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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣHMΕΙΑ 1 

Οι πολιτικές και οι τρόποι αντιµετώπισης πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

επόµενης δεκαετίας, δηλώνει ο διευθυντής του Οργανισµού της ΕΕ για τα ναρκωτικά  

(15.11.2011, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΩΣ 10:00 ώρα ∆υτικής Ευρώπης/ώρα 

Λισαβόνας) Στην Ετήσια έκθεση 2011 διαπιστώνεται ότι η κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών 

στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από µεγάλες αντιθέσεις, σύµφωνα µε τον Οργανισµό της ΕΕ για τα ναρκωτικά 

(ΕΚΠΝΤ). Σύµφωνα µε την έκθεση που δηµοσιεύεται σήµερα στη Λισαβόνα, η χρήση ναρκωτικών παραµένει 

σχετικά σταθερή στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, υπάρχουν κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι η χρήση κοκαΐνης 

δεν αποκλείεται να έχει φθάσει πλέον στο απόγειό της, ενώ η χρήση κάνναβης από νέους εξακολουθεί να 

µειώνεται. Παρ’ όλα αυτά, οι ενδείξεις σταθεροποίησης που διαφαίνονται για τις παραδοσιακές ουσίες 

αντισταθµίζονται από νέες απειλές. Στην έκθεση εξετάζονται οι εξελίξεις στην αγορά των συνθετικών ναρκωτικών, 

η ταχεία εµφάνιση νέων ουσιών και η ευρεία διάδοση της πολλαπλής χρήσης ουσιών. Παρουσιάζοντας τις 

ετήσιες εκτιµήσεις του Οργανισµού, ο διευθυντής του ΕΚΠΝΤ Wolfgang Götz δήλωσε: «Οι πολιτικές και οι 

τρόποι αντιµετώπισης των ναρκωτικών στην Ευρώπη πρέπει πλέον να αναπροσαρµοστούν ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της επόµενης δεκαετίας». 

Κοκαΐνη — έσπασε η φούσκα; 

Την τελευταία δεκαετία η κοκαΐνη αποτελεί την ευρύτερα διαδεδοµένη παράνοµη διεγερτική ουσία στην Ευρώπη, 

παρότι υψηλά επίπεδα χρήσης αναφέρονται µόνο από µια µικρή οµάδα χωρών της ∆υτικής Ευρώπης. Περίπου 

14,5 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι (15–64 ετών) έχουν δοκιµάσει κοκαΐνη τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους, ενώ 

περίπου 4 εκατοµµύρια έκαναν χρήση κοκαΐνης το τελευταίο έτος (κεφάλαιο 5, πίνακας 9). Ωστόσο, µε βάση τα 

νέα στοιχεία που παρουσιάζονται σήµερα, τίθεται το ερώτηµα εάν η δηµοτικότητα της κοκαΐνης έχει πλέον φθάσει 

στο απόγειό της. 

Οι πρόσφατες έρευνες σχετικά µε τη χρήση κοκαΐνης στις χώρες που αναφέρουν τα υψηλότερα ποσοστά 

χρηστών αποκαλύπτουν κάποια ενθαρρυντικά σηµάδια. Για παράδειγµα, η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η 

Ισπανία και η Ιταλία —τέσσερις από τις πέντε χώρες µε τα υψηλότερα επίπεδα χρήσης— αναφέρουν πτωτική 

τάση της χρήσης κοκαΐνης κατά το τελευταίο έτος από νεαρούς ενήλικες (15–34 ετών), η οποία απηχεί και την 

τάση που παρατηρείται στις ΗΠΑ και στον Καναδά (κεφάλαιο 5, διάγραµµα 10 και διάγραµµα GPS-14, µέρος ii) 

(
1
). Πρόσφατες στοχευµένες έρευνες σε χώρους διασκέδασης σε ορισµένες χώρες επίσης δείχνουν µείωση της 

χρήσης κοκαΐνης.  

