
 του οργανισµού της ΕΕ για τα ναρκωτικά, Λισαβόνα
 

Αριθ. 10/2001 � 13 Νοεµβρίου 2001
 

Επιχειρησιακό/ηµερολογιακό σηµείωµα 
∆ηµοσίευση στις 11:00 π.µ. (ώρα Βρυξελλών) της 20ής Νοεµβρίου 2001 

& στο ∆ιαδίκτυο 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ  

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 
Ο οργανισµός της ΕΕ για τα ναρκωτικά δηµοσιεύει την Ετήσια έκθεση 

2001 
 

∗ Στοιχεία, αριθµοί και αναλύσεις για τα ναρκωτικά: σε ολόκληρη την ΕΕ και κατά κράτος µέλος 
∗ Ειδική αναφορά στην κοκαΐνη, τα λοιµώδη νοσήµατα και τα συνθετικά ναρκωτικά 
∗ Πρόσφατες εξελίξεις και κοινωνικοί, νοµικοί και πολιτικοί τρόποι αντιµετώπισης 
∗ Προβολή του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

 
 

Βασικά θέµατα γύρω από τα ναρκωτικά στην Ευρώπη εξετάζονται στην Ετήσια έκθεση 2001 σχετικά µε την 
κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα κυκλοφορήσει σύντοµα 
από τον οργανισµό της ΕΕ για τα ναρκωτικά µε έδρα στη Λισαβόνα, το ΕΚΠΝΤ. Η έκθεση � διαθέσιµη 
στις 11 γλώσσες της ΕΕ και στα νορβηγικά � δηµοσιεύεται στις 11:00 (ώρα Βρυξελλών) την Τρίτη 
20 Νοεµβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. 
 

Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστεί � για πρώτη φορά � στην ειδικά διαµορφωµένη ιστοθέση Ετήσια έκθεση 2001 
επί γραµµής, στη διεύθυνση http://annualreport.emcdda.org ή http://emcdda.kpnqwest.pt Η ιστοθέση θα 
διευκολύνει περισσότερο τη µελέτη των περιεχοµένων της έκθεσης, καθώς και πρόσθετων στοιχείων 
αναφοράς. Εκεί θα βρείτε το πλήρες κείµενο της έκθεσης, συµπληρωµατικούς στατιστικούς πίνακες, πηγές 
δεδοµένων, απευθείας συνδέσεις µε επίκαιρα θέµατα και δελτία Τύπου. 
 

Η Ετήσια έκθεση παρουσιάζει την ετήσια επισκόπηση του ΕΚΠΝΤ σχετικά µε το φαινόµενο των ναρκωτικών 
στα κράτη µέλη της ΕΕ. Φέτος, σε ξεχωριστό κεφάλαιο, υπάρχει αφιέρωµα στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη. 

 

Πληροφορίες για τη δηµοσίευση: ώρα 11:00, 20 Νοεµβρίου 2001 
Αίθουσα Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PHS A055) 

Rue Wiertz, B-1047 Βρυξέλλες 
 

Από τις 11:00 (ώρα Βρυξελλών), η Ετήσια έκθεση θα βρίσκεται στην ειδική ιστοθέση (βλέπε ανωτέρω), µαζί 
µε τα συναφή δελτία Τύπου σε 12 γλώσσες. Τα δελτία θα είναι τα εξής: 
 

• Κύριο δελτίο: κοκαΐνη, λοιµώδη νοσήµατα και συνθετικά ναρκωτικά, 
••••    ∆ελτίο επισκόπησης: πρόσφατες εξελίξεις και τρόποι αντιµετώπισης, και 
••••    ∆ελτίο ειδικού αφιερώµατος: το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 

 

Την ηµέρα της δηµοσίευσης θα λειτουργεί στο ΕΚΠΝΤ (Λισαβόνα) γραφείο τεχνικής υποστήριξης για τους 
δηµοσιογράφους (τηλ.: 351 21 811 3000). Τα Εθνικά Εστιακά Σηµεία του ΕΚΠΝΤ σε κάθε κράτος µέλος 
της ΕΕ και στη Νορβηγία θα είναι επίσης στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες. Για να επικοινωνήσετε µαζί 
τους συµβουλευθείτε τη διεύθυνση http://www.emcdda.org/partners/nfp.shtml Οι Ετήσιες Εθνικές Εκθέσεις για 
την κατάσταση των ναρκωτικών για κάθε ένα από τα 15 κράτη - µέλη βρίσκονται στην ιστοθέση: 
http://www.emcdda.org 
  
∆ηλώστε τα στοιχεία σας στην αρχική σελίδα του ΕΚΠΝΤ (http://www.emcdda.org) για να έχετε πάντοτε τις 
τελευταίες ειδήσεις και αυτόµατη ενηµέρωση της ιστοθέσης. 
 
 

Επικοινωνία: Kathy Robertson, Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας 
(ΕΚΠΝΤ), Rua da Cruz de Santa Apolónia 23�25, PT-1149-045 Λισαβόνα, Πορτογαλία. 

Τηλ.: ++ 351 21 811 3000 � Φαξ: ++  351 21 813 1711  
2001 Annual report online: http://annualreport.emcdda.org ή http://emcdda.kpnqwest.pt 

http://www.emcdda.org/partners/nfp.shtml
http://www.emcdda.org/
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