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Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσµατα ενός 

ευρωπαϊκού προγράµµατος το οποίο αφορά τον έγκαιρο εντοπισµό των νέων ναρκωτικών, αλλά 

και των αλλαγών στη χρήση ναρκωτικών, µε ταχύτερο τρόπο από ό,τι µε τη χρησιµοποίηση των 

ήδη υπαρχόντων συστηµάτων παρακολούθησης. Ειδικότερα, γίνεται µια γενική, θεωρητική 

επισκόπηση της δυναµικής διαδικασίας της Λειτουργίας Έγκαιρης Πληροφόρησης (ΛΕΠ) 

σχετικά µε τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών.  

Η συνοπτική αυτή παρουσίαση χωρίζεται σε τρία µέρη: α) το πλαίσιο, ο αντικειµενικός σκοπός 

και η µεθοδολογία του προγράµµατος, β) τα αποτελέσµατα όσον αφορά τη δοµή και τη 

διαδικασία υλοποίησης της Λειτουργίας Έγκαιρης Πληροφόρησης για τα  νεοεµφανιζόµενα 

φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών και γ) οι προοπτικές εφαρµογής µιας τέτοιας λειτουργίας. 

 

 

 

 

Ι. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

Στην Ευρώπη η χρήση ναρκωτικών αποτελεί µείζον θέµα, ύψιστης προτεραιότητας. Για την 

αντιµετώπιση των διαφόρων ζητηµάτων που αφορούν τη χρήση, έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην 

εφαρµογή, στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των συστηµάτων παρακολούθησης  ως µέσων για την 

απόκτηση γνώσης σε σχέση µε τα ναρκωτικά και τη χρήση τους (συστήµατα πληροφόρησης για τα 

ναρκωτικά). Η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της 

Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ), το 1993, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξή του, η οποία βασίστηκε στη 

δηµιουργία ενός δικτύου Εθνικών Κέντρων (REITOX), επέτρεψε τη λειτουργία και τη διασύνδεση 

των εθνικών Συστηµάτων Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και τη βελτίωση της συµβατότητάς 

τους. Οι πληροφορίες που προέρχονται από ένα σύστηµα πληροφόρησης για τα ναρκωτικά πρέπει 

να στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση ορισµένων φαινοµένων που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά, 

καθώς και στη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο θεραπείας και πρόληψης, αλλά και 

σε προσωπικό επίπεδο.  

 

Σήµερα, στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν διάφορα µοντέλα συστηµάτων πληροφόρησης για τα 

ναρκωτικά, τα οποία συχνά αντλούν στοιχεία από  συνήθεις πηγές πληροφόρησης, που ναι µεν 

παρέχουν ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά συχνά µε µεγάλη χρονική καθυστέρηση σε σχέση µε τις 

αλλαγές που παρατηρούνται στο χώρο των ναρκωτικών. Η αδυναµία αυτή είναι σε βάρος της 

έγκαιρης αναγνώρισης των νέων φαινοµένων που σχετίζονται µε τη χρήση. Επίσης, η ταχύτητα που 

χαρακτηρίζει την κυκλοφορία των νέων ναρκωτικών και των νέων πρότυπων χρήσης στην Ευρώπη 
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έχει άµεση σχέση µε την πιθανότητα να πραγµατοποιηθούν  σηµαντικές αλλαγές στο χώρο αυτό. Η 

αναγκαιότητα να αναγνωρίζονται οι αλλαγές αυτές ταχύτερα έγινε αντιληπτή από διάφορους φορείς, 

οι οποίοι εργάζονται στα συστήµατα παρακολούθησης των ναρκωτικών, και οδήγησε το 2002 στην 

προώθηση του προγράµµατος «Νεοεµφανιζόµενες τάσεις στη χρήση ναρκωτικών» (Euro-TREND 

project). 