Σύµφωνα µε την έκθεση, «το οικονοµικό κόστος της συστηµατικής χρήσης κοκαΐνης ενδέχεται να την καθιστά 

λιγότερο ελκυστική σε χώρες στις οποίες πλέον τα µέτρα λιτότητας βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη». Η µέση 

λιανική τιµή της κοκαΐνης στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ κυµαίνεται από 50 έως 80 ευρώ το γραµµάριο 

(κεφάλαιο 5, πίνακας 8; πίνακας PPP-3, µέρος i). Η «θετική εικόνα» της ουσίας ως αναπόσπαστο τµήµα ενός 

τρόπου ζωής που χαρακτηρίζεται από ευµάρεια πλήττεται και από την αυξανόµενη παραδοχή των προβληµάτων 

που συνδέονται µε τη χρήση της (π.χ. επείγοντα περιστατικά στα νοσοκοµεία, αιτήσεις θεραπείας απεξάρτησης 

και θάνάτοι). 

Ποσοστό 17% περίπου των χρηστών ναρκωτικών που ξεκινούν θεραπεία απεξάρτησης σε εξειδικευµένα κέντρα 

αναφέρουν ως κύρια ουσία κατάχρησης την κοκαΐνη (διάγραµµα TDI-2, µέρος ii). Επιπλέον, κάθε χρόνο στην  
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Ευρώπη αναφέρονται περίπου 1 000 θάνάτοι που συνδέονται µε τη χρήση κοκαΐνης. Η χρήση κοκαΐνης και η 

εντατική κατανάλωση αλκοόλ συνήθως γίνονται παράλληλα. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, περισσότεροι από 

τους µισούς εξαρτηµένους χρήστες κοκαΐνης στη θεραπεία είναι και αλκοολικοί (βλ. πλαίσιο, κεφάλαιο 5) (
2
).             

Τα κράτη µέλη αναφέρουν πλέον βελτιωµένη θεραπευτική αντιµετώπιση και θετικές εµπειρίες όσον αφορά την 

απεξάρτηση των προβληµατικών χρηστών κοκαΐνης. 

Ο αριθµός των κατασχέσεων κοκαΐνης συνεχίζει να αυξάνεται στην Ευρώπη (από 56 000 το 2004 σε 99 000 

περίπου το 2009 — πίνακας SZR-9). Ωστόσο, η κατασχεθείσα ποσότητα και η καθαρότητα της ουσίας καταγράφουν 

σηµαντική µείωση τα τελευταία χρόνια. Η συνολική κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης στην Ευρώπη κορυφώθηκε το 

2006 και έκτοτε µειώθηκε στη µισή ποσότητα (49 τόνους το 2009), (κεφάλαιο 5, πίνακας 8). Ενώ η διακίνηση 

κοκαΐνης µέσω ∆υτικής Αφρικής µάλλον µειώνεται, αυξηµένη δραστηριότητα παρατηρείται ανατολικά της Ευρώπης.  

Κάνναβη — διερεύνηση της πτωτικής τάσης 

Περίπου 78 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι —ένας στους πέντε ενήλικες ηλικίας 15–64 ετών— έχουν δοκιµάσει κάνναβη 

τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους, ενώ περίπου 22,5 εκατοµµύρια από αυτούς έκαναν χρήση κάνναβης το 

τελευταίο έτος (κεφάλαιο 3, πίνακας 4). Με βάση τα στοιχεία αυτά, η κάνναβη παραµένει η πλέον διαδεδοµένη 

παράνοµη ουσία στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, τα πιο πρόσφατα δεδοµένα από τις ευρωπαϊκές χώρες 

επιβεβαιώνουν τη συνολικά σταθερή ή πτωτική τάση της χρήσης κάνναβης από νεαρούς ενήλικες (15–34 ετών) 

που αναφέρθηκε σε προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις του ΕΚΠΝΤ (κεφάλαιο 3, διάγραµµα 5). Η πτωτική τάση 

αποτυπώνεται και σε έρευνες στον µαθητικό πληθυσµό (15–16 ετών) (HBSC, έρευνα για την υγεία των παιδιών 

σχολικής ηλικίας 2006–2010, πίνακας EYE-10).  

