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ΔΚΘΔΣΖ
Γηα ηης εργαζίες ηες εκερίδας ποσ δηοργαλώζεθε ζηελ Αζήλα ζηης 31
Μαρηίοσ 2006 κε ζέκα: «Το πρόβιεκα ηωλ Ναρθωηηθώλ ζηα
Βαιθάληα θαη ε Σσκβοιή ηωλ Βαιθαληθώλ Φωρώλ θαη ηες Γηεζλούς
Κοηλόηεηας ζηελ Αληηκεηώπηζή ηοσ»
ηηο 31 Μαξηίνπ 2006 έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα εκεξίδα ηελ νπνία
δηνξγάλσζε ην Ίδξπκα Αλδξέαο Παπαλδξένπ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Γξαθείνπ πληνληζηνχ Γηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο θαη πκθψλνπ
ηαζεξφηεηαο ΝΑ Δπξψπεο (SEECP), κε ζέκα «Σν πξφβιεκα ησλ
Ναξθσηηθψλ ζηα Βαιθάληα θαη ε πκβνιή ησλ Βαιθαληθψλ Υσξψλ θαη
ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο ζηελ Αληηκεηψπηζή ηνπ».
ηφρνο ηεο εκεξίδαο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ νη δξάζεηο ησλ αξκφδησλ
θνξέσλ ησλ ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ, ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρσξψλ κειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ
Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη λα εμεηαζζνχλ νη κειινληηθέο
πξννπηηθέο ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ησλ δξάζεσλ απηψλ ησλ
θνξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ λαξθσηηθψλ ζηελ
πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Ζ δηνξγάλσζε ηεο εκεξίδαο ζπλέπεζε κε ηελ
άζθεζε ηεο πξνεδξίαο ηεο Γηαδηθαζίαο πλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο
Νφηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (South East European Cooperation
Process/SEECP) απφ ηελ Διιάδα. Πξνηάζεθε λα ππνβιεζεί ε παξνχζα
έθζεζε ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Γηαδηθαζίαο πλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ
ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη λα δεηεζεί λα εμεηαζζνχλ νη
δπλαηφηεηεο έληαμεο ηνπ ζέκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ ζηηο πξνηεξαηφηεηέο
ηεο.
Σνλίζηεθε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο Δ.Δ.- Γπηηθψλ
Βαιθαλίσλ (19-21/6/2003) ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ επαλαβεβαηψζεθε ν
επξσπατθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ην
«ζρέδην δξάζεο θαηά ησλ λαξθσηηθψλ κεηαμχ ηεο Δ.Δ. ησλ ρσξψλ ησλ
Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ θαη ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ» ην νπνίν εγθξίζεθε απφ
ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003, απνηεινχλ ηα θχξηα
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ζεκεία αλαθνξάο ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ρψξα ε ζπδήηεζε γηα
ηα λαξθσηηθά ζ’ απηή ηελ εκεξίδα. Γηαπηζηψζεθε φηη ην ζρέδην δξάζεο
κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ δελ έρεη ιάβεη αθφκε
ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη φηη είλαη αλαγθαία ε πινπνίεζή ηνπ. Ηδέεο θαη
πξνηάζεηο νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ θαηά ηε ζπλάληεζε ειπίδεηαη λ’
απνηειέζνπλ αθνξκή γηα ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ.
Ο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο πξέζβεο θ.
Μηραήι Υξεζηίδεο εμέθξαζε ηελ επαξέζθεηά ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε
ζπλάληεζε έρεη ηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, επεηδή
ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ε νξγαλσκέλε εγθιεκαηηθφηεηα απνηεινχλ
γηα ηελ Διιεληθή πξνεδξία ηεο Γηαδηθαζίαο πλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ εληάζζεηαη ζηηο
πξνηεξαηφηεηέο ηεο. Ζ Διιεληθή Πξνεδξία, ε νπνία ιήγεη ζην ηέινο
Μαίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιακβάλεη ε Κξναηία, αζρνιήζεθε
εθηεηακέλα κε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ πεξηνρή. Σα λαξθσηηθά είλαη
αλακθηζβήηεηα έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζέκαηα.
ηηο εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο ζπκκεηείραλ ν θ. Hervé Bougé εθ κέξνπο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Γηεχζπλζε Γηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ν νπνίνο εηζεγήζεθε ην ζέκα «Καηαπνιέκεζε ηνπ
Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο θαη ηεο Γηαθίλεζεο Ναξθσηηθψλ: Οη δξάζεηο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα», ν θ. Bernard Frahi εθ
κέξνπο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ θαη ηνπ
εγθιήκαηνο (UNODC) o νπνίνο εηζεγήζεθε ην ζέκα «Σα Βαιθάληα θαη
ην Γξαθείν ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ θαη ηνπ Δγθιήκαηνο.
Γξάζεηο θαη πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ην
χκθσλν ησλ Παξηζίσλ». Ο θ. Alexis Goosdeel, πξντζηάκελνο ηνπ
ηκήκαηνο Reitox θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ
Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα Ναξθσηηθά (EMCCDA), ν νπνίνο εηζεγήζεθε ην
ζέκα: «Σν Δπξσπατθφ Κέληξν Παξαθνινχζεζεο ησλ Ναξθσηηθψλ θαη
ηεο Σνμηθνκαλίαο θαη ε κειινληηθή ζπλεξγαζία ηνπ κε ηηο ρψξεο ησλ
Βαιθαλίσλ».
Απφ ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη απφ ηελ
Κξναηία, ηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Βνζλία Δξδεγνβίλε, ηελ
Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηε Ρνπκαλία,
απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη απφ ηε Οπγγαξία θαη
ηελ Ηηαιία. Δθ κέξνπο ηεο Διιάδαο ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (Γηεχζπλζε Υσξψλ Νφηην-Αλαηνιηθήο
Δπξψπεο, Γηεχζπλζε Ο.Ζ.Δ. θαη Γηεζλψλ Δηδηθεπκέλσλ Οξγαληζκψλ,
Τπεξεζία Γηεζλνχο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο (ΤΓΑ), ην Γξαθείν ηνπ
πληνληζηνχ Γηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο θαη πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο
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ΝΑ Δπξψπεο), ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο (Γ/λζε Ναξθσηηθψλ)
θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (Γ/λζε Σεισλείσλ),
ν Πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ(ΟΚΑΝΑ) θ.
Υξήζηνο Γηαλλάθεο, ν Δζληθφο πληνληζηήο γηα ηα Ναξθσηηθά θ.
Κσλ/λνο Μπάιιαο, ε Γηεπζχληξηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο
θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά θα Μ. Σεξδίδνπ, ν Γ/ληήο ηνπ
Κέληξνπ Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΚΔ.Θ.Δ.Α.) θ. Υ.
Πνπιφπνπινο, ν Πξφεδξνο ηεο Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο Ναξθσηηθψλ
ηεο Βνπιήο θ. Κσλ/λνο Κηιηίδεο, ε Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Φπρηαηξηθήο
θα Μέλε Μαιιηψξε, ν θ. Γεκ. Υαιθηψηεο, Γηεπζπληήο ηνπ Ηδξχκαηνο
«Αλδξέαο Παπαλδξένπ» θαη ν Martin Jelsma, ζπληνληζηήο ηνπ
πξoγξάκκαηνο «Ναξθσηηθά θαη Γεκνθξαηία» (Drugs and Democracy)
ηνπ Γηεζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Transnational Institute) ζην Άκζηεξληακ. Σηο
εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο ζπληφληζε ν θ. Αζ. Απνζηφινπ, χκβνπινο γηα
ζέκαηα Πνιηηηθήο Ναξθσηηθψλ.
Σν πξφγξακκα απνηεινχληαλ απφ δχν ελφηεηεο. ην πξψην κέξνο
παξνπζηάζηεθαλ ηξεηο ελεκεξσηηθέο εηζεγήζεηο εθ κέξνπο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ
θαη ηνπ Δγθιήκαηνο (UNODC) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ
γηα ηα Ναξθσηηθά (EMCDDA). ην δεχηεξν κέξνο νη ζπκκεηέρνληεο
αλαθέξζεθαλ ζε πξσηνβνπιίεο ηνπ θνξέα πνπ εθπξνζσπνχζαλ θαη ζε
πξνηάζεηο κειινληηθψλ ζρεδίσλ θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο.
Απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δ.Δ., θ. Hervé Bougé, επηζεκάλζεθε φηη ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ έρεη αλαπηχμεη πξνο ην παξφλ ζηελ πεξηνρή
ησλ Βαιθαλίσλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ
λαξθσηηθψλ. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο ζε εζληθφ επίπεδν,
αιιά δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα γηα ηα λαξθσηηθά ζηελ
πεξηνρή. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο έρεη ζρέζε κε ηελ αθνινπζνχκελε εθ
κέξνπο ηεο επηηξνπήο ζηξαηεγηθή. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζέηεη ζαλ
πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα ηε δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ ζηηο ελδηαθεξφκελεο
ρψξεο λα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ απφ κφλεο ηνπο
πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ λαξθσηηθψλ. Απηφ εμαζθαιίδεη ηε
ζπλέρεηα, ηνλ καθξφρξνλν ζρεδηαζκφ θαη ην γεγνλφο φηη ηα πξνγξάκκαηα
είλαη πξσηνβνπιίεο ησλ ίδησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρσξψλ (ownership).