 

Στόχος του προγράµµατος αυτού είναι ο καθορισµός και η περιγραφή ενός κοινού µοντέλου για τη 

«Λειτουργία Έγκαιρης Πληροφόρησης» (ΛΕΠ), το οποίο θα αποσκοπεί: α) στη µεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση των υπαρχόντων συστηµάτων πληροφόρησης των χωρών που συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα για την αναγνώριση νέων φαινοµένων στη χρήση ναρκωτικών  και β) στη µεγαλύτερη 

συµβατότητα των συστηµάτων αυτών. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες (συγκεκριµένα η Γαλλία, η Γερµανία, η Ελλάδα, η 

Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, και η Σουηδία)1 αποφάσισαν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα, 

το οποίο άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του 2002. Το πρόγραµµα αυτό συγχρηµατοδοτήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συµµετέχουσες χώρες. ∆ύο ευρωπαϊκές υπηρεσίες, το ΕΚΠΝΤ και ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Αξιολόγηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων (European Agency 

for the Evaluation of Medicinal Products/ΕΜΕΑ), συµµετείχαν επιβλέποντας τη διαδικασία και 

λαµβάνοντας µέρος στις ευρωπαϊκές συναντήσεις.  

 

Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε σε έξι φάσεις εργασίας. Για κάθε µία από τις φάσεις αυτές, εκτός 

από την τελευταία, η οποία αφορούσε τη σύνταξη του εγχειριδίου, η εργασία διαιρέθηκε σε τρία 

στάδια. Καταρχάς, µια οµάδα εργασίας, η οποία απαρτιζόταν από τη συντονιστική οµάδα (Γαλλία) 

και ορισµένους από τους συντονιστές των χωρών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, διαµόρφωνε µια 

«ευρωπαϊκή πρόταση». Στη συνέχεια η πρόταση αυτή συζητιόταν διεξοδικά σε εθνικό επίπεδο από 

ειδικούς, οι οποίοι έπρεπε να συνθέσουν µια δική τους πρόταση, σύµφωνα µε την εθνική 

πραγµατικότητα σε σχέση µε το αντικείµενο της κάθε φάσης («εθνική πρόταση»). Τέλος, η 

συντονιστική οµάδα, αφού λάµβανε υπόψη της όλες τις αναφορές µε τις εθνικές προτάσεις, 

συνέθετε την «τελική πρόταση» κάθε φάσης, η οποία ακολούθως επικυρωνόταν  σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο από όλες τις συµµετέχουσες χώρες και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες.  

 

                                                 
1 Οι εθνικοί φορείς που υλοποίησαν το πρόγραµµα σε κάθε  µία από τις συµµετέχουσες χώρες είναι οι 
ακόλουθοι: OFDT (Γαλλία), IFT (Γερµανία), Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής 
Υγιεινής/ΕΠΙΨΥ (Ελλάδα), Trimbos Institute (Ολλανδία), IDT (Πορτογαλία), Valladolid University/DGPND 
(Ισπανία), NIPH (Σουηδία). 
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Το εγχειρίδιο το οποίο προέκυψε καταρτίσθηκε κυρίως µε βάση τις αναφορές των «τελικών 

προτάσεων» και παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την περιγραφή και τα γενικά στοιχεία της 

Λειτουργίας Έγκαιρης Πληροφόρησης (ΛΕΠ) για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση των 

ναρκωτικών στα πλαίσια ενός τοπικού ή περιφερειακού συστήµατος πληροφόρησης για τα 

ναρκωτικά.  

 

 

ΙΙ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

Ένα σύστηµα πληροφόρησης για τα ναρκωτικά οφείλει να επιτελεί διάφορες λειτουργίες. Μία από 

αυτές, η οποία θεωρείται βασική σε κάθε πρόγραµµα πληροφόρησης, είναι η Λειτουργία Έγκαιρης 

Πληροφόρησης (ΛΕΠ) για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών. Η λειτουργία 

αυτή προϋποθέτει την έγκαιρη αναγνώριση, αξιολόγηση και ταξινόµηση των νεοεµφανιζόµενων 

φαινοµένων µε στόχο τη συλλογή σχετικών πληροφοριών, καθώς και την έγκαιρη διάδοσή τους στις 

ενδιαφερόµενες οµάδες. 