Η µείωση των καπνιστών δεν αποκλείεται να ασκεί κάποια επίδραση στην τάση χρήσης κάνναβης στην Ευρώπη, 

όπου συνήθως καπνίζεται µείγµα κάνναβης και καπνού µαζί (κεφάλαιο 3, διάγραµµα 6). Η σύγκριση των δύο 

τελευταίων ερευνών ESPAD στον µαθητικό πληθυσµό (2003 και 2007) σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ αποκαλύπτει 

συνολικά µείωση του ποσοστού των µαθητών που κάπνισαν τσιγάρο τον τελευταίο µήνα (από 33% σε 28%) ή 

έκαναν χρήση κάνναβης (από 9% σε 7%). Άλλοι πιθανοί λόγοι θα µπορούσαν να είναι ο τρόπος ζωής, η µόδα, η 

αντικατάσταση από άλλες ουσίες και η επικρατούσα στάση απέναντι στην ουσία. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα 

του Ευρωβαρόµετρου που δηµοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2011, 67% των νέων 

(15–24 ετών) απάντησαν ότι θεωρούν τη συστηµατική χρήση κάνναβης «πολύ επικίνδυνη» για την υγεία (
3
).             

Το κατά πόσον η αλλαγή πολιτικής επηρεάζει τη χρήση κάνναβης είναι ένα πολυσυζητηµένο θέµα. Με βάση τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση, δεν φαίνεται να υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ των πρόσφατων αλλαγών 

στη νοµοθεσία περί ναρκωτικών και των επιπέδων χρήσης κάνναβης (βλ. πλαίσιο, κεφάλαιο 3). 

Η συστηµατική χρήση κάνναβης στην Ευρώπη εξακολουθεί να γεννά ανησυχίες. Περίπου 9 εκατοµµύρια νεαροί 

Ευρωπαίοι (15–34 ετών) έκαναν χρήση κάνναβης τον τελευταίο µήνα. Οι άνδρες φαίνεται ότι διατρέχουν 

µεγαλύτερο κίνδυνο να περάσουν στη συχνή χρήση κάνναβης (κεφάλαιο 3, διάγραµµα 7). Κατά συνέπεια, ο 

παράγοντας «φύλο» θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε στοχευµένες παρεµβάσεις πρόληψης.  

Η έντονη ζήτηση κάνναβης στην Ευρώπη αντικατοπτρίζεται από τις κατασχέσεις 700 τόνων περίπου της ουσίας 

ετησίως (περί τους 600 τόνους ρητίνης και 100 τόνους φυτικής κάνναβης) (κεφάλαιο 3, πίνακας 3) (
4
). Την 

τελευταία δεκαετία, οι πολιτικές των ευρωπαϊκών χωρών για την κάνναβη τείνουν να προσανατολίζουν τις 

προσπάθειες των διωκτικών αρχών προς τους διακινητές και όχι προς τους χρήστες. Παρά ταύτα, τα αδικήµατα 

που σχετίζονται µε τη χρήση κάνναβης συνεχίζουν να αυξάνονται, γεγονός που φανερώνει πιθανή ασυνέπεια 

µεταξύ πολιτικής και πράξης (κεφάλαιο 2, διάγραµµα 4).  

Συνθετικά ναρκωτικά — µια ολοένα και πιο πολύπλοκη αγορά 

Σε προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις του ΕΚΠΝΤ περιγράφηκαν οι τρόποι µε τους οποίους οι προµηθευτές 

«νόµιµων ψυχοτρόπων» κατορθώνουν να βρίσκονται πάντα ένα βήµα µπροστά από τους µηχανισµούς ελέγχου, 

διαθέτοντας τάχιστα ουσίες εναλλακτικές των ουσιών που υπάγονται σε καθεστώς απαγόρευσης. Στην έκθεση 