Σα λαξθσηηθά ζαλ ζέκα δελ αγλννχληαη. Αληίζεηα ε δεκηνπξγία
ηθαλνηήησλ (capacity building) θαη ηδίσο ε δεκηνπξγία ηζρπξψλ ζεζκηθψλ
δνκψλ (institutional building) είλαη πξνυπφζεζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ. ’ απηά ηα πιαίζηα έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί
δξαζηεξηφηεηεο ζε δχν θπξίσο ηνκείο. Πξψηνλ ζηηο δηδπκνπνηήζεηο
(twining) φπνπ κηα ρψξα ηεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ ζπκθσλεί κε κηα
ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία κε
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αληαιιαγή εκπεηξνγλσκφλσλ, κε ζεκηλάξηα θιπ. ζε έλαλ νξηζκέλν
ηνκέα. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρξεκαηνδνηεί ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο γηα
έλα ή δχν ρξφληα. Παξάδεηγκα δηδπκνπνίεζεο (twining) είλαη έλα
πξφγξακκα γηα ηα λαξθσηηθά ζηελ Κξναηία ην νπνίν ζα ρξεκαηνδνηεζεί
ζηα πιαίζηα ηνπ CARDS θαη ζ’ αξρίζεη ηνλ Μάην ηνπ 2006. Ζ άιιε
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε ιεγφκελε ηερληθή βνήζεηα
(technical assistance). Απηφ γίλεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο κηαο ρψξαο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ζ’ απηή ηε κνξθή αθνξνχλ ζπλήζσο αηηήκαηα
λνκηθήο θχζεο, φπνπ κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ παξέρνληαη
νη απαηηνχκελεο γλψζεηο.
Σα πιένλ πξφζθαηα πξνγξάκκαηα (πινπνίεζε ην 2006-2007)
ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ
αθνξνχλ ηξεηο πξσηνβνπιίεο:
-Σν πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο Γηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηηο αζηπλνκηθέο
θαη ηεισλεηαθέο αξρέο ζηα πιαίζηα ηνπ SECI (Southeast European
Cooperative Initiative). Πξννπηηθή είλαη λα ζπλαθζεί ζπκθσλία
ζπλεξγαζίαο ηνπ SECI κε ηελ EUROPOL. Σν SECI ζα πξέπεη λα
ππνζηεξηρζεί ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα. Ζ ζχλαςε ζπκθσλίαο
ζπλεξγαζίαο ζα είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνφδνπ.
-Σν πξφγξακκα δηακφξθσζεο κηαο Δζληθήο πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο
ησλ δησθηηθψλ δπλάκεσλ ζηηο πέληε ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ Κξναηία,
Αιβαλία, ΠΓΓΜ, Βνζλία-Δξδεγνβίλε θαη εξβία-Μαπξνβνχλην.
-Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο (monitoring) θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ
ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ
Παξαηεξεηήξην (EMCDDA) ζηε βάζε θνηλψλ δεηθηψλ (common
indicators).
-Τπνζηήξημε ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο Απζηξηαθήο Πξνεδξίαο γηα ηελ
θαηάξηηζε ζχκβαζεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ζην πξφηππν ηεο
ζπκθσλίαο έλγθελ. Ζ ζχκβαζε αθνξά έμη ρψξεο (Μνιδαβία, Ρνπκαλία,
Αιβαλία, ΠΓΓΜ, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, εξβία-Μαπξνβνχλην). Πξφθεηηαη
λα ππνγξαθεί θαηά ηελ Τπνπξγηθή Γηάζθεςε ε νπνία πξφθεηηαη λα
δηνξγαλσζεί ζηε Βηέλλε ζηηο 4 θαη 5 Μαΐνπ 2006. Ζ ζπκθσλία απνηειεί
ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δησθηηθψλ
αξρψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα
ζπκπαξαζηαζεί ηελ φιε πξνζπάζεηα θαη ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ
εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ζηελ πξάμε.
Ο εθπξφζσπνο ηεο Γηεχζπλζεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο πξέζβεο θ. Μηραήι Υξεζηίδεο
ηφληζε φηη απφ γεληθφηεξε πνιηηηθή άπνςε, πξέπεη λα νκνινγήζνπκε φηη
ε παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ έρεη πξνζιάβεη ζηελ πεξηνρή
αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο. ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 νη Βαιθαληθέο ρψξεο
4

απνηεινχζαλ δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν δηνρέηεπζεο λαξθσηηθψλ πξνο
ηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Δπξψπε. Σψξα ε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο
Δπξψπεο είλαη ηφζν δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν, φζν θαη ρψξνο
πξννξηζκνχ θαη πξνέιεπζεο λαξθσηηθψλ. Παξάιιεια παξνπζηάδεηαη
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εμαξηεκέλσλ απφ λαξθσηηθέο νπζίεο αηφκσλ,
αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ. Ζ
δηαζχλδεζε κεηαμχ νξγαλσκέλσλ εγθιεκαηηθψλ νκάδσλ ζηε
Ννηηναλαηνιηθή θαη ηε Γπηηθή Δπξψπε είλαη εκθαλήο. Πξφθεηηαη γηα
επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηα
Βαιθάληα πνπ εθκεηαιιεχηεθε ηελ επθαηξία ηεο δηακάρεο θαη ηεο
αλαηαξαρήο ζηελ πεξηνρή. Σν νδπλεξφ γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο είλαη φηη
θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πνιιέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα
πνιινί λένη θαη άλεξγνη πνιίηεο έρνπλ, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ, εκπιαθεί ζε
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθίλεζε θαη εκπνξία
λαξθσηηθψλ. Οη δεκίεο πνπ απνξξένπλ απ΄ απηή ηελ θαηάζηαζε γηα ηελ
θνηλσληθή δνκή θαη ηε ζπλνρή ησλ ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ είλαη αηζζεηέο
αθφκε θαη ζήκεξα θαη απνηεινχλ απεηιή γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηελ
θαζεκεξηλή αζθάιεηα. Γη απηφ νη ρψξεο ηηο πεξηνρήο πξνζπαζνχλ λ΄
αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν. Ζ πξφζθαηε ζπλάληεζε ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην ησλ
ππνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηελ
Διιεληθή Πξνεδξία ηεο Γηαδηθαζίαο πλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (SEECP) ζην Λνπηξάθη ηεο Αηηηθήο ήηαλ κηα
ζεκαληηθή πξσηνβνπιία θαηά ηελ νπνία ιήθζεθαλ απνθάζεηο γηα ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη άιισλ
ζρεηηδφκελσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Ζ δηεζλήο ζπλεξγαζία θαη βνήζεηα
είλαη, θπζηθά, εππξφζδεθηε ηφζν απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε φζν θαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, δηφηη παξ’ φιν πνπ νη ρψξεο ηεο πεξηνρήο
ζπκβάιινπλ θαηά ην δπλαηφλ ζηνλ αγψλα θαηά ησλ λαξθσηηθψλ, νη
νηθνλνκηθνί πφξνη δελ επαξθνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε
ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο θ. Υξεζηίδεο επεζήκαλε ηέινο φηη ζην ζέκα ησλ
λαξθσηηθψλ θαη ηεο νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθφηεηαο δίλεηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Δίλαη έλα δήηεκα
ην νπνίν ζαλ πνιίηεο, ζαλ θνηλσλία θαη ζαλ θξάηε πξέπεη λα
αληηκεησπίζνπκε κε αλνηρηφ δηάινγν θαη κε ηε δηακφξθσζε
καθξφρξνλεο ζηξαηεγηθήο.
ηελ εηζήγεζή ηνπ ν θ. Bernard Frahi, επεζήκαλε φηη ηα ηειεπηαία 15
ρξφληα νη Βαιθαληθέο Υψξεο μεπέξαζαλ ηελ πεξίνδν ησλ ζπγθξνχζεσλ
θαη θηλνχληαη πξνο κηα θαηάζηαζε ζηαζεξφηεηαο. Απηφ απνηειεί ζεηηθφ
ζεκάδη. Όκσο ε πνξεία πξνο ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ εηξήλε δνθηκάδεηαη
θαζεκεξηλά θαη απαηηεί απφ ηηο Κπβεξλήζεηο λα εγγπεζνχλ ηελ
αλζξψπηλε αζθάιεηα θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο
5

πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ε νξγαλσκέλε
εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε δηαθζνξά. Ζ πεξηθέξεηα ησλ Βαιθαλίσλ έρεη
γίλεη – φπσο αλέθεξε ν εθπξφζσπνο ηνπ Ο.Ζ.Δ. – έλα απφ ηα θχξηα
θέληξα δηαθίλεζεο εξσίλεο θαη άιισλ λαξθσηηθψλ απφ ην Αθγαληζηάλ
πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Παξάιιεια ππάξρεη αχμεζε ηεο
παξάλνκεο δηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο.
Τπνινγίδεηαη φηη 70% κέρξη 90% ηεο εξσίλεο ζηελ Δπξψπε δηαθηλείηαη
κέζσ ηεο Βαιθαληθήο νδνχ (Αθγαληζηάλ – Παθηζηάλ – Ηξάλ – Σνπξθία –
Βαιθαληθέο ρψξεο – Γπηηθή Δπξψπε). Οη αξηζκνί κηινχλ απφ κφλνη ηνπο
θαη δείρλνπλ ην κέγεζνο ηεο βιάβεο πνπ πξνθαινχλ ζηα άηνκα θαη ηηο
θνηλσλίεο, αιιά θαη ην κέγεζνο ηεο επζχλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζή ηνπο.
Ο θ. Frahi πεξηέγξαςε ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή νπίνπ ζην
Αθγαληζηάλ. Μεηά ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο θαηά ηε δηάξθεηα
δηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο Σαιηκπάλ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο.