 

 

Κύρια πεδία, τοµείς ενδιαφέροντος και δείκτες 
 

Για να λειτουργήσει σωστά η ΛΕΠ, πρέπει καταρχάς να επικεντρωθεί σε επιλεγµένα θέµατα, µέσα 

από τον καθορισµό τριών επιπέδων πληροφόρησης που σχετίζονται µε τρία κύρια πεδία έρευνας: α) 

χρήστες, β) ναρκωτικές ουσίες και γ) περιβάλλον. Κάθε ένα από αυτά τα πεδία αντιστοιχεί σε 

διαφορετικούς τοµείς ενδιαφέροντος, οι οποίοι αποβλέπουν στη συγκέντρωση των πιο σηµαντικών 

πληροφοριών (π.χ. για το κύριο πεδίο έρευνας «χρήστες», οι τοµείς ενδιαφέροντος περιλαµβάνουν 

τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, τις µορφές χρήσης και τις συνέπειες στην υγεία). Επιπλέον, για 

κάθε τοµέα ενδιαφέροντος επιλέγονται αντίστοιχοι δείκτες (π.χ. για τον τοµέα ενδιαφέροντος 

«δηµογραφικά χαρακτηριστικά», οι δείκτες περιλαµβάνουν την  ηλικία και το φύλο). Στα πλαίσια 

της ΛΕΠ γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία των πληροφοριών για τους δείκτες αυτούς. 

 

 

Λειτουργικά στάδια της ΛΕΠ 
 

Στα πλαίσια µιας καλύτερης λειτουργίας της ΛΕΠ αναπτύχθηκε ένα δυναµικό µοντέλο πέντε 

σταδίων. Τα στάδια αυτά είναι τα εξής: α) συλλογή στοιχείων, β) αναγνώριση, γ) αξιολόγηση, δ) 

διάδοση πληροφοριών και ε) συνεχιζόµενη παρακολούθηση και επανατροφοδότηση (βλ. σχήµα που 

ακολουθεί). 
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Η Λειτουργία Έγκαιρης Πληροφόρησης 
για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών. 

Λειτουργικά στάδια  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συλλογή στοιχείων 
 

Η µεθοδολογία της συλλογής στοιχείων κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για τη διασφάλιση της 

πλήρους λειτουργικότητας του µοντέλου που περιγράφεται. ∆ύο είναι τα βασικά σηµεία: α) η 

δυσδιάκριτη φύση της χρήσης ναρκωτικών και β) η διαθεσιµότητα των πόρων. Το στάδιο της 

συλλογής στοιχείων περιλαµβάνει τη συλλογή, την περιγραφή και τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν 

περισσότερων και λεπτοµερέστερων συναφών στοιχείων. Πρόκειται για µια διαδικασία που απαιτεί 

ποικίλες πηγές πληροφοριών (όπως χρήστες ναρκωτικών, υπηρεσίες άµεσης πρόσβασης, υπηρεσίες 

υγείας, υπηρεσίες ποινικής δικαιοσύνης, χώροι νυχτερινής διασκέδασης κ.λπ.), επαγγελµατίες που 

ασχολούνται µε τη συλλογή στοιχείων, µεθόδους συλλογής στοιχείων (όπως επιδηµιολογική έρευνα, 

παρατήρηση, συνέντευξη, οµάδα εστιασµένης συζήτησης κ.λπ.), καθώς επίσης και εργαλεία (όπως 

ερωτηµατολόγιο, οδηγός συνέντευξης κ.λπ.). Ο µεγάλος αριθµός και η ποικιλία των εργαλείων 

Συλλογή στοιχείων 

Συνεχιζόµενη παρακολούθηση και 
επανατροφοδότηση 

Αναγνώριση 

Αξιολόγηση 

∆ιάδοση πληροφοριών 
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συλλογής δεδοµένων θα επιτρέψουν στη ΛΕΠ να εξασφαλίσει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές 

και µε διαφορετικές µεθόδους, οι οποίες θα διευκολύνουν το στάδιο της αναγνώρισης. Τα 

προϋπάρχοντα γενικού τύπου εργαλεία συλλογής δεδοµένων που έχουν να κάνουν µε τα κύρια πεδία 

έρευνας της ΛΕΠ θα πρέπει και αυτά να χρησιµοποιηθούν και να βελτιστοποιηθούν, έτσι ώστε να 

συµβάλλουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία της ΛΕΠ. Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα 

αναπτύσσονται εργαλεία ειδικού τύπου σε σχέση µε τη ΛΕΠ. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικά και ευέλικτα και να προσφέρουν έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία.  