που δηµοσιεύεται σήµερα αποκαλύπτεται ένα παιχνίδι παρόµοιο µε αυτό της γάτας µε το ποντίκι στον τοµέα των 

πρόδροµων ουσιών, των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή παράνοµων ουσιών              

(βλ. πλαίσιο, κεφάλαιο 4).  
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Τα συνθετικά ναρκωτικά όπως το έκστασι (MDMA, MDEA και MDA) και η αµφεταµίνη παράγονται παράνοµα στην 

Ευρώπη από πρόδροµες χηµικές ουσίες εισαγωγής. Στην έκθεση επισηµαίνεται ότι οι παραγωγοί εφαρµόζουν 

εξελιγµένες τεχνικές για να παρακάµψουν τους κανονισµούς που έχουν ως στόχο την αποτροπή της εκτροπής των 

πρόδροµων ουσιών, συνθέτοντας, µεταξύ άλλων, τις πρόδροµες ουσίες από «προ-πρόδροµες» ή µεταµφιέζοντάς 

τες σε άλλες, µη υπαγόµενες σε έλεγχο ουσίες, τις οποίες µετατρέπουν εκ νέου µετά την εισαγωγή.  

Ενδεικτικές των φαινοµένων αυτών είναι οι πρόσφατες διακυµάνσεις της αγοράς έκστασι. Μετά την επιτυχία των 

µέτρων περιορισµού της εκτροπής της PMK στην παράνοµη αγορά, πρόδροµης ουσίας της MDMA, φαίνεται 

πλέον ότι ως πρώτη ύλη για τη σύνθεση MDMA οι παραγωγοί χρησιµοποιούν διάφορες προ-πρόδροµες ουσίες, 

περιλαµβανοµένης της σαφρόλης. Το 2009/2010 κατασχέθηκαν 1 050 λίτρα σαφρόλης και ελαίων πλούσιων σε 

σαφρόλη, κυρίως στη Λιθουανία.  

Οι δύο τελευταίες ετήσιες εκθέσεις του ΕΚΠΝΤ ανέφεραν ότι σπανίως τα δισκία έκστασι περιείχαν MDMA, όµως 

πλέον υπάρχουν ενδείξεις πιθανής επανόδου της. Σύµφωνα µε πρόσφατες αναφορές, αυξάνεται συνεχώς η 

διαθεσιµότητα MDMA —στις Κάτω Χώρες, για παράδειγµα, όπου συνδέονται στενότερα από κάθε άλλη χώρα µε 

την παραγωγή έκστασι, βρέθηκαν δισκία υψηλής δοσολογίας.  

Περίπου 11 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι δοκίµασαν έκστασι τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους, ενώ 

2,5 εκατοµµύρια έκαναν χρήση το τελευταίο έτος (κεφάλαιο 4, πίνακας 7). Εξάλλου, περίπου 12,5 εκατοµµύρια 

Ευρωπαίοι (15–64 ετών) δοκίµασαν αµφεταµίνες τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους, ενώ περί τα 2 εκατοµµύρια 

έκαναν χρήση το τελευταίο έτος (κεφάλαιο 4, πίνακας 6). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, η 

χρήση έκστασι και αµφεταµινών από νεαρούς ενήλικες (15–34 ετών) καταγράφει συνολικά σταθερές ή πτωτικές 

τάσεις (κεφάλαιο 4, διάγραµµα 8).  

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός αµφεταµίνης παγκοσµίως. Ανέκαθεν στην Ευρώπη 

σηµαντικά ποσοστά χρήσης και προµήθειας µεθαµφεταµίνης αναφέρονταν µόνον από την Τσεχική ∆ηµοκρατία 

και τη Σλοβακία. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις, φαίνεται πλέον να αυξάνεται 

η διαθεσιµότητά της σε κάποιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης (π.χ. Νορβηγία, Σουηδία και Λεττονία), όπου 

ενδέχεται εν µέρει να υποκαθιστά την αµφεταµίνη. 