χκθσλα κε κειέηε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ θαη
ηνπ Δγθιήκαηνο ε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε γηα φπην ζην Αθγαληζηάλ
αλέξρνληαλ ην 2002 ζε 74.000 εθηάξηα κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 3.400
κεηξηθψλ ηφλσλ νπίνπ. Σν 2003 ην Αθγαληζηάλ παξήγαγε 3.600
κεηξηθνχο ηφλνπο, δειαδή αχμεζε θαηά 6%. ηελ ηειεπηαία κειέηε ηνπ
Γξαθείνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ. ην 2005, ππνινγίδεηαη φηη ε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε
νπίνπ κεηψζεθε θαηά 21% απφ 131.000 εθηάξηα ην 2004 ζε 104.000
εθηάξηα ην 2005. Όκσο ιφγσ ηεο απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ε
ζπλνιηθή παξαγσγή νπίνπ κεηψζεθε ην 2005 κφλν θαηά 2%. Γηα ην 2006
νη ελδείμεηο είλαη αλεζπρεηηθέο. Οη Αθγαλνί γεσξγνί έρνπλ θαιιηεξγήζεη
εθηάζεηο ίδηεο ή θαη κεγαιχηεξεο απφ ην 2005. Αλακέλεηαη αχμεζε ηεο
παξαγσγήο ζε 13 απφ ηηο 32 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.
Όζνλ αθνξά ηε δηαθίλεζε εξσίλεο απφ ην Αθγαληζηάλ ν θ. Frahi
επεζήκαλε φηη ηξεηο είλαη νη θχξηεο νδνί δηαθίλεζεο κέζσ ησλ
Βαιθαλίσλ: κέζσ Ρνπκαλίαο, εξβίαο θαη ηεο ΠΓΓΜ. Σα έζνδα απφ ηε
δηαθίλεζε κέζσ ησλ Βαιθαληθψλ νδψλ ππεξβαίλνπλ ηα δχν
δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Οη θχξηεο ρψξεο πξννξηζκνχ κέζσ ησλ
Βαιθαληθψλ νδψλ είλαη απφ ην 2002 ε Γεξκαλία, ε Απζηξία θαη ε
Γπηηθή Δπξψπε επξχηεξα. Ζ εξσίλε εηζάγεηαη θπξίσο κέζσ ηεο
Σνπξθίαο θξπκκέλε ζε ηππνπνηεκέλα εκπνξεπκαηνθηβψηηα (containers)
ζην λφηην κέξνο ηεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ. Ξεθνξηψλεηαη ζε
ειεγρφκελεο θαηαζηάζεηο θαη κεηαθέξεηαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ
Βαιθαλίσλ θξπκκέλε ζε άιια κεηαθνξηθά κέζα φπσο ηδησηηθά
απηνθίλεηα, ειαθξά εκπνξηθά νρήκαηα, ιεσθνξεία θαη ηδηψηεο. Ζ
παξαδνζηαθή Βαιθαληθή νδφο Κσλζηαληηλνχπνιε–φθηα–Βειηγξάδη–
Εάγθξεκπ–Λνπκπιηάλα έρεη γίλεη ηψξα νδφο δηαθίλεζεο λφκηκνπ
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εκπνξίνπ, επεηδή είλαη ε πιένλ ζχληνκε θαη κε ηελ πξφζθαηε βειηίσζε
ηεο ππνδνκήο θαη ε ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε γηα ηνπο
εκπφξνπο. Με ηε λφκηκε κεηαθνξά πξντφλησλ γίλεηαη θαη παξάλνκε
δηαθίλεζε. Απφ ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο απαηηείηαη επαγξχπλεζε θαη
βειηίσζε ησλ ειέγρσλ.
Απφ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη νη θαηαζρέζεηο εξσίλεο ζηηο
ρψξεο ηεο πεξηνρήο κεηαμχ 1995-1999 θαη 2000-2004, κε εμαίξεζε ηε
Ρνπκαλία, έρνπλ απμεζεί ζε φιεο ηηο ρψξεο. Ηδηαίηεξε αχμεζε
παξνπζηάδνπλ νη θαηαζρέζεηο ζηε Βνπιγαξία. Απφ ην 1999 κέρξη ην
2002 ππήξμαλ ζεκαληηθέο θαηαζρέζεηο ζηηο ρψξεο θαηά κήθνο ησλ
Βαιθαληθψλ νδψλ ζε ιηκάληα ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο, ηεο Μεζνγείνπ θαη
ηεο Αδξηαηηθήο.
εκαληηθή ήηαλ ε αλαθνξά ηνπ θ. Frahi ζηελ παξαγσγή εξσίλεο ζην
Αθγαληζηάλ. Μέρξη ην 2001 ην πνζνζηφ παξαγσγήο νπίνπ θαη εξσίλεο
ήηαλ ζρεδφλ ην ίδην. Απφ ην 2001εμάγεηαη πεξηζζφηεξε εξσίλε απ΄ φηη
φπην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 10.000 ηφλνη
ρεκηθψλ πξφδξνκσλ νπζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία νπίνπ ζε εξσίλε.
Κακία απφ ηηο ρεκηθέο πξφδξνκεο νπζίεο δελ παξάγεηαη ζην Αθγαληζηάλ.
Ζ πξνκήζεηά ηνπο γίλεηαη λφκηκα ζηελ Δπξψπε, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη
ηελ Αζία θαη εθηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε παξάλνκεο αγνξέο. Πξνο ην
παξφλ ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε (intelligence) σο πξνο ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πξφδξνκεο νπζίεο δηαθηλνχληαη ζηελ πεξηνρή.
Όκσο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθηξνπήο ησλ πξνδξφκσλ νπζηψλ
ιακβάλεη ρψξα ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ.
Σν Γξαθείν ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαηά ησλ λαξθσηηθψλ θαη ηνπ εγθιήκαηνο, έρεη
αλαπηχμεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ην πξφγξακκα
Phare), απφ ην 1995 έλαλ θαηάινγν δεηθηψλ γηα ηνλ έιεγρν λαξθσηηθψλ
κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ φιεο νη ππνςήθηεο ρψξεο. Σν
1995, κεηά ηε ζπκθσλία ηνπ Dayton, ην Γξαθείν ηνπ Ο.Ζ.Δ. πξνζέθεξε
βνήζεηα ζηε Βνζλία Δξδεγνβίλε θαη αλάπηπμε ην 1998 ηε ζηξαηεγηθή γηα
κηα θνηλή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ
Γξαθείνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα έλα πξφγξακκα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο.
Σν 2004 ην Γξαθείν ηνπ Ο.Ζ.Δ. (UNODC) επηζεκνπνίεζε θαη δηεχξπλε
ην ηκήκα ησλ επί ηφπνπ Δπηρεηξήζεσλ (Field Operations Unit) γηα ηελ
Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε κε έδξα ηε φθηα (Βνπιγαξία). Σα
πξνγξάκκαηα ηνπ Ο.Ζ.Δ. ζηα Βαιθάληα εζηηάδνληαη ζηελ δίσμε θαη
θαηαζηνιή. Σν πξφγξακκα TADOC γηα ηελ «ελίζρπζε ηεο Σνπξθηθήο
Γηεζλνχο Αθαδεκίαο θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ θαη ηνπ Οξγαλσκέλνπ
Δγθιήκαηνο» απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα ηνπ
Ο.Ζ.Δ. ζηελ πεξηνρή.
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Ο θ. Frahi αλαθέξζεθε κε ζπληνκία ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ «πκθψλνπ
ησλ Παξηζίσλ». Σν «χκθσλν ησλ Παξηζίσλ» είλαη απνηέιεζκα ηεο
Γηάζθεςεο ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ζην Παξίζη ε νπνία ζπγθιήζεθε
ηνλ Μάην ηνπ 2003 κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο
Γαιιίαο. Σν «χκθσλν ησλ Παξηζίσλ» απνηειείηαη απφ δχν ζθέιε. Σν
έλα αθνξά έλαλ «ζπκβνπιεπηηθφ κεραληζκφ» πνπ δηεπθνιχλεη
ζπλαληήζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο απμαλφκελεο
δηαθίλεζεο εξσίλεο απφ ην Αθγαληζηάλ. Μέρξη ηψξα έρνπλ δηνξγαλσζεί
επηά «ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο» ζε δηάθνξεο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηαθίλεζε εξσίλεο απφ ην Αθγαληζηάλ. Σν δεχηεξν ζθέινο αθνξά ηελ
αλάπηπμε, δνθηκή, πξνψζεζε θαη ρξήζε ηνπ «Απηνκαηνπνηεκέλνπ
Μεραληζκνχ Βνήζεηαο Υνξεγψλ» (Automated Donor Assistance
Mechanism/ADAM), ελφο ζπληνληζηηθνχ κεραληζκνχ ηερληθήο βνήζεηαο
βαζηζκέλνπ ζην δηαδίθηπν (internet). Σν ADAM παξέρεη πιεξνθνξίεο
γηα 300 πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο (θπξίσο θαηαζηνιή) ησλ
λαξθσηηθψλ ζην Παθηζηάλ, Ηξάλ, Κεληξηθή Αζία θαη Ννηηναλαηνιηθή
Δπξψπε.
