 
περιβαλλοντικά εγκλήματα. Αυτή η εξέλιξη έχει συνδεθεί με την αύξηση των ποσοστών δολοφονιών που 
στοχεύουν ιθαγενείς πληθυσμούς και περιβαλλοντολόγους.

Αύξηση της βίας αναφέρθηκε στον Ισημερινό, επειδή η χώρα αναδείχθηκε σε κέντρο αποθήκευσης 
και διανομής κοκαΐνης κατά μήκος των οδών διακίνησης της ουσίας. Αυτό οδήγησε σε αυξημένη 
διατλαντική διακίνηση κοκαΐνης.

Η καλλιέργεια κόκας και η εκτιμώμενη παραγωγή κοκαΐνης έφτασαν σε ιστορικό ρεκόρ στην 
Κολομβία το 2021, με 204.000 εκτάρια και 1.400 τόνους απόδοση, αντίστοιχα.

ΑΣΙΑ

Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία

Η παράνομη παρασκευή, διακίνηση και χρήση μεθαμφεταμίνης στην Ανατολική και Νοτιοανατολική 
Ασία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δημόσια υγεία 
στις χώρες της περιοχής. Με τις παράνομες αγορές να συνεχίζουν να επεκτείνονται, κατασχέθηκαν 
ποσότητες ρεκόρ της ουσίας, ειδικά σε μορφή δισκίων, σε όλη την περιοχή.

Ενώ αναφέρθηκαν κατασχέσεις ρεκόρ μεθαμφεταμίνης, στην περιοχή κατασχέθηκαν πολύ μικρές πο-
σότητες των πρόδρομων ουσιών που απαιτούνται για την παράνομη παρασκευή της. Οι οργανωμένες 
εγκληματικές ομάδες φαίνεται να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μη ελεγχόμενες χημικές ουσίες ως 
εναλλακτικές λύσεις για την παρασκευή μεθαμφεταμίνης και άλλων συνθετικών ναρκωτικών.
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Οι εγκληματικές ομάδες έχουν προσαρμοστεί στους συνοριακούς και ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Ενώ η 
αεροπορική διακίνηση έχει μειωθεί σημαντικά, η διακίνηση μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών και η σχετική 
αξιοποίηση διαδικτυακών πλατφορμών έχει αυξηθεί.

Η Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Συγκαταλέγονται μεταξύ 
των περιοχών με τη λιγότερο διαθέσιμη ποσότητα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα οπιοειδή αναλγητικά.

Το INCB σημειώνει με ανησυχία τις δημόσιες αναφορές σχετικά με τη συνεχιζόμενη χρήση της 
θανατικής ποινής για αδικήματα ναρκωτικών σε αρκετές χώρες της περιοχής. Επαναλαμβάνει επίσης ότι 
οι εξωδικαστικές δολοφονίες ως απάντηση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά παραβιά-
ζουν τις διεθνείς συμβάσεις για τον έλεγχο των ναρκωτικών.

Νότια Ασία

Κατά την περίοδο αναφοράς χώρες της Νότιας Ασίας πραγματοποίησαν σημαντικές κατασχέσεις 
μεθαμφεταμίνης, τόσο σε δισκία όσο και σε κρυσταλλική μορφή, που είχε διακινηθεί από τη Νοτιοανατο-
λική Ασία.

Οι χώρες της Νότιας Ασίας συνεχίζουν να αναφέρουν υψηλά επίπεδα μη ιατρικής χρήσης οπιοειδών 
η οποία επηρεάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ο εκτιμώμενος αριθμός των ανθρώπων που κάνουν 
χρήση οπιοειδών είναι υψηλότερος στη Νότια Ασία από οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

Η διαθεσιμότητα ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών για ιατρική χρήση στη Νότια Ασία είναι 
ανεπαρκής. Το INCB τονίζει ότι οι διεθνώς ελεγχόμενες ουσίες για ιατρικούς σκοπούς πρέπει να είναι 
επαρκώς διαθέσιμες.

Το INCB επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλες τις κυβερνήσεις της Νότιας Ασίας να 
αναπτύξουν μηχανισμούς για τη βελτίωση της συλλογής πληροφοριών σχετικά με την έκταση της 
χρήσης ναρκωτικών στην περιοχή. Στόχος είναι, με βάση τα στοιχεία, να συγκροτηθούν στρατηγικές 
πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών και να προσφερθούν θεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα που τις χρει-
άζονται, καθώς και να προσαρμοστούν οι προσεγγίσεις στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε χώρας. 

