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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

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

στοιχεία, τάσεις και αναλύσεις 
 

(10.10.2011, ΛΙΣΑΒΟΝΑ) Ο Οργανισµός της ΕΕ για τα ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ) θα ανακοινώσει τις ετήσιες 

εκτιµήσεις του για το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ευρώπη στην ετήσια έκθεση 2011, η οποία θα 

παρουσιαστεί στις 15 Νοεµβρίου στη Λισαβόνα. 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, την Κροατία, την Τουρκία και τη Νορβηγία. Εξετάζονται οι 

σηµαντικότερες προκλήσεις, καθώς και κάποιες  υποσχόµενες πρακτικές που εφαρµόζονται για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών στις µέρες µας. Όπου είναι εφικτό, τα στοιχεία για την 

Ευρώπη εντάσσονται στο παγκόσµιο πλαίσιο. 

o Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011 

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

o Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο, Cais do Sodré, 1249-289 Λισαβόνα 

 

Η ετήσια έκθεση αποτελεί τµήµα ενός πλήρους πακέτου πληροφοριών, το οποίο θα είναι διαθέσιµο από τις  

15 Νοεµβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 

Ετήσια έκθεση — µεταφορτώσιµη σε 22 γλώσσες (21 γλώσσες της ΕΕ συν Νορβηγικά) 

 
Επιλεγµένα θέµατα — αναλυτική επισκόπηση του κόστους και της χρηµατοδότησης της θεραπείας 

απεξάρτησης, της συνδεόµενης µε τη χρήση ναρκωτικών θνησιµότητας, καθώς και κατευθυντήριες γραµµές για 

την παρεχόµενη φροντίδα  

 
∆ελτίο στατιστικών στοιχείων — περιέχει στατιστικούς πίνακες και γραφήµατα  
 

Γενική επισκόπηση για κάθε χώρα — συνοπτική παρουσίαση των τάσεων και των χαρακτηριστικών του 

προβλήµατος των ναρκωτικών σε κάθε χώρα  

 

Εθνικές εκθέσεις του δικτύου Reitox — λεπτοµερής περιγραφή του φαινοµένου των ναρκωτικών σε κάθε 

χώρα ξεχωριστά (στα αγγλικά) 

 
Πληροφορίες Τύπου — δελτία τύπου µεταφορτώσιµα σε 22 γλώσσες 
 
Αρχεία Mp3 — τα σχόλια του ∆ιευθυντή για τα ευρήµατα του τρέχοντος έτους  
 

Συνεντεύξεις: Το επιστηµονικό προσωπικό του ΕΚΠΝΤ θα είναι στη διάθεση των δηµοσιογράφων την ηµέρα 

της παρουσίασης της έκθεσης για να απαντήσει σε ερωτήσεις: Τηλ. (351) 211 21 02 00. Το προσωπικό των 

εθνικών εστιακών σηµείων του δικτύου Reitox θα απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριµένες χώρες 

(βλ. στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report). 

 

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

Ενηµερωθείτε για µας στο Twitter και Facebook: http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda 