Σέινο ν θ. Frahi αλέθεξε φηη ην Γξαθείν ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαηά ησλ
Ναξθσηηθψλ θαη ηνπ Δγθιήκαηνο ζρεδηάδεη λα αλαιάβεη ηε δηεμαγσγή
κειέηεο κε ζέκα: «Έγθιεκα θαη ηαζεξφηεηα ζηα Βαιθάληα θαη ηηο
πξνζβαιιφκελεο ρψξεο» (Crime and Stability in the Balkans and affected
countries). Σν πφξηζκα ζα είλαη ε ηξίηε θαηά ζεηξά αλαιπηηθή κειέηε
πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη άιισλ
θνηλσληθψλ δπλακηθψλ ζε εηδηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Θα πεξηιακβάλεη
αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ θάλνπλ ηελ πεξηνρή ηδηαίηεξα
επάισηε ζην έγθιεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο, θαζψο θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ
ζπγθξνχζεσλ ζηελ πεξηνρή ε νπνία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ εγθιήκαηνο φπσο απηφ εθδειψλεηαη ζηα Βαιθάληα
ζήκεξα. Απηά ηα ζηνηρεία ζα ζπκπιεξσζνχλ, θπζηθά, κε ζηαηηζηηθέο γηα
ην έγθιεκα θαη ηελ επηζθφπεζε ησλ ζπκάησλ, ζηνηρεία ηα νπνία είλαη
θαη δείθηεο ηνπ «ζπλεζηζκέλνπ εγθιήκαηνο» (conventional crime) φπσο:
θφλνη, θινπέο, βηαζκνί θιπ. Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο ζα επηθεληξσζεί
ζην θαηά πφζν ε αζηάζεηα ζηα Βαιθάληα είλαη αηηία θαη απνηέιεζκα ηεο
βίαο, ηνπ εγθιήκαηνο, ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο αδχλακεο δηαθπβέξλεζεο
θαη αληηζηξφθσο, κε ηελ έλλνηα φηη ην έγθιεκα απνηειεί
απνζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
κειέηεο ζα είλαη ν πξαθηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο. Έλα ζρέδην δξάζεο
ζ’ αθνινπζήζεη ηε κειέηε θαη ζα ελδπλακψζεη ην ππάξρνλ πξφγξακκα
ζηα Βαιθάληα. Σν Γξαθείν ηνπ Ο.Ζ.Δ. εξγάδεηαη ζηελ θαηεχζπλζε λα
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εληζρχζεη ην ζπληνληζκφ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηε Γηεζλή
Σξάπεδα, ην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Ο.Ζ.Δ. (UNDP), ηελ
UNISEF, ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ γηα ηε Μεηαλάζηεπζε (IOM), ηνλ
Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO), ην Κέληξν SECI, ην χκθσλν
ζηαζεξφηεηαο, Interpol θαη Europol.
Παξφκνην πφξηζκα γηα ην νξγαλσκέλν θαη νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζηελ
Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε έρεη εθδνζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Παξά ηηο νκνηφηεηεο νη δχν κειέηεο δηαθέξνπλ ζαθψο σο πξνο ην
επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν. Οπζηαζηηθά ε
κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη πεξηγξαθηθή θαη επηθεληξψλεηαη
κφλν ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη φρη ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε
πεξηνρή ζηελ Δπξψπε ζαλ ζχλνιν, θαζψο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ
θφζκνπ. Σν πφξηζκα ηνπ Ο.Ζ.Δ. ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ζηε κειέηε
ηεο Δ.Δ. θαη ζα θαηαδείμεη ηελ επίδξαζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο
δηαθζνξάο ζηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε ζρέζε ησλ
πνιηηψλ κε ην θξάηνο. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ πνξίζκαηνο ην Γξαθείν
ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη νη νξγαληζκνί πνπ ζα ζπλεξγαζζνχλ ζηε κειέηε ζα
ζπγθαιέζνπλ κηα Τπνπξγηθή ζπλάληεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ησλ
εκπιεθφκελσλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρσξψλ γηα λα θαηαξηίζνπλ έλα
Πξφγξακκα ή ρέδην Γξάζεο γηα ηα Βαιθάληα.
Με αθνξκή ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Frahi, ζίρηεθαλ απφ ηνπο ζπλέδξνπο δχν
ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξφδξνκεο ρεκηθέο νπζίεο θαη ηελ
παξαγσγή εξσίλεο ζην Αθγαληζηάλ. Ζ θα. Μαιιηψξε παξαηήξεζε φηη ε
πξνζέγγηζε ηεο παξαγσγήο εξσίλεο ζην Αθγαληζηάλ είλαη κνλφδξνκνο
αθνχ δελ ζίγεη νπζηαζηηθά ην ζέκα ηεο πξνέιεπζεο θαη εηζαγσγήο ζην
Αθγαληζηάλ ησλ πξφδξνκσλ νπζηψλ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ε
παξαγσγή νπίνπ ζην Αθγαληζηάλ ζα ήηαλ άρξεζηε αλ δελ ππήξραλ νη
πξφδξνκεο νπζίεο. Καηά ηελ άπνςή ηεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ζνβαξά
ηηο πνιηηηθέο ζηηο δπηηθέο ρψξεο θαη λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο
θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εθηξνπήο ησλ πξφδξνκσλ
νπζηψλ, φπνπ κεγάιε επζχλε θέξνπλ θαη νη Γπηηθέο ρψξεο. Ο θ. Κηιηίδεο
αλαθέξζεθε ζην ελδηαθέξνλ ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ
θαηάζηαζε ζην Αθγαληζηάλ θαη αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη πξνζερψο λα
θιεζεί ν θ. Antonio Maria Costa, Γ/ληήο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηα
Ναξθσηηθά θαη ην Έγθιεκα ζηελ Αζήλα λα εμεηάζεη κε ηελ Διιεληθή
Κπβέξλεζε ηηο δπλαηφηεηεο νπζηαζηηθφηεξεο εκπινθήο ηεο Διιάδαο
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο εξσίλεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή. Ο θ. Κηιηίδεο έζημε
επίζεο ηελ πξφηαζε ε νπνία έγηλε απφ κε θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ λα
δνζεί ζην Αθγαληζηάλ άδεηα παξαγσγήο εξσίλεο γηα λφκηκε ρξήζε ζηελ
ηαηξηθή. ην ηειεπηαίν ζέκα ν θ. Frahi απάληεζε ε πξφηαζε ζηελ νπνία
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αλαθέξζεθε ν θ. Κηιηίδεο πξέπεη λα κειεηεζεί κε πξνζνρή επεηδή αθ’
ελφο κελ ε δηαζέζηκε κνξθίλε γηα ηαηξηθνχο / ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο
είλαη επαξθήο, εθ’ εηέξνπ δε ε πινπνίεζε απηήο ηεο πξφηαζεο
πξνυπνζέηεη άξηηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο, πξάγκα πνπ
δελ ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή ζην Αθγαληζηάλ. ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ
άδεηα θαιιηέξγεηαο νπίνπ γηα ηελ παξαγσγή κνξθίλεο ππάξρνπλ εηδηθνί
κεραληζκνί ειέγρνπ.
Ο θ. Alexis Goosdeel, αλαθεξφκελνο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Παξαθνινχζεζεο ησλ Ναξθσηηθψλ θαη ηεο
Σνμηθνκαλίαο (EMCDDA) ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ππελζχκηζε φηη
ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή 26 Δζληθά Δζηηαθά εκεία ή Δζληθά Κέληξα
Παξαθνινχζεζεο ζηελ Δ.Δ. (έλα ζε θάζε ρψξα-κέινο θαη έλα ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή). Όια καδί απνηεινχλ ην δίθηπν Reitox, ην νπνίν
είλαη ν θχξηνο εηαίξνο ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ (EMCDDA)
γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηα λαξθσηηθά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ
Ννξβεγία είλαη θη απηή κέινο ηνπ EMCDDA απφ ην 2002. Δζληθά
Δζηηαθά εκεία έρνπλ ηδξπζεί θαη ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ Ρνπκαλία θαη
βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο ίδξπζεο ή ηεο πεξαηηέξσ ελίζρπζήο ηνπο ζηελ
Κξναηία θαη ηελ Σνπξθία.. Σν Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην βαζίδεη ηε
ζπλεξγαζία ηνπ κε ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ ζηε
ηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηα λαξθσηηθά 2006-2012 θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα
ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο ζπλφδνπ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηηο
Βαιθαληθέο ρψξεο ηνπ Ηνπλίνπ 2003. εκαληηθή γηα ην Παξαηεξεηήξην
είλαη ε αλαθνίλσζε ηεο επηηξνπήο ηε ζχλνδν ηεο Θεζζαινλίθεο (ην
Γεθέκβξην ηνπ 2003) φπνπ θαζνξίδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα
πινπνηεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ ρσξψλ ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ ζηηο
επξσπατθέο νξγαλσηηθέο δνκέο.
Γηα ηηο ππνςήθηεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ην πξφγξακκα Phare
έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν, ηφζν κέζσ ηεο απ’ επζείαο ππνζηήξημεο πξνο
απηέο ηηο ρψξεο θαη κέζσ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξάζεσλ ηνπ Phare νη
νπνίεο άξρηζαλ ην 1991-1992 κε ην «Πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ησλ
Ναξθσηηθψλ». Σν πξφγξακκα Phare ππνζηεξίδεη θαη ηελ ηερληθή
ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ (EMCDDA) θαη ησλ
ππνςήθησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. ήκεξα
ρψξεο φπσο ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία ππνζηεξίδνληαη κέζσ ηνπ
ηξίηνπ Phare-EMCDDA πξνγξάκκαηνο ηερληθήο βνήζεηαο . Σνλ Ηνχλην
ηνπ 2006 έλα λέν πξφγξακκα ηερληθήο βνήζεηαο ζ’ αξρίζεη κε ηελ
Κξναηία θαη ηελ Σνπξθία. Ζ Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη Σνπξθία
δηαπξαγκαηεχηεθαλ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κηα ζπκθσλία γηα λα
γίλνπλ κέιε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ (EMCDDA). Ζ ζπκθσλία πξφθεηηαη
λα ππνγξαθεί ζχληνκα
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Σν Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην θιήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζε κεξηθέο
ζπλαληήζεηο κε πξσηνβνπιία ρσξψλ ηεο πεξηνρήο φπσο νη ζπλαληήζεηο
πνπ νξγαλψζεθαλ απφ ηελ Κξναηία θαη ηε ινβελία ζην Νηνπκπξφβληθ
θαη ην Εάγθξεκπ ζρεηηθά κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ
θαη πξφζθαηα ζε ζεκηλάξην γηα ηα λαξθσηηθά θαη ηελ πξφιεςε ην νπνίν
δηνξγαλψζεθε ζηε εξβία-Μαπξνβνχλην κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε
ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Αλαζπγθξφηεζεο.
Αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πεξηζζφηεξν επίζεκε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ
Παξαηεξεηεξίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηερληθήο ζπλεξγαζίαο
ην νπνίν πξφθεηηαη λα εγθξηζεί θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα
CARDS. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, εάλ γίλεη απνδεθηφ, νη
κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ζα
επηθεληξσζνχλ ζε 4 θπξίσο ηνκείο:
1. Σελ νξγάλσζε θνηλψλ αμηνινγηθψλ απνζηνιψλ νη νπνίεο ζα
αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ησλ ρσξψλ
ηεο πεξηνρήο γηα ηελ ίδξπζε ελφο Δζληθνχ Κέληξνπ Παξαθνινχζεζεο θαη
έλα Δζληθφ δίθηπν πιεξνθφξεζεο γηα ηα λαξθσηηθά.
2. Σελ Οξγάλσζε Reitox Αθαδεκηψλ γηα εμάζθεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ
επαγγεικαηηψλ πνπ ζ’ αζρνιεζνχλ κε ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Δζηηαθνχ
εκείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεηθηψλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ θαη άιισλ εξγαιείσλ αλαθνξάο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έθδνζεο εζληθψλ εθζέζεσλ κε βάζε ηα
πξφηππα ηεο Δ.Δ. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο
είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα ζπδήηεζεο.
3. Σελ ππνζηήξημε ηεο Οξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Σν Παξαηεξεηήξην ζα πξνζθέξεη
πεξηνξηζκέλε ηερληθή ππνζηήξημε ζε επαγγεικαηίεο θαη
εκπεηξνγλψκνλεο.
4. Ζ απφδνζε (output). Κάζε ρψξα ζα ππνζηεξηρζεί θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ηεο πξψηεο Δζληθήο έθζεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
λαξθσηηθψλ, αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δ.Δ., κε
βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Δλδπλάκσζε ηνπ ζπληνληζκνχ γηα ηελ
κεηαμχ ησλ εζληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ησλ εηαίξσλ ζα ελζαξξπλζεί
γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Οη εζληθέο εθζέζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζαλ βάζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πξψηεο Πεξηθεξεηαθήο Έθζεζεο γηα
ηελ θαηάζηαζε ησλ Ναξθσηηθψλ, ζηελ ίδηα κνξθή φπσο
πξνεηνηκάζηεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην καδί κε ηηο δέθα
ππνςήθηεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.
Οη δξάζεηο απηέο ζ’ αξρίζνπλ λα πινπνηνχληαη ηνλ επφκελν ρξφλν.
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Δπηπιένλ ζα ππνζηεξηρζνχλ νηθνλνκηθά απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηα
πξνγξάκκαηα δηδπκνπνίεζεο (twining projects). Πξνο ζηηγκήλ έρεη
απνθαζηζηεί έλα πξφγξακκα δηδπκνπνίεζεο κεηαμχ ηεο Κξναηίαο θαη ηεο
Γεξκαλίαο θαη έλα άιιν βξίζθεηαη ζηελ ηειηθή θάζε γηα λ’ απνθαζηζηεί
κεηαμχ ηεο ΠΓΓΜ, ηεο Οπγγαξίαο θαη ησλ Κάησ Υσξψλ.
ε πξφζθαηε ζπλάληεζε ζηε Θεζζαινλίθε κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ
Παξαηεξεηεξίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ
Αλαζπγθξφηεζε ησλ Βαιθαλίσλ ζπκθσλήζεθε φηη νη δχν Δπξσπατθνί
νξγαληζκνί ζα ζπλεξγαζζνχλ θαη ζα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ίδξπζε Δζληθψλ Δζηηαθψλ εκείσλ θαη Δζληθψλ πζηεκάησλ
πιεξνθφξεζεο γηα ηα λαξθσηηθά.
Γηα ηνλ επφκελν ρξφλν ην Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην ζρεδηάδεη λα
δηνξγαλψζεη κηα ηερληθή ζχζθεςε κε ηα Δζληθά Δζηηαθά εκεία (ηφζν
ηεο Δ.Δ. φζν θαη ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ) κε ζέκα: «Μαζήκαηα απφ ηελ
κέρξη ηψξα εκπεηξία ησλ δηδπκνπνηήζεσλ» (Lessons learned from
previous twining experiences). Γηδπκνπνηήζεηο νξγαλψζεθαλ θαη
ππνζηεξίρηεθαλ νηθνλνκηθά απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ην 2000
θαη θαζψο ηα πξφζσπα αιιάδνπλ ππάξρεη θίλδπλνο λα ράζνπκε ηε
ζπλέρεηα θαη ηελ εκπεηξία ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη
ηελ πινπνίεζε λέσλ δηδπκνπνηήζεσλ. Έλα επηπιένλ πξφγξακκα γηα ην
νπνίν γίλεηαη ιφγνο, αιιά δελ είλαη πξνο ην παξφλ έλα επίζεκν
πξφγξακκα, αθνξά ηε ζχληαμε εγρεηξηδίνπ κε πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο
γηα ηε ζπγθξφηεζε Δζληθψλ Κέληξσλ Παξαθνινχζεζεο (monitoring
centers).Σν πξφγξακκα απηφ πηζαλφλ λα πινπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γξαθείν ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ην Έγθιεκα (UNODC) θαη ην
CICAD-OAS.
Δπαθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ ζπλέδξσλ κε αθνξκή ηηο εηζεγήζεηο
θαη έγηλε αλαθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ πνπ
εθπξνζσπνχζαλ. Ο θ. Πνπιφπνπινο Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ
Απεμάξηεζεο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΚΔΘΔΑ) επεζήκαλε ην ζέκα ηνπ
κεγάινπ αξηζκνχ θπιαθηζκέλσλ ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ γηα
παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ. Απηφ απνηειεί έλα ζνβαξφ
πξφβιεκα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Υξεηάδεηαη βειηίσζε ησλ
ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ γηα έληαμε απηψλ ησλ αηφκσλ ζηελ
θνηλσλία. Σν ΚΔΘΔΑ έρεη αλαπηχμεη έλα πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο κε ηε
Βνπιγαξία γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ. Σν ΚΔΘΔΑ ππνζηεξίδεη ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζεξαπεία θαη ηελ
επαλέληαμε εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ ηφζν ζην
επίπεδν ηεο έξεπλαο φζν θαη ζηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ
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πνπ βνεζνχλ ζηελ απεμάξηεζε θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε. ηα
πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ππνζηεξίδνληαη
νηθνλνκηθά απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κπνξνχλ λα γίλνπλ αληαιιαγέο
κε θηινμελία ζηειερψλ θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ. Απφ ηηο βαιθαληθέο
ρψξεο δελ θαίλεηαη λα γίλεηαη επαξθήο ρξήζε απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ
πνπ παξέρεη ε Δ.Δ. παξ’ φιν πνπ ε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα πξφιεςεο
κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη θαη
ζα κπνξνχζε κειινληηθά λα εμειηρζεί ζε έλα Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη
Δθπαίδεπζεο γηα ηηο εμαξηήζεηο, φπνπ ζα βνεζνχληαη επαγγεικαηίεο ζε
κηα θνηλή εθπαίδεπζε θαη ζηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ.
Ζ θ. Σεξδίδνπ, Γηεπζχληξηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο θαη
Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά αλέθεξε φηη ην Κέληξν ζπκκεηείρε θαη
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία δηεχξπλζεο ηεο Δ.Δ. κε ρψξεο ηεο
πεξηνρήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην ζηα
πξνγξάκκαηα Phare. Σν ΔΚΣΠΝ ζπκκεηείρε ζηηο επηζθέςεηο
αμηνιφγεζεο ζηε Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Κχπξν θαη Σνπξθία θαη
αλέπηπμε δηκεξείο επαθέο. Σν ΔΚΣΠΝ ζηήξημε ηα Δζληθά Κέληξα
Παξαθνινχζεζεο ζηε Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία. Γχν πξνγξάκκαηα
δηδπκνπνίεζεο πινπνηήζεθαλ, έλα κε ηελ Κχπξν ην νπνίν έιεμε ην 2004
θαη ην άιιν πνπ άξρηζε ην 2004 κε ηελ Σνπξθία θαη ζα νινθιεξσζεί ηνλ
πξνζερή Αχγνπζην. Ζ θ. Σεξδίδνπ ηφληζε φηη ε ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο
ηεο πεξηνρήο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο αιιά
πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξφζεζε λα κάζνπκε ν έλαο απφ ηνλ
άιιν. Σν ΔΚΣΠΝ ππνζηεξίδεη ηελ πξφηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ
Παξαηεξεηεξίνπ λα νξγαλσζεί ζχζθεςε γηα ην ζέκα ησλ
δηδπκνπνηήζεσλ.
Ο θ. Γηαλλάθεο, πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ
(ΟΚΑΝΑ) αλέθεξε φηη ελ φςεη ηεο έληαμεο θαη λέσλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη αλαγθαία ε ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ γηα
ηα λαξθσηηθά ζηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλεκέλεο απφ ηηο ρψξεο κέιε
ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην ζέκα. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ
λαξθσηηθψλ ζε κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πξέπεη λα είλαη εληαίνπ
ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα έρεη απνηειεζκαηηθφηεηα. Πξνο ην ζθνπφ
απηφ ν ΟΚΑΝΑ ππνζηεξίδεη ηε κφληκε ζπλεξγαζία κε νκφινγνπο
νξγαληζκνχο ηεο Αιβαλίαο, Βνπιγαξίαο, Κξναηίαο, ΠΓΓΜ, ηεο εξβίαοΜαπξνβνπλίνπ, ηεο Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο, ηεο Σνπξθίαο θαη άιισλ
ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. Ο ΟΚΑΝΑ είρε θαη ζην παξειζφλ αζρνιεζεί κε ην
ζέκα ηεο επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο θαη είρε
αλαπηχμεη ζρέδηα γηα ηελ ίδξπζε ελφο Κέληξνπ ζηε Θεζζαινλίθε ην
νπνίν ζα πξνσζνχζε ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία γηα ηε ράξαμε κηαο
απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα λαξθσηηθά. Ο θ. Γηαλλάθεο
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αλαθνίλσζε κε ηελ επθαηξία απηήο εκεξίδαο φηη ζα εηζεγεζεί ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΟΚΑΝΑ ηελ πινπνίεζε πιένλ απηήο ηεο
ζθέςεο. Απφ ηνλ ΟΚΑΝΑ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηέγαζεο ελφο
Γηαβαιθαληθνχ πληνληζηηθνχ Κέληξνπ κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. Ο
απαηηνχκελνο ρψξνο πξνο εγθαηάζηαζε θαη ζηέγαζε απηνχ ηνπ Κέληξνπ
είλαη ήδε δηαζέζηκνο (θηίξην Αλαγελλήζεσο, Θεζζαινλίθε) θαη ην
απαηηνχκελν πξνζσπηθφ πνπ έρεη ήδε πξνβιεθζεί γηα άιιεο ππεξεζίεο
ηεο Θεζζαινλίθεο ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ
Γηαβαιθαληθνχ πληνληζηηθνχ Κέληξνπ. Ο θ. Γηαλλάθεο εμέθξαζε ηελ
ειπίδα φηη ζχληνκα ν ΟΚΑΝΑ ζα αλαθνηλψζεη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ
Γ. ηνπ γηα ην ζέκα.
