
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι εξαρτησιογόνες ουσίες μπορεί να είναι νόμιμες όπως 
για παράδειγμα το αλκοόλ και ο καπνός ή παράνομες όπως 
η κάνναβη, η κοκαΐνη, το έκστασι, η αμφεταμίνη, 
η μεθαμφεταμίνη και οι νέες συνθετικές ουσίες.

Σκοπός αυτού του εντύπου είναι να παρουσιαστούν 
επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τις Νέες Συνθετικές 
Ουσίες και τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν στον 
εγκέφαλο, στο ψυχισμό, στο σώμα, και σε πολλές άλλες 
πτυχές της καθημερινής ζωής του ατόμου που κάνει 
χρήση,  είτε περιστασιακή είτε συστηματική , καθώς και 
τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση. 
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Προς το παρόν, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε 
διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με το διάστημα 
που είναι δυνατόν η ουσία αυτή να παραμείνει 
ανιχνεύσιμη στον ανθρώπινο οργανισμό μετά από 
χρήση. Η μεφεδρόνη διαφημίζεται στο διαδίκτυο υπό 
τη μορφή «αλάτων μπάνιου» και «λιπασμάτων». Μέχρι 
στιγμής λίγα έχουν γίνει γνωστά για αυτό το φάρμακο 
αλλά το σίγουρο είναι πως ακόμη και μικρές δόσεις 
μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του χρήστη.

 Οι συνέπειες από τη χρήση της μεφεδρόνης 
περιλαμβάνουν εύροςψυχολογικών και 
συμπεριφοριστικών επιδράσεων, όπως ευφορία, γενική 
διέγερση, αλλαγές στη συμπεριφορά και άλλα.

Η μεφεδρόνη πωλείται συνήθως σε σκόνη κρυσταλλικής 
μορφής  ενώ έχει ανεβρεθεί και σε μορφή χαπιών. 

ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΜΕΦΕΔΡΟΝΗ

Η μεφεδρόνη (Mephedrone - 4-methylmethcathinone) 
είναι ένα συνθετικό ναρκωτικό που έχει ως βάση του 
την καθινόνη και χρησιμοποιείται ως εναλλακτική 
παράνομων ουσιών όπως αμφεταμινών, κοκαΐνης και 
έκστασι. Η μεφεδρόνη, όπως και άλλα συνθετικά 
ναρκωτικά, δημιουργήθηκαν για να επιφέρουν 
παρόμοιες, με εκείνες των ελεγχόμενων ουσιών, 
επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΥΠΟΥ SPICE  ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ 

 Τα συνθετικά κανναβινοειδή, γνωστά και ως “legal 
highs”, αποτελούν μείγματα βοτάνων, στα οποία όμως 
σε αρκετές περιπτώσεις προστίθενται συνθετικά 
κανναβινοειδή. 

Οι ουσίες αυτές είναι ανάλογες της 
τετραυδροκανναβινόλης (ΤΗC, που αποτελεί το κύριο 
συστατικό της κάνναβης), αλλά με πολύ πιο ισχυρή 
δράση στις υποδοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Νέες Συνθετικές
Ουσίες

- outside-

2C-B-BZP

Τα 2C-B-BZP αποτελούν τα λεγόμενα ‘party pills’ 
(χάπια για ψυχαγωγική χρήση) τα οποία περιέχουν 
νόμιμες συστατικές ουσίες, εναλλακτικές της 
βενζυλοπιπεραζίνης (2C-B-BZP), η οποία έχει διεγερτική 
επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

Στην Κύπρο υιοθετήθηκε νέα νομοθετική ρύθμιση, 
βάσει της οποίας έχει τεθεί υπό έλεγχο μεγάλος αριθμός 
συνθετικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένες και ουσίες 
που δεν έχουν κάνει ακόμα την εμφάνισή τους στην 
Κυπριακή αγορά. 

Τα συνθετικά κανναβινοειδή διακινούνται μέσω 
διαδικτύου και σε ορισμένα εξειδικευμένα καταστήματα 
με την εμπορική ονομασία ‘Spice’. 

Στη συσκευασία των προϊόντων τύπου Spice 
αναγράφονται 14 συστατικά φυτικής προέλευσης, όπου 
τουλάχιστον δύο από αυτά (τα Pedicularis densi�ora
και Leonotis leonrus) ενδέχεται να έχουν ψυχοτρόπο 
δράση. Ωστόσο ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για τις 
φαρμακολογικές και τοξικολογικές ιδιότητες των φυτών 
που υποτίθεται ότι περιέχουν τα προϊόντα Spice.

Στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατόν να οριστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία ή την πιθανή ψυχοτρόπο 
δράση των προϊόντων τύπου Spice. 
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