 

Αναγνώριση 
 

Το επόµενο στάδιο της διαδικασίας οδηγεί στην αναγνώριση νεοεµφανιζόµενων φαινοµένων στη 

χρήση ναρκωτικών. Για την αναγνώριση των φαινοµένων αυτών απαιτείται η ανάλυση των 

στοιχείων που έχουν συλλεγεί προηγουµένως. Μετά την ανάλυση αυτή συγκρίνονται όλες οι 

διαθέσιµες πληροφορίες για κάθε επιλεγµένο δείκτη, ώστε να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές που είναι 

σηµαντικές και, ενδεχοµένως, ένα νεοεµφανιζόµενο φαινόµενο στη χρήση ναρκωτικών. 

 

Αξιολόγηση 
 

Όταν εντοπίζεται ένα νεοεµφανιζόµενο φαινόµενο στη χρήση ναρκωτικών, πρέπει να περιγραφεί µε 

όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτοµέρειες. Ακολουθείται η συνήθης διαδικασία αξιολόγησης, η 

οποία θα χρησιµοποιήσει όλες τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες για το συγκεκριµένο 

νεοεµφανιζόµενο φαινόµενο. Ορισµένα τέτοια φαινόµενα θα θεωρηθούν ιδιαίτερα σηµαντικά και θα 

τύχουν, συνεπώς, ειδικότερης αξιολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο, τέσσερα κριτήρια θεωρούνται 

ουσιώδη όσον αφορά την περαιτέρω ειδική αξιολόγηση των νεοεµφανιζόµενων φαινοµένων στη 

χρήση ναρκωτικών: α) δυνατότητα διάδοσης του φαινοµένου, β) συνέπειες στη υγεία, γ) κοινωνικές 

επιπτώσεις και δ) οικονοµικές επιπτώσεις. Η ταξινόµηση των φαινοµένων µε βάση τα παραπάνω 

ουσιώδη κριτήρια, σε συνδυασµό και µε άλλες παραµέτρους (π.χ. διαθέσιµοι πόροι, ενδιαφέρον των 

ιθυνόντων κ.λπ.), θα συµβάλει καθοριστικά στη διενέργεια ή όχι ειδικής αξιολόγησης. Αυτή 

συνίσταται σε µια πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση, και κάποιες φορές απαιτείται και µια πρόσθετη 

συλλογή στοιχείων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η λεπτοµερής περιγραφή του επιλεγµένου 

νεοεµφανιζόµενου φαινοµένου µέσα σε όσο το δυνατό συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Όλες οι 

διαδικασίες αξιολόγησης, συνήθεις και ειδικές, θα περατώνονται µε τη σύνταξη σχετικής αναφοράς. 

 

∆ιάδοση πληροφοριών 
 

Μετά την αναγνώριση και την αξιολόγηση ενός νεοεµφανιζόµενου φαινοµένου στη χρήση 

ναρκωτικών πρέπει να σχεδιαστεί µια στρατηγική διάδοσης της πληροφορίας. Στις έγγραφες 
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αναφορές που συντάσσονται µετά από κάθε διαδικασία αξιολόγησης υπάρχει πλήθος πληροφοριών. 

Η επιλογή των πληροφοριών που θα διοχετευθούν σε κάθε οµάδα-στόχο πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη 

προσοχή.  

 

Η διαδικασία της διάδοσης πληροφοριών αφορά: α) τον καθορισµό του σκοπού (τι θέλουµε να 

επιτύχουµε), β) την επιλογή της οµάδας-στόχος (ποιον θέλουµε να ενηµερώσουµε) και γ) την 

επιλογή των µεθόδων διάδοσης (µε ποιον τρόπο θέλουµε να διαδώσουµε την πληροφορία). Οι 

οµάδες-στόχος µπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές επιµέρους οµάδες, όπως είναι οι υπεύθυνοι για 

τη χάραξη πολιτικής, οι επαγγελµατίες του χώρου, οι απασχολούµενοι στον έντυπο και στον 

ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και ειδικές οµάδες (π.χ. χρήστες ουσιών) ή ο γενικότερος πληθυσµός. Σε 

γενικές γραµµές, η ΛΕΠ πρέπει να παρέχει τις ενδεδειγµένες για κάθε οµάδα-στόχος πληροφορίες. 

