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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των
Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2015 παρουσιάστηκε σε Συνέντευξη Τύπου στις 6
Ιουνίου 2016, μαζί με την Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά του Ευρωπαϊκού
Κέντρου (EMCDDA).
Ο απόηχος της Ειδικής Συνόδου του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά (UNGASS 2016) που
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016 στη Νέα Υόρκη, είναι η διάψευση των
προσδοκιών της επιστημονικής κοινότητας ότι θα μπορούσε να σημάνει την αρχή
του τέλους του πολέμου εναντίον των ναρκωτικών.
Στην Ελλάδα, νομιμοποιείται και πάλι μετά από 80 χρόνια η καλλιέργεια
βιομηχανικής κάνναβης (για την παραγωγή ειδών ένδυσης και σχοινιών), όπως
προέβλεπε ο Νόμος 4139/13 περί ναρκωτικών.
Συνεχίζεται το 2015 η μείωση των νέων κρουσμάτων HIV η οποία ξεκίνησε το 2013
(από 547 το 2012, σε 106 το 2014 και σε 71 το 2015). Φαίνεται ότι η επιδημία έχει
πλέον ελεγχθεί, αν και οι ιατρικές εξετάσεις για την ανίχνευση του ιού έχουν
περιοριστεί.
Οι 107 θεραπευτικές μονάδες παρέχουν θεραπεία σε περισσότερα από 10.000
άτομα, ενώ σε περισσότερα από 6.000 άτομα παρέχεται θεραπευτική φροντίδα
στους συμβουλευτικούς σταθμούς.
Οι χρήστες κάνναβης που απευθύνονται στα θεραπευτικά προγράμματα
αυξάνονται σταθερά από το 2007 και αποτελούν πλέον το 22% των αιτήσεων, το
δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μετά την ηρωίνη. Ο αριθμός των χρηστών κοκαΐνης
που αρχίζουν θεραπεία παραμένει σταθερός τα τελευταία 5 χρόνια (γύρω στο 13%),
ύστερα από τη μεγάλη αύξηση που παρατηρήθηκε το 2007. Η πλειονότητα των
ατόμων που εισάγονται σε θεραπεία (περίπου 70%) κάνουν πολλαπλή χρήση
ουσιών.
Μειώνεται ο αριθμός των συριγγών που διανεμήθηκαν το 2014 σε σύγκριση με το
2013 (429.517 σύριγγες και 368.246 το 2013 και το 2014 αντίστοιχα), κυρίως λόγω
της ολοκλήρωσης διαφόρων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Η τάση μείωσης των αιφνίδιων θανάτων από ναρκωτικά, η οποία συνεχίστηκε από
το 2006 έως και το 2012, εμφανίζει τα τελευταία 3 χρόνια σταθεροποίηση σε
χαμηλά επίπεδα (από 253 το 2006 σε 77 το 2012 και 76 το 2014).
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Λειτουργούν οι πρώτες δύο μονάδες υποκατάστασης στις φυλακές από τον ΟΚΑΝΑ
(στα καταστήματα του Αγ. Στεφάνου Πάτρας και στον Κορυδαλλό), καθώς και μία
«στεγνή» θεραπευτική μονάδα από το ΚΕΘΕΑ στο κατάστημα κράτησης Διαβατών.
Σε επίπεδο πρόληψης, συνεχίστηκε η αύξηση όσον αφορά την κάλυψη των
παρεμβάσεων πρόληψης στη σχολική κοινότητα, με πάνω από 83.000 μαθητές να
συμμετέχουν σε παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής
υγείας και σχεδόν 10.000 εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν σχετική επιμόρφωση.
Συνεχίστηκε και η έμφαση που δίνεται στο ρόλο της οικογένειας στην πρόληψη,
όπου το 2014 πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες δράσεις με περισσότερους από
14.500 γονείς. Πολλαπλός είναι και ο ρόλος των Κέντρων Πρόληψης στην τοπική
κοινότητα με σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις.
Τεράστια αύξηση σημείωσαν οι κατασχέσεις ηρωίνης το 2014 (από 235kg. το 2013
σε 2.528kg. το 2014), ενώ μείωση παρατηρείται στις κατασχέσεις κοκαΐνης και
σταθερότητα σε αυτές της κάνναβης.
Η Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών
στην Ελλάδα 2015 καταδεικνύει ότι ο χώρος των ναρκωτικών παρά τα 5 σχεδόν
χρόνια κρίσης και δημοσιονομικής λιτότητας επιβίωσε με μικρές απώλειες. Είναι,
λοιπόν, ίσως καιρός να ασχοληθούμε και με άλλα ζητήματα που αφορούν το χώρο,
όπως το νομικό καθεστώς της ιατρικής κάνναβης ή τα μηνύματα και η σημασία των
αποφάσεων της UNGASS 2016 για τη χώρα μας.
Ταυτόχρονα με την Έκθεση δημοσιοποιείται και η Ελληνική Βιβλιογραφία για τα
Ναρκωτικά και το Αλκοόλ 2015, η οποία περιλαμβάνει 70 δημοσιεύσεις και
παρουσιάσεις σε συνέδρια Ελλήνων επιστημόνων, 50 από αυτές ξενόγλωσσες και
20 στην ελληνική γλώσσα.
Η Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των
Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2014 και η Ελληνική Βιβλιογραφία για τα
Ναρκωτικά και το Αλκοόλ εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι προσβάσιμες
από τον δικτυακό τόπο του ΕΚΤΕΠΝ www.ektepn.gr, καθώς και σε μορφή CD μετά
από σχετικό αίτημα. Περίληψη της Έκθεσης εκδόθηκε φέτος σε έντυπη μορφή και
είναι διαθέσιμη εφόσον ζητηθεί.