Δυτική Ασία

Το Αφγανιστάν παραμένει μακράν η μεγαλύτερη πηγή παράνομου οπίου στον κόσμο, αντιπροσω-
πεύοντας περίπου το 86 τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής παράνομου οπίου το 2021. Το όπιο 
που παράγεται στο Αφγανιστάν συνέχισε να προμηθεύει αγορές σε γειτονικές χώρες και στην Αφρική, 
στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη Νότια Ασία, ενώ μικρότερο ποσοστό προοριζόταν για αγορές στη 
Βόρεια Αμερική και την Ωκεανία. Η σημαντική αύξηση της παραγωγής μεθαμφεταμίνης στο Αφγανιστάν 
αποτελεί σημαντική αιτία ανησυχίας, καθώς παρατηρείται σχετική τάση από το 2012, η οποία συνεχίστηκε 
έως το 2021. Το INCB καλεί τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες ελέγχου 
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των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η Επιτροπή τονίζει τη σημασία 
της ενίσχυσης των δυνατοτήτων του Αφγανιστάν να παρέχει υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης σε 
άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών, ιδιαίτερα σε γυναίκες.

Τα κράτη της Κεντρικής Ασίας συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένη διακίνηση και 
κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών και με την εμφάνιση νέων ψυχοτρόπων ουσιών. Τα κράτη της Κε-
ντρικής Ασίας συνέχισαν να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις σχετικά με την αυξημένη χρήση και τη 
διακίνηση ψυχοτρόπων ουσιών. Αυτό περιλαμβάνει συνθετικά ναρκωτικά, καθώς και νέες ψυχοδραστικές 
ουσίες. Οι χώρες της Δυτικής Ασίας παρατήρησαν επίσης αύξηση στη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
Διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων, για την προώθηση 
παράνομων ναρκωτικών.

ΕΥΡΩΠΗ

Η Ευρώπη παραμένει σημαντική περιοχή για την παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση παράνομων 
ναρκωτικών. Οι περισσότερες παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά έχουν 
επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και χαμηλότερες 
τιμές των παράνομων ναρκωτικών. Η δραστικότητα αυτών των ουσιών έχει επίσης αυξηθεί. Η δια-
κίνηση κοκαΐνης, που φτάνει κυρίως μέσω εμπορευματοκιβωτίων τα οποία διακινούνται δια θαλάσσης 
από τη Νότια Αμερική, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η περιοχή γίνεται επίσης χώρος διέλευσης για 
διακινητές που στέλνουν κοκαΐνη σε χώρες εκτός Ευρώπης.

Τα πρότυπα κατανάλωσης ναρκωτικών στην περιοχή έχουν γίνει ολοένα και πιο περίπλοκα. Τα 
προβλήματα με τα ναρκωτικά συνδέονται συχνότερα με φαρμακευτικά προϊόντα, μη υπαγόμενες σε 
έλεγχο νέες ψυχοδραστικές ουσίες (NPS), καθώς και με ουσίες όπως η κεταμίνη, το GHB (γάμμα 
υδροξυβουτυρικό) και το GBL σε ορισμένες χώρες. Αυτό, σε συνδυασμό με τον γηράσκοντα πληθυσμό 
ατόμων που κάνουν χρήση οπιοειδών και την αυξανόμενη οικονομική δυσπραγία και ψυχική δυσφορία 
που βιώνουν οι ευάλωτες ομάδες, απαιτεί στενότερη παρακολούθηση και πρόσθετη στοχευμένη πρόληψη 
και θεραπεία για τα ναρκωτικά. 