Επίσης, ο φορέας που στηρίζει τη ΛΕΠ θα πρέπει να είναι αρµόδιος για την υποβολή των σχετικών 

προτάσεων που αφορούν τους σκοπούς, τις οµάδες-στόχος και τις µεθόδους διάδοσης της 

πληροφορίας. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να επικυρώνονται από τους υπεύθυνους για τη χάραξη 

της εθνικής πολιτικής. Τα αποτελέσµατα της διάδοσης της πληροφορίας στις οµάδες-στόχος θα 

πρέπει να επιτρέπουν τον έγκαιρο περιορισµό ενός νεοεµφανιζόµενου φαινοµένου στη χρήση 

ναρκωτικών, το οποίο, ενδεχοµένως, µπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήµιο. 

 

Συνεχιζόµενη παρακολούθηση και επανατροφοδότηση  
 

Μετά το πέρας της παραπάνω δυναµικής διαδικασίας και προκειµένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου, ο 

φορέας που στηρίζει τη ΛΕΠ θα αναλάβει την αποστολή πληροφοριών επανατροφοδότησης σε 

όλους εκείνους που συµµετέχουν στη συλλογή στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει να 

εποπτεύει όλα τα σηµαντικά θέµατα που ανακύπτουν και αφορούν νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη 

χρήση ναρκωτικών. Αυτό σηµαίνει ότι κατά τη νέα περίοδο συλλογής δεδοµένων επιβάλλεται να 

συνεχιστεί η συγκέντρωση των στοιχείων που αφορούν όλα αυτά τα θέµατα που κρίθηκαν 

προηγουµένως σηµαντικά. 

 

Το εγχειρίδιο 
 

Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα 

στη χρήση των ναρκωτικών. Επιπλέον, στο εγχειρίδιο αυτό γίνεται µια σαφής περιγραφή µε 

παραδείγµατα από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα προς χρήση της ΛΕΠ, καθώς και µια 

λεπτοµερής επισκόπηση των πηγών και των µεθόδων για τη συλλογή και τη διάδοση των στοιχείων. 

Η εθνική κατάσταση των χωρών που συµµετέχουν παρουσιάζεται στο Παράρτηµα του εγχειριδίου 

αυτού. 
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ΙΙΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Η ανάπτυξη της ΛΕΠ στα πλαίσια ενός συστήµατος πληροφόρησης για τα ναρκωτικά λειτουργεί 

συµπληρωµατικά σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο παρακολούθησης των δεικτών και των 

τάσεων. Μια λειτουργική ΛΕΠ θα είναι σε θέση να ενηµερώνει τις οµάδες-στόχος σε συντοµότερο 

χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να προωθούνται δράσεις που στοχεύουν στη µείωση της βλάβης για 

τους χρήστες και το γενικότερο πληθυσµό. Η συγκέντρωση των πληροφοριών παρουσιάζει 

ενδιαφέρον στο βαθµό που συνδέεται και µε σχετικές δράσεις.  

 

Η έλλειψη οµοιογένειας των συστηµάτων πληροφόρησης για τα ναρκωτικά στις χώρες που 

συµµετείχαν στο πρόγραµµα αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το προτεινόµενο µοντέλο είναι 

αρκετά ευέλικτο, έτσι ώστε να µπορεί να υιοθετηθεί από χώρες µε διαφορετικά εθνικά 

χαρακτηριστικά. Ακόµη κι αν εδραιώνεται στις προηγούµενες εµπειρίες των χωρών που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα, η συλλογική αυτή εργασία παραµένει ένα θεωρητικό µοντέλο 

ανάπτυξης µιας ΛΕΠ που αφορά νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών. Χρήσιµη θα 

ήταν η κριτική επεξεργασία του µοντέλου αυτού και η προσαρµογή του στα εθνικά / τοπικά πλαίσια 

και τις εµπειρίες κάθε χώρας. Στόχος του είναι να βοηθήσει εκείνους που ήδη συµµετέχουν σε µια 