Ταχεία εµφάνιση νέων ουσιών και αυξανόµενη διασύνδεση µεταξύ αγοράς «νόµιµων ψυχοτρόπων» και 

αγοράς παράνοµων ουσιών  

Η ταχεία εµφάνιση νέων ψυχοδραστικών ουσιών που δεν υπάγονται σε µέτρα ελέγχου (και συχνά πωλούνται ως 

«νόµιµα ψυχοτρόπα») συνιστά σοβαρή πρόκληση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο (
5
). Μετά από 

τον πρωτοφανή αριθµό των 41 νέων ουσιών που κοινοποιήθηκαν στο ΕΚΠΝΤ και την Ευρωπόλ το 2010 (έναντι 

24 το 2009), τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2011 που παρουσιάζονται σήµερα δεν δίνουν ενδείξεις πτωτικής 

τάσης. Μέχρι στιγµής, το 2011 αναφέρθηκαν 39 ουσίες µέσω του ευρωπαϊκού συστήµατος έγκαιρης 

προειδοποίησης (ΣΕΠ). Λαµβάνονται ολοένα και περισσότερα προορατικά µέτρα για την ταυτοποίηση των 

νέων ουσιών —παρακολουθούνται πλέον µέσω του ΣΕΠ περισσότερες από 150 ουσίες (βλ. πλαίσιο,            

κεφάλαιο 8).  

Η πιο πρόσφατη έρευνα αποτύπωσης του ΕΚΠΝΤ σχετικά µε τα ηλεκτρονικά καταστήµατα πώλησης νόµιµων 

ψυχοτρόπων (Ιούλιος 2011) εντόπισε τον πρωτοφανή αριθµό των 600 καταστηµάτων τα οποία πωλούν δήθεν 

ψυχοδραστικά προϊόντα µέσω ∆ιαδικτύου (
6
) και αποκάλυψε ότι προσφέρονται πολλά και διάφορα νέα προϊόντα. 

Επίσης, οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι φαίνεται ότι καλύπτουν τα νώτα τους µέσω περιορισµών στην 

παράδοση προϊόντων και δηλώσεων αποποίησης ευθύνης ή προειδοποιήσεων (π.χ. για θέµατα υγείας ή νοµικά 

θέµατα).  

Στην παρούσα έκθεση υπογραµµίζεται η αυξανόµενη διασύνδεση ανάµεσα στην αγορά των «νόµιµων 

ψυχοτρόπων» και στην αγορά των παράνοµων ουσιών. Ψυχοδραστικές ουσίες που δεν υπάγονται σε µέτρα 

ελέγχου (π.χ. µείγµατα παραγώγων καθινόνης, πιπεραζινών ή φαιναιθυλαµινών) ενδέχεται να δισκιοποιούνται 

ως έκστασι και να πωλούνται στην παράνοµη αγορά. Αντιστρόφως, πρόσφατα ανιχνεύθηκε η ελεγχόµενη ουσία 

PMMA σε κάποια προϊόντα που πωλούνται ως «νόµιµα ψυχοτρόπα». Η µεφεδρόνη, ουσία η οποία έχει ξεκινήσει 

να υπάγεται σε µέτρα ελέγχου στην ΕΕ (
7
), εντούτοις, πωλείται µέσω ∆ιαδικτύου ως «νόµιµο ψυχοτρόπο» και,  
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ταυτόχρονα, σε κάποιες χώρες διακινείται από τα ίδια δίκτυα προµηθευτών από τα οποία διακινούνται και 

παράνοµες ουσίες όπως το έκστασι και η κοκαΐνη.  

Η ταχεία διάδοση των νέων ουσιών αναγκάζει τα κράτη µέλη να επανεξετάσουν και να αναθεωρήσουν κάποια 

από τα συνήθη µέτρα που λαµβάνουν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. Το 2010, τόσο η 

Ιρλανδία όσο και η Πολωνία ψήφισαν νοµοθεσία µε στόχο τον περιορισµό των ελεύθερων πωλήσεων 

ψυχοδραστικών ουσιών που δεν υπόκεινται σε µέτρα ελέγχου βάσει της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών. Άλλες 

χώρες αντέδρασαν µέσω της υφιστάµενης νοµοθεσίας περί προστασίας της υγείας ή περί φαρµάκων. Επί του 

παρόντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται στην Ευρώπη για την 

παρακολούθηση και την ανάληψη δράσης για τις νέες ουσίες, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα παραµένουν 

επικαιροποιηµένα και θα τελεσφορούν (
8
).  

