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ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ EMCDDA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

Ο Οργανισµός της ΕΕ για τα ναρκωτικά εκδίδει την Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2013 

(30.4.2013, ΛΙΣΑΒΟΝΑ) Ο Οργανισµός της ΕΕ για τα ναρκωτικά (ΕMCDDA) άλλαξε τον τρόπο σύνταξης 

των εκθέσεών του σχετικά µε το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Στις 28 Μαΐου, ο οργανισµός θα 

παρουσιάσει την ετήσια επισκόπησή του σχετικά µε την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη σε νέο 

ενηµερωτικό πακέτο το οποίο σχεδιάστηκε έτσι ώστε τα περιεχόµενο του να είναι πιο επίκαιρο, διαδραστικό και 

αλληλοσυνδεόµενο.  

Κεντρικό στοιχείο του πακέτου είναι η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2013: τάσεις και εξελίξεις               

η οποία αντικαθιστά την προηγούµενη Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των 

ναρκωτικών στην Ευρώπη που κατά κανόνα δηµοσιευόταν το φθινόπωρο. Η νέα έκθεση δηµοσιεύεται έξι µήνες 

νωρίτερα. Είναι συντοµότερη, περιέχει πολλά διαγράµµατα και συνοψίζει τις πρόσφατες τάσεις στα 27 κράτη 

µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Κροατία και την Τουρκία.  

Μαζί µε την έκθεση δηµοσιεύεται η επιγραµµική διαδραστική έκδοση Προοπτικές για τα ναρκωτικά 

(Perspectives on drugs/PODs) η οποία αναλύει τα σηµαντικότερα θέµατα. Φέτος, στα επιλεγµένα θέµατα 

περιλαµβάνονται: νέες προσεγγίσεις στη θεραπεία της ηπατίτιδας C, άκρως επικίνδυνη χρήση κάνναβης,  

επείγοντα περιστατικά σχετικά µε την κοκαΐνη και ο έλεγχος των όλο και πιο διαδοµένων νέων ψυχοδραστικών 

ουσιών. Το πακέτο συµπληρώνουν το ετήσιο ∆ελτίο στατιστικών στοιχείων (Statistical bulletin) και οι Γενικές 

επισκοπήσεις ανά χώρα (Country overviews), που παρέχουν δεδοµένα σε εθνικό επίπεδο και αναλύσεις. 

Οι προαναφερόµενες αλλαγές συντελούνται στο πλαίσιο της πρόσφατης τριετούς στρατηγικής του ΕMCDDA 

(2013–15) που βασίζεται στις εξής κατευθυντήριες αρχές: συνάφεια και επικαιρότητα· αποτελεσµατικότητα και 

αξία· επικοινωνία και επικέντρωση στον πελάτη. Ο νέος σχεδιασµός πρέπει να συµβαδίζει τόσο µε τις ραγδαίες 

αλλαγές του φαινοµένου των ναρκωτικών όσο και µε τις αυξανόµενες ανάγκες και τις µεταβαλλόµενες 

προσδοκίες του κοινού στο οποίο απευθύνεται το Κέντρο.  

Η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2013 θα δηµοσιευθεί σε 22 γλώσσες (σε έντυπη και ηλεκτρονική 

µορφή). Πλήρη στοιχεία θα διατίθενται από τις 28 Μαΐου στη διεύθυνση www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: Τρίτη 28 Μαΐου 2013 

• Ώρα: 10:00 Ώρα ∆υτικής Ευρώπης (Λισαβόνα) (11:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) 

• Τόπος διεξαγωγής της συνέντευξης Τύπου: ΕMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Λισαβόνα 

• Συνεντεύξεις: Εκπρόσωποι του ΕMCDDA στη Λισαβόνα θα απαντούν στις ερωτήσεις των 

δηµοσιογράφων την ηµέρα της δηµοσίευσης της. Σε όλη την Ευρώπη, προσωπικό των εθνικών κέντρων 

του δικτύου Reitox θα απαντούν σε συγκεκριµένα ερωτήµατα για κάθε χώρα (λεπτοµερείς πληροφορίες 

σχετικά µε τις συνεντεύξεις διατίθενται στο σύνδεσµο που αναφέρεται ανωτέρω)  

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  

• Εγγραφείτε στο µέσο πληροφόρησης RSS: www.emcdda.europa.eu/rss 

  