ανάλογη λειτουργία, καθώς και εκείνους που προτίθενται να εφαρµόσουν ή και να αναπτύξουν τη 

ΛΕΠ στη χώρα τους. Οι διαθέσιµες πηγές πληροφοριών ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Οι 

διαθέσιµοι πόροι για την ανάπτυξη της ΛΕΠ µπορεί να ποικίλλουν επίσης, το ίδιο και ο όγκος 

εργασίας. Επιπλέον, όσον αφορά την πολιτική δοµή µιας χώρας (είτε είναι οµοσπονδιακή  είτε όχι), 

αυτή θα έχει σαφώς επίδραση στον τελικό σχεδιασµό µιας εθνικής ΛΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, η 

εφαρµογή µιας τέτοιας Λειτουργίας Έγκαιρης Πληροφόρησης είναι µια µακροχρόνια διαδικασία, η 

οποία απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για να είναι αποτελεσµατική. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια της οργάνωσης του συλλογικού αυτού προγράµµατος σε δύο 

επίπεδα (εθνικό και ευρωπαϊκό) δόθηκε η δυνατότητα να συγκροτηθούν και να ενισχυθούν εθνικές 

οµάδες ειδικών που ασχολούνται µε το πρόβληµα των ναρκωτικών σε κάθε µία από τις χώρες που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι οµάδες αυτές µπορούν να αποτελέσουν το 

σταθερό ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόµηση της ΛΕΠ. 

 

Οι προσδοκίες µας από την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράµµατος αξίζουν τον κόπο µιας τέτοιας 

επένδυσης. Με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία συνεπάγεται µεγαλύτερη 

ταχύτητα στην ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, µια συνεργασία µεταξύ των ευρωπαϊκών 

χωρών κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Ένα µοντέλο ΛΕΠ το οποίο θα χρησιµοποιείται από κοινού 

διευκολύνει προφανώς την ανταλλαγή των πληροφοριών όσον αφορά τα νεοεµφανιζόµενα 

φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών, τα οποία έχουν ήδη αναγνωριστεί και αξιολογηθεί από το 

µοντέλο αυτό, καθώς και τις τεχνικές συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης της πληροφορίας. Όσον 
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αφορά τα νέα ναρκωτικά, τα νέα πρότυπα χρήσης και τις νέες επιπτώσεις σε ατοµικό και κοινωνικό 

επίπεδο, θα αναγνωρίζονται µε ταχύτερο τρόπο από ό,τι µε τη χρησιµοποίηση των υπαρχόντων 

συστηµάτων παρακολούθησης. Με το µοντέλο αυτό θα είναι δυνατή η έγκαιρη παρέµβαση και θα 

ελαχιστοποιηθούν σηµαντικά οι δυσκολίες στην εφαρµογή της, αλλά και το κόστος των δαπανών 

όσον αφορά την παροχή βοήθειας και την απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης. 

 

Το επόµενο στάδιο του προγράµµατος θα εξετάσει µια σειρά από θέµατα, όπως είναι: 

 

η προσαρµογή του µοντέλου ΛΕΠ ανάλογα µε την εθνική πραγµατικότητα των χωρών που 

συµµετείχαν στην πρώτη φάση του προγράµµατος, αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών 

που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, 

η ανάπτυξη της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση µε τα νεοεµφανιζόµενα 

φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών και το τεχνικό µέρος της ΛΕΠ (π.χ. εργαλεία συλλογής 

στοιχείων, µέθοδοι ανάλυσης, µέθοδοι διάδοσης της πληροφορίας) µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων χωρών, 

η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής ΛΕΠ για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση 

ναρκωτικών, η οποία θα αφορά όχι µόνο την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και την ανάλυση 

και διάδοσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Η βελτίωση και η τελειοποίηση του µοντέλου αυτού είναι προφανώς απαραίτητες. Η πρακτική 

εµπειρία των χωρών ναι µεν συνεισφέρει αποτελεσµατικά στη βελτίωση του µοντέλου, ωστόσο η 

τελειοποίησή του θα πραγµατοποιηθεί µέσα από την κατά περιόδους συζήτηση και επανεξέταση 

των θεωρητικότερων πτυχών του. 

 
 


