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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

O Οργανισµός της ΕΕ για τα ναρκωτικά παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα στατιστικά 

στοιχεία, τάσεις και αναλύσεις 

(2.10.2012, ΛΙΣΑΒΟΝΑ) Πώς αντιµετωπίζουν οι χώρες το φαινόµενο των νέων ναρκωτικών; Οι µαθητές 

καταναλώνουν περισσότερα ή λιγότερα ναρκωτικά από ό,τι στο παρελθόν; Πόσοι Ευρωπαίοι κάνουν χρήση 

κάνναβης σε καθηµερινή βάση; Πόσο αποτελεσµατικές είναι οι αντιδράσεις των χωρών στο πρόβληµα των 

ναρκωτικών;  

Αυτά είναι µερικά από τα ζητήµατα που εξετάζονται στην Ετήσια έκθεση 2012 του Οργανισµού της ΕΕ για τα 

ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ), η οποία θα παρουσιαστεί στη Λισαβόνα στις 15 Νοεµβρίου. Την ετήσια εκτίµηση της 

κατάστασης του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρώπη θα παρουσιάσουν η Επίτροπος εσωτερικών 

υποθέσεων της ΕΕ, Cecilia Malmström, ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του ΕΚΠΝΤ, João 

Goulão και ο ∆ιευθυντής του ΕΚΠΝΤ, Wolfgang Götz.  

Η έκθεση, η οποία αποτελεί την κύρια έκδοση του Οργανισµού, περιέχει τα πλέον πρόσφατα στοιχεία καθώς 

και σχόλια σχετικά µε την κατάσταση των ναρκωτικών στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία, στην Κροατία 

και στην Τουρκία. Στην έκθεση εξετάζονται οι σηµαντικότερες προκλήσεις, καθώς και κάποιες υποσχόµενες 

πρακτικές που εφαρµόζονται επί του παρόντος για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών.  

Η Ετήσια έκθεση αποτελεί µέρος µιας πλήρους σειράς ενηµερωτικών εκδόσεων. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά 

µε την έκθεση θα παρέχονται από τις 15 Νοεµβρίου στη διεύθυνση 

www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 

 

• Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: Πέµπτη, 15 Νοεµβρίου 2012 

• Ώρα: 10.00 ώρα ∆υτικής Ευρώπης (Λισαβόνα) (11.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης) 

• Χώρος διεξαγωγής συνέντευξης Τύπου: Συνεδριακό Κέντρο, Cais do Sodré, 1249-289, Λισαβόνα 

• Συνεντεύξεις Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΚΠΝΤ θα είναι διαθέσιµοι για 

απαντήσεις στις ερωτήσεις δηµοσιογράφων την ηµέρα της δηµοσίευσης της έκθεσης στη Λισαβόνα. Σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, το προσωπικό των εθνικών εστιακών σηµείων του δικτύου Reitox θα απαντά σε  

ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριµένες χώρες (αναλυτικές πληροφορίες για τις συνεντεύξεις παρέχονται 

στον παραπάνω σύνδεσµο)  

• Κοινωνικά µέσα: http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  

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

 