Η Επιτροπή ανησυχεί για την ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία και ζητά απρόσκοπτη πρόσβαση 
σε φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν διεθνώς ελεγχόμενες ουσίες. Οι κυ-
βερνήσεις ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν απλουστευμένες διαδικασίες ελέγχου για την εξαγωγή και τη 
μεταφορά τέτοιων φαρμάκων στις πληγείσες περιοχές. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μπορεί επίσης να επι-
δεινώσει τη χρήση ουσιών λόγω του αυξημένου ψυχολογικού στρες, το οποίο είναι πιο πιθανό να βιώσουν 
όσοι φεύγουν από την περιοχή για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Ομοίως, η αστάθεια που προκαλείται από 
τον πόλεμο μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στη διακίνηση ναρκωτικών, από την άποψη της δημιουργίας 
δυνατοτήτων για παράνομη παραγωγή ναρκωτικών και αλλαγών στις οδούς διακίνησης.
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ΩΚΕΑΝΙΑ

Η αυξημένη χρήση ναρκωτικών, ιδίως μεθαμφεταμίνης, και η δράση οργανωμένων εγκληματικών 
ομάδων δημιουργούν προβλήματα σε πολλές κοινότητες στην περιοχή του Ειρηνικού. Αυτό είναι ένα 
δευτερογενές αποτέλεσμα της αυξανόμενης διακίνησης ναρκωτικών μέσω των νησιωτικών κρατών του 
Ειρηνικού, τα οποία συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως περιοχές διέλευσης για τη διακίνηση ναρκωτικών 
προς την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Τα κράτη που δεν έχουν προσχωρήσει στις τρεις διεθνείς συμβάσεις για τον έλεγχο των ναρκω-
τικών παραμένουν συγκεντρωμένα στην Ωκεανία. Αυτό καθιστά την περιοχή εξαιρετικά ευάλωτη στη 
μεγάλης κλίμακας διακίνηση ναρκωτικών και πρόδρομων ουσιών και σε συναφείς κινδύνους, όπως το 
ξέπλυμα χρήματος και η τοπική χρήση και παράνομη παραγωγή ναρκωτικών.

Η διακίνηση φαιντανύλης και άλλων επικίνδυνων οπιοειδών επεκτείνεται στις αγορές της Ωκεανίας. 
Ρεκόρ κατασχέσεων φαιντανύλης σημειώθηκε στην Αυστραλία. Νέα μη ιατρικά συνθετικά οπιοειδή έχουν 
εντοπιστεί στη Νέα Ζηλανδία.

Σε ορισμένες χώρες της περιοχής δεν υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα ναρκωτικών και ψυχο-
τρόπων ουσιών για ιατρικούς σκοπούς. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία αναφέρουν πολύ υψηλότερα 
επίπεδα κατανάλωσης οπιοειδών αναλγητικών από άλλα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού.
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ TOY INCB ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ

INCB Learning

Το INCB Learning είναι η πρωτοβουλία της Επιτροπής για την παροχή υποστήριξης στις κυβερνήσεις, 
ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για την εφαρμογή των διατάξεων των τριών διεθνών συνθηκών 
ελέγχου των ναρκωτικών και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει πέντε θεμα-
τικές ενότητες διαδικτυακής εκπαίδευσης (στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες), καθώς και διαδικτυακή και 
δια ζώσης εκπαίδευση και σεμινάρια.

Το 2022 το INCB Learning πραγματοποίησε διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια για 30 αξιωματούχους 
από 10 χώρες της Αφρικής, της Κεντρικής Αμερικής, της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής.

Το 2022 δημιουργήθηκε μια νέα ηλεκτρονική θεματική ενότητα, για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να εξα-
σφαλίσουν επαρκή διαθεσιμότητα ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς 
σκοπούς.

Από την 1η Νοεμβρίου 2022, 1.259 αξιωματούχοι από 145 χώρες και περιοχές εγγράφηκαν στις ηλε-
κτρονικές ενότητες του INCB Learning, και περισσότεροι από τους μισούς (54 τοις εκατό) ήταν γυναίκες. 
Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να εγγράψουν στις ηλεκτρονικές ενότητες υπαλλήλους από τις 
αρμόδιες εθνικές Αρχές τους και να παράσχουν ανατροφοδότηση στο INCB σχετικά με τους τομείς στους 
οποίους απαιτείται περαιτέρω κατάρτιση.

To Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ταχείας Απαγόρευσης Επικίνδυνων Ουσιών (GRIDS)            
του IΝCB

Το Πρόγραμμα GRIDS, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο 
IONICS, προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών από τις Αρχές επιβολής του νόμου με στόχο το να απο-
τραπεί να φτάσουν επικίνδυνες ουσίες στις καταναλωτικές αγορές. Το 2022 καταγράφηκε στην πλατ-
φόρμα IONICS σημαντική αύξηση στην ανταλλαγή, σε πραγματικό χρόνο, πληροφοριών για διακίνηση, 
μεταξύ των Αρχών επιβολής του νόμου και των ρυθμιστικών αρχών. Η ανταλλαγή πληροφοριών για νέες 
ψυχοδραστικές ουσίες (NPS) και επικίνδυνα μη ιατρικά συνθετικά οπιοειδή, συμπεριλαμβανομένων των 
αναδυόμενων συνθετικών οπιοειδών που δεν βασίζονται στη φαιντανύλη, όπως οι επικίνδυνες ουσίες 
της ομάδας του nitazene, οδήγησε αμέσως σε έρευνες και βοήθησε τις Αρχές επιβολής του νόμου να 
εξαρθρώσουν ομάδες οργανωμένου εγκλήματος σε πολλές χώρες.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους το Πρόγραμμα GRIDS του ΙΝCB οργάνωσε 30 εκπαιδευτικά 
προγράμματα για περισσότερους από 600 αξιωματούχους πρώτης γραμμής. Η εκπαίδευση πραγματοποιή-
θηκε από περιφερειακούς τεχνικούς αξιωματούχους με έδρα την Αίγυπτο, την Ινδία, το Μεξικό, τη Νιγηρία 
και την Ταϊλάνδη, και επικεντρώθηκε στον ασφαλή χειρισμό και στην κατάσχεση οπιοειδών, καθώς και 
στην ανταλλαγή πληροφοριών με χρήση των πλατοφορμών IONICS και GRIDS.
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Η στοχευμένη επιχειρησιακή δράση στο πλαίσιο των συμφωνιών συνεργασίας του INCB με τον Τελωνειακό 
Οργανισμό Ωκεανίας, την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και πιο 
πρόσφατα την CARICOM IMPACS, ενισχύει τις διεθνείς προσπάθειες για τον εντοπισμό κόμβων διακί-
νησης νέων ψυχοδραστικών ουσιών (NPS). Ένα σχετικό παράδειγμα είναι η Επιχείρηση GAPZ 2021/22, η 
οποία περιλάμβανε εστιακά σημεία διωκτικών και ρυθμιστικών Αρχών στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ion 
και OPIOIDS του INCB, και οδήγησε σε κατασχέσεις.

To πρόγραμμα του INCB για τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών

Η συμμετοχή της χημικής βιομηχανίας είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση                        
της εξελισσόμενης αγοράς παράνομων ναρκωτικών

Οι ταχέως μεταβαλλόμενες τάσεις στη διακίνηση ναρκωτικών και πρόδρομων ουσιών απαιτούν ευέλικτες, 
ενεργητικές αντιδράσεις και τη συμμετοχή του κλάδου μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
Το INCB και 12 κυβερνήσεις δοκιμάζουν μια καινοτόμο προσέγγιση για να ενισχύσουν τη συμμετοχή 
της βιομηχανίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων διεθνούς ελέγχου των πρόδρομων ουσιών και στην 
πρόληψη της διείσδυσης εγκληματικών οργανώσεων ναρκωτικών σε νόμιμες αγορές χημικών ουσιών.

Το INCB και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τον εντοπισμό εξοπλισμού με τον οποίο 
παράγονται παράνομα ναρκωτικά

Οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη να παρακολουθούν τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή παράνομων ναρκωτικών και να ενισχύουν την επιχειρησιακή εφαρμογή 
του άρθρου 13 της Σύμβασης του 1988. Η Επιτροπή δημιούργησε υλικό οδηγιών και πρακτικά εργαλεία, και 
ενθάρρυνε τη συνεργασία των κυβερνήσεων για την πρόληψη και τη διερεύνηση περιπτώσεων εκτροπής 
και διακίνησης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή παράνομων ναρκωτικών. Τον Οκτώβριο 
του 2022 το INCB συναντήθηκε με τα κράτη μέλη για το θέμα και παρουσίασε την πρώτη τεχνική έκθεσή 
του σχετικά με τον εξοπλισμό και το άρθρο 13.
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Η Διεθνής Επιτροπή του ΟΗΕ για τον  Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) είναι το ανεξάρτητο όργανο που επι-
βλέπει 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 διά-
φορα 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.




