
 

 του οργανισµού της ΕΕ για τα ναρκωτικά, στη Λισαβόνα
  

Αριθ. 4/2000 � 3 Οκτωβρίου 2000
     

Επεξηγηµατικές σηµειώσεις για την ηµερήσια διάταξη 
∆ηµοσίευση στις 12 το µεσηµέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) την Τετάρτη, 11 

Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, καθώς και στο ∆ιαδίκτυο  
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΕ � ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

Ετήσια Έκθεση 2000 του οργανισµού της ΕΕ για τα ναρκωτικά 
 

�� Γιατί αλλάζει η προβληµατική χρήση ναρκωτικών στην ΕΕ; 
�� Γιατί η πολλαπλή χρήση ναρκωτικών είναι φλέγον ζήτηµα; 
�� Πώς εξελίσσεται η θεραπεία υποκατάστασης; 
�� Ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τη σχέση των γυναικών µε τα 
 ναρκωτικά 
�� Τα παιδιά και οι νέοι σε κίνδυνο 
�� Τάσεις στο AIDS και άλλα λοιµώδη νοσήµατα που συνδέονται µε τα 
 ναρκωτικά 
�� Πόσοι άνθρωποι στην ΕΕ έχουν δοκιµάσει κάνναβη; 
�� ∆ιαπιστώσεις και αριθµητικά στοιχεία για κάθε κράτος µέλος 

 

Αυτά είναι ορισµένα από τα βασικά ζητήµατα που έρχεται να φωτίσει η πέµπτη Ετήσια Έκθεση σχετικά µε 
την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του οργανισµού της ΕΕ 
για τα ναρκωτικά, ΕΚΠΝΤ, που εδρεύει στη Λισαβόνα. Η έκθεση θα δηµοσιευθεί � σε 11 γλώσσες � στις 
12 το µεσηµέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, στην Υπηρεσία Εκπροσώπου 
Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ίδια ώρα θα δηµοσιευθεί στο ∆ιαδίκτυο µαζί µε συµπληρωµατικά 
στατιστικά στοιχεία.    
 

Η Ετήσια Έκθεση 2000 αποτελεί βασικό κείµενο για την κατανόηση των κύριων χαρακτηριστικών του 
προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρώπη καθώς και των νοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δράσεων 
που έχουν αναπτυχθεί για την αντιµετώπισή του από την ΕΕ. 

 

∆ηµοσίευση: στις 12 το µεσηµέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2000 
 Ηµερήσια ενηµέρωση της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Τύπου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  

Avenue d�Auderghem, 45 (Breydel), Γραφείο Τύπου 
 

Στις 12 το µεσηµέρι, η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του  ΕΚΠΝΤ 
(http://www.emcdda.org/publications/publications_annrep.shtml και http://emcdda.kpnqwest.pt) στις 
11 γλώσσες της ΕΕ. Επίσης, θα διατίθενται ∆ελτία Τύπου µε τα κυριότερα πορίσµατα στη διεύθυνση 
http://www.emcdda.org/press/press.shtml στις 11 επίσηµες κοινοτικές γλώσσες. Στα θέµατα θα 
περιλαµβάνονται:  

• Προβληµατική χρήση ναρκωτικών � ένα πρότυπο που αλλάζει (κύριο ∆ελτίο Τύπου) 
• Ο κοινωνικός στιγµατισµός είναι πολύ µεγαλύτερος για τις γυναίκες χρήστες ναρκωτικών απ� ό,τι 

για τους άνδρες (∆ελτίο Τύπου-ειδική έκδοση) 
• Η θεραπεία υποκατάστασης εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στην ΕΕ � «µολονότι η αξιολόγησή 

της παραµένει ελλιπής και αποσπασµατική»  (∆ελτίο Τύπου-ειδική έκδοση) 
 

Στις 11 Οκτωβρίου θα λειτουργεί στο ΕΚΠΝΤ γραφείο υποστήριξης,  το οποίο θα απαντάει στις 
τηλεφωνικές κλήσεις των δηµοσιογράφων. Επίσης σε ερωτήσεις θα απαντούν και τα εθνικά εστιακά σηµεία 
του ΕΚΠΝΤ στα 15 κράτη µέλη: http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml 
 

� Υπεύθυνη επικοινωνίας: Kathy Robertson, Υπεύθυνη Τύπου, ΕΚΠΝΤ � 
 � Tηλ: ++ 351 21 811 3000 � Φαξ: ++ 351 21 813 1711 � E-mail: Kathryn.Robertson@emcdda.org � 

� EMCDDA, Rua da Cruz de Santa Apólonia 23�25, PT-1149-045 Lisbon, Portugal �  

http://www.emcdda.org/about/work_with_nfp.shtml
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