Ζ εθπξφζσπνο ηεο Κξναηίαο Κα Sanja Mikulic αλαθέξζεθε ζηηο
πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ Κξναηία φπνπ εγθξίζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ε
λέα ζηξαηεγηθή γηα ηα λαξθσηηθά 2006-2009 θαη δηακνξθψζεθε ζρεηηθφ
ζρέδην δξάζεο. Ζ Κξναηία δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη
δηεζλή ζπλεξγαζία. ην παξειζφλ είρε ζε δχν ζπζθέςεηο ζην Εάγθξεκπ
ζπκθσλεζεί ε ζχζηαζε κηαο άηππεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο κε ζπκκεηνρή
εθπξνζψπσλ φισλ ησλ ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ ε νπνία ζα ζπληφληδε
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή. Μηα πξφηαζε πξνγξάκκαηνο είρε
ζπδεηεζεί ηφηε ζηελ Οξηδφληηα Οκάδα γηα ηα Ναξθσηηθά ηεο Δ.Δ., αιιά
δελ πξνρψξεζε ε πινπνίεζε. Ζ Κξναηία είλαη ηεο άπνςεο φηη ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη
κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ο θ. Tulevski, εθπξφζσπνο ηεο ΠΓΓΜ, αλέθεξε φηη ε ρψξα ηνπ
αληηκεησπίδεη πξφβιεκα φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. ηελ
ΠΓΓΜ είλαη αλαγθαία ε ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη ε εθπφλεζε
πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά θαη ηηο κεηνλφηεηεο. Ζ
θαηάζηαζε ζηηο θπιαθέο είλαη αλεζπρεηηθή θαη έρεη ζπλέπεηεο θαη ζηε
δηάδνζε ηνπ HIV/AIDS. Δπίζεο ε εκθάληζε λαξθσηηθψλ φπσο ε θνθαίλε
θαη ηα ζπλζεηηθά λαξθσηηθά είλαη κηα λέα πξφθιεζε. Υξεηάδεηαη επίζεο
λα αμηνινγεζνχλ νη κέρξη ηψξα πξαθηηθέο γηα λα ηδνχκε ηη πξαγκαηηθά
είλαη απνηειεζκαηηθφ. Ο θ. Tulevski έρεη αλαιάβεη, κεηά ηηο ζπλαληήζεηο
ζην Εάγθξεκπ, ηελ πξνεδξία ηεο άηππεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο. Όκσο
ρσξίο νηθνλνκηθνχο πφξνπο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη απηή ε
πξνζπάζεηα. Θα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή νη
δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο. ην πεξηζψξην ηεο εκεξίδαο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε εθπξνζψπνπο ησλ ρσξψλ θαη ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζπκθσλήζεθε ε δηνξγάλσζε ζπλάληεζεο ην
θζηλφπσξν ηνπ 2006.
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ε παξέκβαζή ηνπ ν θ. Κηιηίδεο επεζήκαλε φηη ζηηο ρψξεο ησλ
Βαιθαλίσλ κφλν κε ζπκθσλία εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν
θξαηψλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε αλ θάπνηνο ραξαθηεξίδεηαη ερζξφο ζα επηζπκεί
ην θαθφ ζνπ θαη αλ ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ δελ έρεη ζπκκαρία
ή ζχλδεζε δελ ζα ζπλεξγάδεηαη. Βαζηθή επνκέλσο πξνυπφζεζε γηα ηελ
επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο ζπλεξγαζίαο είλαη ε πνιηηηθή βνχιεζε θαη
ζπλαίλεζε. Καη ζην επίπεδν ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. δελ έρνπκε
θηάζεη ζην ζεκείν κηαο ζπλεξγαζίαο φπνπ λα ππάξρεη επξσπατθφο
έιεγρνο ησλ ππεξεζηψλ δίσμεο. Ο θ. Κηιηίδεο είλαη ππνζηεξηθηήο ηεο
εληαίαο / Δπξσπατθήο αληηκεηψπηζεο κε επξσπατθνχο κεραληζκνχο
ειέγρνπ ζε ζέκαηα φπσο ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, ησλ ζπλνξηαθψλ
ειέγρσλ θιπ. ε ηειηθή φκσο αλάιπζε γηα λα ππάξμεη απνηέιεζκα ησλ
δηθαζηηθψλ θαη ησλ δησθηηθψλ αξρψλ γεληθφηεξα ζα πξέπεη λα ππάξμεη
απνηέιεζκα ζηε ζεξαπεία. Έλα νινθιεξσκέλν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα
γηα ην νπνίν κε εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα νη εγέηεο ησλ θξαηψλ ηεο
Δπξψπεο ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ αληίζηνηρα θνλδχιηα, κπνξεί λα καο
νδεγήζεη ζε κηα ιχζε γηα ηε δήηεζε λαξθσηηθψλ. Γελ ρξεηάδεηαη
ραιάξσζε ησλ λφκσλ ζηνλ αγψλα θαηά ησλ λαξθσηηθψλ γηαηί απηφ
ζεκαηνδνηεί κηα παζεηηθή δηάζηαζε θαη ζπκβηβαζκφ κε δσή κε
λαξθσηηθά. Αληίζεηα είλαη αλαγθαίν λα ππνζηεξηρζεί έλα νινθιεξσκέλν
ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλάγθεο πεξαηηέξσ εμφδσλ γηα θαηαζηνιή.
Ο εθπξφζσπνο ηεο Ηηαιίαο, θ. Mastrogregori, αλαθέξζεθε ζηε
ζπλεξγαζία ηεο ρψξαο ηνπ κε ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ. Σφληζε φηη ε
Ηηαιία ήηαλ παξνχζα ζηηο ζπζθέςεηο ηνπ Νηνπκπξφβληθ θαη ηνπ
Εάγθξεκπ θαη φηη έρεη πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξεο ρψξεο ηεο
πεξηνρήο ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ Phare, Meda θαη Cards. Ο θ.
Mastrogregori εμέθξαζε ηελ ππνζηήξημή ηνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα
αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ (capacity building) ηα νπνία ζεσξεί ην πξψην
αλαγθαίν βήκα γηα ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα απνηειεζκαηηθή
πνιηηηθή γηα ηα λαξθσηηθά. ε εξσηήζεηο ζηνπο εηζεγεηέο δήηεζε
εμεγήζεηο γηα ην πξνηεηλφκελν κνληέιν αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη
ηνλ ηξφπν ζηήξημεο ησλ εζηηαθψλ ζεκείσλ. Θέκαηα πνπ θαη ε Ηηαιία
ζεσξεί ζεκαληηθά γηα ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή είλαη
ε δηαθίλεζε πξφδξνκσλ νπζηψλ θαη ε θαηάζηαζε ησλ
ηνμηθνεμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζηηο θπιαθέο. Γηα ηνπο ηνμηθνεμαξηεκέλνπο
ζηηο θπιαθέο ε Ηηαιία δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία ηελ νπνία
επραξίζησο ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ελδηαθεξνκέλσλ ρσξψλ.
Ζ εθπξφζσπνο ησλ ηεισλείσλ, θ. Μαηζνχθα, παξαηήξεζε φηη ην ζέκα
ησλ πξφδξνκσλ νπζηψλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην πξφβιεκα ησλ
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λαξθσηηθψλ. Γη’ απηφ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ νη
δησθηηθέο αξρέο γηα ηηο πξφδξνκεο νπζίεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απ’
απηέο γηα ηα λαξθσηηθά. Οη πξφδξνκεο νπζίεο απνηεινχλ λφκηκν εκπφξην
απφ ην νπνίν ην 1% εθηξέπεηαη γηα ρξήζε παξαγσγήο λαξθσηηθψλ
νπζηψλ. Γελ είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο απηνχ ηνπ 1% ηνπ λφκηκνπ
εκπνξίνπ πνπ εθηξέπεηαη. Δπηπιένλ ζήκεξα κε ηελ πξνρσξεκέλε
ηερλνινγία ηδίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) είλαη δπλαηή ε αγνξά
θαη ε παξαζθεπή λαξθσηηθψλ.
Σα ηεισλεία έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηε
ρεκηθή βηνκεραλία γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθηξνπήο πξφδξνκσλ νπζηψλ. Καη
φπσο γλσξίδνπκε ρσξίο ρεκηθέο νπζίεο δελ ππάξρνπλ λαξθσηηθά (No
chemicals no drugs). Ζ ρεκηθή βηνκεραλία δηαζέηεη ηερλνγλσζία θαη
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
πξφδξνκσλ νπζηψλ.
ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ SECI
νκάδα δξάζεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ νκάδα
θέξεη ην φλνκα «αζθαιήο θηβσηφο» (secure ark). Έρεη επξχ θάζκα
δξάζεο, δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο πξφδξνκεο νπζίεο αιιά επεθηείλεηαη ζε
φιεο ηηο κνξθέο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε
παξάλνκε δηαθίλεζε πξντφλησλ (δηαθίλεζε ηζηγάξσλ, ππξεληθψλ ή
ξαδηελεξγψλ νπζηψλ θιπ.). ηηο 29 θαη 30 Ηνπλίνπ πξφθεηηαη λα γίλεη
ζηελ Αζήλα άζθεζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
Ζ ηεισλεηαθή ππεξεζία έρεη εληνπίζεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη έρεη
πξνρσξήζεη ζε αλαδηνξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο
δεκηνπξγψληαο ηκήκαηα δίσμεο (ηκήκαηα παξαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη
δίσμεο) ζε φια ηα κεγάια ηεισλεία.
Ζ θ. Ενξκπαιά, εθπξφζσπνο ηεο Τπεξεζίαο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, αλέθεξε φηη ε ππεξεζία ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο Hellenic Aid ππνζηεξίδεη ζηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο
πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη έρεη εηδηθφ
πξφγξακκα γηα ηε δηαθίλεζε αλζξψπσλ. H ΤΓΑ ππνζηεξίδεη
πξσηνβνπιίεο Πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ρξεκαηνδνηεί
πξνγξάκκαηα κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ λαξθσηηθψλ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ αθνχ
ππνβιεζνχλ ζρεηηθέο αηηήζεηο. ηνλ ηνκέα ησλ λαξθσηηθψλ κπνξνχλ λα
ππνζηεξηρζνχλ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ εηζαγγειέσλ, αζηπλνκηθψλ αξρψλ
θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ HIV/AIDS.
O θ. Μπνχξραο, Γηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο δίσμεο λαξθσηηθψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, αλέθεξε φηη ε Διιεληθή αζηπλνκία έρεη
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εθηεηακέλν δίθηπν αζηπλνκηθψλ ζπλδέζκσλ θαη ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο
ρψξεο ηεο πεξηνρήο έρεη αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Πεξηζψξηα
βειηίσζεο ππάξρνπλ βέβαηα πάληα. Ο θ. Μπνχξραο ηφληζε φηη ε ηαρεία
αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία
ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηελ απνθάιπςε ελφο εγθιήκαηνο. Ζ
πνιππινθφηεηα φκσο ησλ πεξηζηαηηθψλ δπζθνιεχεη ηελ εθαξκνγή.
Παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηηο δπζθνιίεο είλαη ε ζχιιεςε δηαθηλεηνχ
λαξθσηηθψλ ζηε Ρνπκαλία, ελψ ν έκπνξνο βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, ν
δηαθηλεηήο ζηε Ρνπκαλία ζπλδέεηαη κε κηα θνπέια ε νπνία βξίζθεηαη
ζηελ Αιβαλία θαη παξάιιεια θαηεγνξείηαη ζηε εξβία γηα μέπιπκα
καχξνπ ρξήκαηνο. Δπηζεκάλζεθε φηη ε ηαρεία αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ
δπζθνιεχεηαη θαη επεηδή ην SECI δελ δηαζέηεη βάζε δεδνκέλσλ κε
απνηέιεζκα λα κε κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηηο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο.
Δίλαη κηα έιιεηςε ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δνζεί ιχζε.
Ο θ. Agalliu, εθπξφζσπνο ηεο Αιβαλίαο, είπε φηη ε ρψξα ηνπ δίλεη
πξνηεξαηφηεηα ζηε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ. Ζ
παξαγσγή θάλλαβεο ζηελ Αιβαλία έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. Σν
λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνζαξκφδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα δεδνκέλα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ Αιβαλία έγηλε ζπζηαζεί Δζληθή
ζπληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηα λαξθσηηθά θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο φκνξεο
ρψξεο έρεη ζπκθσλεζεί ζε δηκεξείο ζπκβάζεηο. Αζηπλνκηθνί ζχλδεζκνη
γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ βξίζθνληαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Ο θ.
Agalliu αλαθέξζεθε ηδηαηηέξα ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ
Διιάδα. Με ηελ Ηηαιία έρνπλ γίλεη πνιιέο θνηλέο επηρεηξήζεηο θάηη πνπ
βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη κε ηελ Διιάδα.
Ο θ. Pavel Abraham, εθπξφζσπνο ηεο Ρνπκαλίαο, ελεκέξσζε γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ρνπκαλίαο ζηνλ ηνκέα ησλ λαξθσηηθψλ. Απφ ηε
ζχζηαζε ηνπ θνξέα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2002 ππάξρεη κηα ζεηηθή εμέιημε. Σν 2005 έγηλε κηα
επηζθφπεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα φπσο γλσκαηεχζεηο πξνο ην
ππνπξγείν πγείαο, ζην ππνπξγείν εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο,
ζην ππνπξγείν δεκφζηαο ηάμεο θαη ζην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ,
νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε
ηνμηθνεμαξηεκέλα άηνκα, πξνψζεζε ηνπ ζπληνληζκνχ ζην φξγαλν φπνπ
ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζέκα.
Ζ ζπλεξγαζία ζε αζηπλνκηθά θαη ηεισλεηαθά ζέκαηα κε ζπγθεθξηκέλεο
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο δηεμάγεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην παλεπηζηήκην ηνπ
Ηαζίνπ θαη ηελ αζηπλνκηθή αθαδεκία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
λαξθσηηθψλ. Γηα ην 2006 θαηαξηίζηεθε πξφγξακκα ην νπνίν αλαθέξεηαη
ζηελ πξφιεςε, ζεξαπεία θαη ζηηο ελέξγεηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
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δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ. Ζ ηειεπηαία δεκνζίεπζε είλαη ε έθζεζε
αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ 2005.
ε ζχληνκε παξέκβαζε ν εθπξφζσπνο ηεο Βνπιγαξίαο, θ. Staniflav
Bezovski, αλαθέξζεθε ζηηο εμειίμεηο ζηε ρψξα ηνπ θαη ππνγξάκκηζε ηελ
αλάγθε ζπλεξγαζίαο φπσο αλέθεξαλ θαη άιινη νκηιεηέο. Ο θ. Molnar
Balaz, εθπξφζσπνο ηεο Οπγγαξίαο, αλαθέξζεθε ζε πξφγξακκα πνπ ε
ρψξα ηνπ εθαξκφδεη ζηελ ΠΓΓΜ. Ζ θ. Emira Fisekovic, εθπξφζσπνο ηεο
Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο, δήισζε φηη παξαθνινπζεί ηελ εκεξίδα σο
παξαηεξεηήο.
Ο θ. Κσλ/λνο Μπάιιαο Δζληθφο ζπληνληζηήο γηα ηα λαξθσηηθά κεηέθεξε
ραηξεηηζκφ ηνπ θ. Γεκ. Αβξακφπνπινπ Τπνπξγνχ Τγείαο ν νπνίνο δίλεη
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαθξαηηθή θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία. Ο θ.
Μπάιιαο αλαθνίλσζε φηη απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη ζε εμέιημε
πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ γηα ηα
Ναξθσηηθά θαη ην Οξγαλσκέλν Έγθιεκα ζηε Θεζζαινλίθε, αιιά επεηδή
βξίζθεηαη ζε εμέιημε- βεβαίσο απηφ ζα γίλεη θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην- δεηνχκε λα ηεζεί
ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηα λαξθσηηθά θαη ην
Έγθιεκα θαη ειπίδνπκε φηη ηειηθά ζα ππάξρεη έλα κλεκφλην θαηαλφεζεο.
Σειεπηαία ν θ. Μπάιιαο είρε κηα εμαηξεηηθά απνδνηηθή ζπλάληεζε ζηε
Βηέλλε κε ηνλ θ. Αntonio Maria Costa. O θ. Costa πξφθεηηαη λα έξζεη
πξνζερψο ζηελ Αζήλα εάλ ππάξμεη ζε γεληθέο γξακκέο ζπκθσλία γη απηή
ηελ πξσηνβνπιία. Ο Τπνπξγφο πγείαο θ. Αβξακφπνπινο ζεσξεί απηή ηελ
πξσηνβνπιία ζεκαληηθή θαη ππάξρνπλ ζεηηθέο ελδείμεηο γηα έλα θαιφ
απνηέιεζκα.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εκεξίδαο νη εηζεγεηέο απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο
ησλ ζπλέδξσλ θαη επεζήκαλαλ ηα θαηά ηελ γλψκε ηνπο ζεκαληηθφηεξα
ζεκεία ηα φπνηα ρξήδνπλ πεξαηηέξσ πξνζνρήο.
Ο ζπληνληζηήο ηεο εκεξίδαο επραξίζηεζε ηνπο ζπλέδξνπο γηα ηε
ζπκβνιή ηνπο ζηηο εξγαζίεο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έδσζαλ θαη ηηο
πξνηάζεηο πνπ έθαλαλ γηα ζπλεξγαζία θαη ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή
πνιηηηθή γηα ηα λα λαξθσηηθά. Δπραξίζηεζε επίζεο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ
Ηδξχκαηνο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ άξηηα νξγάλσζε ηεο εκεξίδαο θαη
ην Τπνπξγείν εμσηεξηθψλ γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο θαη
γηα ηελ πξνζπκία λα ζέζεη ηελ εκεξίδα ππφ ηελ αηγίδα ηνπ.
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Γηαπηζηώζεης / Σσκπεράζκαηα
1.
ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ αλαπηχζζνληαη πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη κεηαμχ εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο παξάλνκεο
δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ. Τπάξρνπλ φκσο θελά ζην ζέκα ηνπ
ζπληνληζκνχ. Ζ απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ απνηειεί πξφβιεκα
ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί άκεζα κε δνκέο νη νπνίεο ζα
εγγπψληαη ηε ζπλέρεηα θαη ηε δηαξθή αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη
δξάζεσλ. Πξνο ηνχην πξνηείλεηαη λα ππνζηεξηρζεί απφ ηηο ρψξεο ησλ
Βαιθαλίσλ, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Γξαθείν ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα
ηα λαξθσηηθά θαη ην Έγθιεκα ε ζπληνληζηηθή νκάδα γηα ην ζέκα ησλ
λαξθσηηθψλ (Informal Coordination Group /ICG) κε ζηφρν ηελ
πινπνίεζε πξσηνβνπιηψλ πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. Πξνο ηνχην
ρξεηάδεηαη πνιηηηθή δέζκεπζε ησλ ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ λα εληάμνπλ
ην ζέκα ησλ λαξθσηηθψλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο. Ζ χλνδνο ηεο
Γηαδηθαζίαο πλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζα
πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζεηηθήο απάληεζεο απηνχ ηνπ
αηηήκαηνο.
2.
Ζ ηζφξξνπε πξνζέγγηζε κεηαμχ ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο
πξνζθνξάο λαξθσηηθψλ ππνγξακκίζηεθε φηη ζα πξέπεη λα ηεξεζεί ζαλ
βαζηθή αξρή γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ
δξάζεσλ. Ζ ρξήζε λαξθσηηθψλ ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη νη
ζνβαξέο επηπηψζεηο ηεο ζηελ πγεία ησλ ρξεζηψλ θαη ηα θνηλσληθά
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμάξηεζε, νθείινπλ λα ηχρνπλ ηεο
ίδηαο πξνζνρήο κε ηελ θαηαζηνιή θαη ηε δίσμε. χλεδξνη ππνζηήξημαλ
ηελ άπνςε φηη νπζηαζηηθά γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
δηθαζηηθψλ θαη ησλ δησθηηθψλ αξρψλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζεξαπεία. Έλα νινθιεξσκέλν ζεξαπεπηηθφ
πξφγξακκα γηα ην νπνίν κε εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα νη εγέηεο ησλ
θξαηψλ ηεο Δπξψπεο ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ αληίζηνηρα θνλδχιηα,
κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε κηα ιχζε γηα ηε δήηεζε λαξθσηηθψλ. Έλα
νινθιεξσκέλν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλάγθεο πεξαηηέξσ εμφδσλ γηα ηελ θαηαζηνιή. Οη
θνξείο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία εμαξηεκέλσλ
απφ λαξθσηηθά αηφκσλ, πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ θαη λα δηεπξπλζνχλ. Ζ
αληαιιαγή εκπεηξηψλ σο πξνο ηηο κεζφδνπο γηα απνηειεζκαηηθή πξφιεςε
θαη ζεξαπεία, ηφζν θξαηηθψλ θνξέσλ φζν θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ, πξέπεη λα πξνσζεζεί κέζσ ζεκηλαξίσλ, αληαιιαγψλ
ζεξαπεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη επηζθέςεσλ ζε κνλάδεο ζεξαπείαο θαη
κείσζεο ηεο βιάβεο.
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3.
Ζ δηαζπλνξηαθή αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία πξέπεη λα εληζρπζεί ζηνλ ηνκέα
ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ. Ζ δηαπίζησζε φηη ην Κέληξν SECI ζην
Βνπθνπξέζηη δελ δηαζέηεη βάζε δεδνκέλσλ πξάγκα ην νπνίν δπζθνιεχεη
ηελ ηαρεία αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, είλαη έλα θελφ ην νπνίν ζα πξέπεη
λα δηεπζεηεζεί άκεζα. Ζ πξννπηηθή ζπκθσλίαο κεηαμχ SECI θαη Europol
φπσο πξνηάζεθε ζηελ εκεξίδα ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί ζην άκεζν
κέιινλ.
4.
Ζ ζρεδηαδφκελε ζχλαςε ζχκβαζεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ζην
πξφηππν ηεο ζπκθσλίαο έλγθελ, ε νπνία πξφθεηηαη λα ζπδεηεζεί ζηελ
Τπνπξγηθή Γηάζθεςε ζηε Βηέλλε (4-5 Μαΐνπ 2006) ζ’ απνηειέζεη
ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δησθηηθψλ
αξρψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ.
5.
Ζ εθηξνπή ρεκηθψλ πξφδξνκσλ νπζηψλ γηα ηελ παξαγσγή εξσίλεο ζην
Αθγαληζηάλ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Ζ δηαπίζησζε φηη
ε πιεξνθφξεζε (intelligence) γηα ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν νη
πξφδξνκεο νπζίεο βξίζθνπλ ην δξφκν πξνο ην Αθγαληζηάλ είλαη ειιηπήο,
δείρλεη φηη δελ δίδεηαη ε αλάινγε πξνζνρή θαη πξνηεξαηφηεηα ζ’ απηφ ην
ζέκα θαη φηη ε πξνζέγγηζε ηεο παξαγσγήο εξσίλεο ζην Αθγαληζηάλ είλαη
κνλνκεξήο. ηελ εκεξίδα ηνλίζηεθε φηη ε παξαγσγή εξσίλεο ζην
Αθγαληζηάλ είλαη θνηλή επζχλε (shared responsibility) ηνπ Αθγαληζηάλ
θαη ησλ ρσξψλ πνπ πξνκεζεχνπλ ην Αθγαληζηάλ κε πξφδξνκεο νπζίεο.
Σν γεγνλφο φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθηξνπήο ησλ πξφδξνκσλ
νπζηψλ ιακβάλεη ρψξα ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ δεκηνπξγεί
πξφζζεηεο επζχλεο ζηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο. Θα πξέπεη λα εμεηαζζεί
ζνβαξά ε πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ζ΄ απηφ ην ζεκείν θαη λα επηθεληξσζεί ε
πξνζνρή ηεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εθηξνπήο
πξνδξφκσλ νπζηψλ. ηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ ηεισλεηαθψλ
αξρψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν SECI ηφζν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο εθηξνπήο πξφδξνκσλ νπζηψλ φζν θαη ηελ αζθάιεηα
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη αλαγθαία.

6.
Οη ζχλεδξνη πιεξνθνξήζεθαλ κε ελδηαθέξνλ ην ζρέδην ην Γξαθείνπ ηνπ
Ο.Ζ.Δ. γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηνπ Έγθιεκα λα αλαιάβεη ηε δηεμαγσγή
κειέηεο κε ζέκα «Έγθιεκα θαη ηαζεξφηεηα ζηα Βαιθάληα θαη ηηο
πξνζβαιιφκελεο ρψξεο» (Crime and Stability in the Balkans and affected
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countries). Ο ζπλδπαζκφο ηεο αλαιπηηθήο κειέηεο κε ηελ εθπφλεζε
ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πεξηνρή θαζηζηά ηελ ελ ιφγσ κειέηε άθξσο
ελδηαθέξνπζα.
7.
Ζ κειινληηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ
Παξαθνινχζεζεο ησλ Ναξθσηηθψλ θαη ηεο Σνμηθνκαλίαο (EMCDDA)
θαη ησλ ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ
νηθνδφκεζε ζηαζεξψλ δνκψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζπιινγή
δεδνκέλσλ γηα ην θαηλνκέλνπ ησλ λαξθσηηθψλ ζηελ πεξηνρή. Ζ
ζπλεξγαζία κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν φηαλ ππάξρεη ηζρπξή
πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε απφ ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο γηα ηελ
ίδξπζε ησλ δηθψλ ηνπο Δζληθψλ Δζηηαθψλ εκείσλ. Ζ αληαιιαγή
εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ Μειψλ Υσξψλ, θαη ησλ Τπνςεθίσλ Υσξψλ γηα
ηα καζήκαηα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο δηδπκνπνηήζεσλ θαζψο θαη ε πηζαλή
έθδνζε εγρεηξηδίνπ κε πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηε ζπγθξφηεζε
Δζληθψλ Κέληξσλ Παξαθνινχζεζεο (monitoring centers) απνηεινχλ
ζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ
παξαθνινχζεζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ.
8.
Ζ θαηάζηαζε ηνμηθνεμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζηηο θπιαθέο ζε ρψξεο ησλ
Βαιθαλίσλ απνηειεί πξφβιεκα ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί
άκεζα. Μεγάινο αξηζκφο αηφκσλ είλαη θπιαθηζκέλνη γηα παξαβάζεηο ηνπ
λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ. Απηφ απνηειεί έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ηνπ
ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Υξεηάδεηαη βειηίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη
ησλ πξνγξακκάησλ γηα έληαμε απηψλ ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία.
9.
Σν ζρέδην γηα ηελ ίδξπζε Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη
ην Οξγαλσκέλν Έγθιεκα ζηε Θεζζαινλίθε ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ
ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηνλ ΟΚΑΝΑ ζα πξέπεη λα ηχρεη ηεο
ζπκπαξάζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ
Παξαηεξεηεξίνπ θαζψο θαη ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηα Ναξθσηηθά
θαη ην Έγθιεκα. Ζ ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ κε ην ελ
ιφγσ Κέληξν ζα πξνσζήζεη ηελ πξνζπάζεηα θνηλήο θαη απνηειεζκαηηθήο
αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ λαξθσηηθψλ ζηελ πεξηνρή.
10.
Σν «χκθσλν ησλ Παξηζίσλ» ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηηο
Βαιθαληθέο ρψξεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνζερψλ εηψλ. Ζ πξνζερήο
χλνδνο ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ζηε Μφζρα (Ηνχληνο 2006) ζα
πξέπεη λα δψζεη ηελ αλάινγε πξνζνρή ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ ε
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νπνία απνηειεί ηελ θχξηα νδφ εηζφδνπ εξσίλεο πξνο ηη ρψξεο ηεο
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