«Ο κόσµος στον οποίο ζούµε αλλάζει µε µεγάλη ταχύτητα και έρχεται ολοένα πιο κοντά. Αυτό αντικατοπτρίζεται 

και στις αγορές ναρκωτικών, οι οποίες αλλάζουν µε µεγάλη ταχύτητα και έρχονται ολοένα πιο κοντά, ενώ φαίνεται 

να προσαρµόζονται τάχιστα τόσο στις απειλές όσο και στις ευκαιρίες», σχολίασε ο Wolfgang Götz στη διάρκεια 

της παρουσίασης σήµερα. «Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται όχι µόνο στο πλήθος των νέων ουσιών που 

εµφανίζονται στην αγορά, αλλά και στην ποικιλοµορφία τους και στον τρόπο µε τον οποίο παράγονται, 

διανέµονται και τίθενται σε κυκλοφορία». 

Ο διευθυντής του ΕΚΠΝΤ καταλήγει: «Χρειαζόµαστε µια προορατική στρατηγική που θα µας επιτρέπει να 

εντοπίζουµε γρήγορα τις νέες ουσίες και τις αναδυόµενες τάσεις, ώστε να προλαµβάνουµε τις πιθανές συνέπειές 

τους. Χρειαζόµαστε επίσης συντονισµένα µέτρα αντιµετώπισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ελλείψει τούτων, οι 

εθνικές προσπάθειες µεµονωµένων χωρών πιθανότατα θα αποδειχθούν αναποτελεσµατικές. Οι δύο αυτοί 

παράγοντες είναι ζωτικής σηµασίας αν θέλουµε να έχουµε το προβάδισµα στο παιχνίδι της γάτας µε το ποντίκι, 

που εξελίσσεται µε ταχύτατο ρυθµό».  

Σηµειώσεις 

 

(
1
) Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Ετήσια έκθεση 2011 αφορούν το έτος 2009 ή το τελευταίο έτος για το οποίο 

υπάρχουν στοιχεία. Τα διαγράµµατα και οι πίνακες στους οποίους παραπέµπει το δελτίο τύπου υπάρχουν στην 

ετήσια έκθεση ή στο ∆ελτίο στατιστικών στοιχείων 2011: www.emcdda.europa.eu/stats11 

(
2
) Υπό έκδοση: Χαρακτηριστικά των ουσιών, Αλκοόλ, στον δικτυακό τόπο του ΕΚΠΝΤ: www.emcdda.europa.eu/drug-profiles 

(
3
) Flash Eurobarometer 330, (2011) Youth attitudes on drugs: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 

www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article1 

(
4
) Οι εξελίξεις στην αγορά κάνναβης στην Ευρώπη εξετάζονται διεξοδικά σε επικείµενη έκδοση του ΕΚΠΝΤ στη σειρά 

Insights: www.emcdda.europa.eu/publications/insights 

(
5
) Τον Μάιο 2011, το ΕΚΠΝΤ διοργάνωσε το πρώτο διεθνές διεπιστηµονικό συµπόσιο για τις νέες ουσίες: 

www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 

(
6
) Έρευνα αποτύπωσης του ΕΚΠΝΤ, Ιούλιος 2011 www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs 

(
7
) Βλ. απόφαση του Συµβουλίου http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:en:PDF 

(
8
) Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της εφαρµογής της απόφασης 2005/387/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:EN:HTML                                                                                

Πληροφορίες σχετικά µε όλα τα προϊόντα της ετήσιας έκθεσης, τα δελτία τύπου, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις διατίθενται 

στη διεύθυνση:  www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 


