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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΕΣ 

Τα προβλήµατα των ναρκωτικών οξύνονται αλλά η διεύρυνση αποτελεί µοναδική 
ευκαιρία για τη συντονισµένη αντιµετώπισή τους 

(22.10.2003 ΛΙΣΑΒΟΝΑ/ΝΑ ΜΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 ΩΚΕ) Η άφιξη των 10 νέων κρατών 
µελών της ΕΕ το 2004 µπορεί να επιδεινώνει το ήδη σύνθετο πρόβληµα των ναρκωτικών στην ΕΕ, αλλά η 
διεύρυνση θα δώσει επίσης στα κράτη τη δυνατότητα να συµµετάσχουν πλήρως στην ανάπτυξη κοινών και 
συντονισµένων τρόπων αντιµετώπισης µέσω του αυξηµένου βαθµού συνεργασίας.  

Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγει ο Οργανισµός για τα ναρκωτικά που εδρεύει στη Λισαβόνα, δηλαδή το 
ΕΚΠΝΤ, στην ετήσια έκθεσή του για το 2003 σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των 
ναρκωτικών στις εντασσόµενες και στις υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, η οποία 
δηµοσιεύεται σήµερα στο Στρασβούργο. 

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης, ο διευθυντής του Οργανισµού, Georges Estievenart, δήλωσε:             
«Η διεύρυνση της ΕΕ αυξάνει τις ανησυχίες των πολιτών, οι οποίες δεν µπορούν να αγνοηθούν. Μεταξύ αυτών 
είναι η αυξανόµενη διακίνηση ναρκωτικών, η οποία οδηγεί σε αύξηση της χρήσης ναρκωτικών στα νέα κράτη 
µέλη και στην εξάπλωση των µολυσµατικών ασθενειών. Ωστόσο η διεύρυνση παρέχει, επίσης, µοναδική 
ευκαιρία στα κράτη να επωφεληθούν από τη στενότερη συνεργασία. Η έκθεση επισηµαίνει µια θετική εξέλιξη 
όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να επιτευχθεί πρόοδος µε τη συνεργασία των νέων και «παλαιών» 
κρατών µελών. Στόχος είναι η αντιµετώπιση του κοινού αυτού προβλήµατος µε την εις βάθος ανάλυση και 
ενηµερωµένη δράση.»  

Την παραµονή της διεύρυνσης της ΕΕ, η έκθεση παρέχει µια εκτενή ιστορική ανασκόπηση του προβλήµατος 
των ναρκωτικών στις υπό εξέταση χώρες από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Στην έκθεση µελετώνται τρία 
επιλεγµένα θέµατα σχετικά µε τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στα νεαρά άτοµα (βλέπε δελτίο Τύπου για τα 
άτοµα νεαρής ηλικίας), τις µολυσµατικές ασθένειες που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά και τις εθνικές στρατηγικές 
για τα ναρκωτικά. 

Μολυσµατικές ασθένειες – προτεραιότητα για τον τοµέα δηµόσιας υγείας 
 
Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήµατα σχετικά µε τον ιό HIV 
 
Η φετινή έκθεση προειδοποιεί ότι ορισµένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης «απειλούνται από την ταχεία 
εξάπλωση της επιδηµίας του HIV στον κόσµο». Συγκεκριµένα αναφέρεται η πρόσφατη και απότοµη αύξηση της 
µόλυνσης από τον ιό HIV µεταξύ των χρηστών ενέσιµων ναρκωτικών (ΧΕΝ) σε δύο χώρες της Βαλτικής, την 
Εσθονία και τη Λεττονία, όπου η η µόλυνση από τον ιό εξαπλώθηκε µε ανησυχητικό ρυθµό (ο επιπολασµός 
ανήλθε σε ποσοστό 13% και 12% αντίστοιχα, στα εθνικά δείγµατα ΧΕΝ). Τα στοιχεία του 2001 καταδεικνύουν 
τοπικό ποσοστό επιπολασµού 41% µεταξύ των ΧΕΝ στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν. Στοιχεία του 
ίδιου έτους καταδεικνύουν αύξηση 282% των κρουσµάτων HIV που έχουν διαγνωστεί πρόσφατα µεταξύ των 
ΧΕΝ στην Εσθονία και 67% στη Λεττονία. Οι προαναφερόµενες αυξήσεις ενδεχοµένως να οφείλονται στην 
αύξηση της διαθεσιµότητας της ηρωίνης στην περιοχή στα τέλη της δεκαετίας του 90, σε συνδυασµό µε το 
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χαµηλό βαθµό συνειδητοποίησης των κινδύνων από τους χρήστες και µε την ενέσιµη χρήση που αποτελεί 
συµπεριφορά υψηλού κινδύνου. 

Στις περισσότερες άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) – Βουλγαρία, Τσεχία, 
Ουγγαρία, Ρουµανία, Σλοβακία και Σλοβενία – τα ποσοστά δεν υπερβαίνουν το 1% και είναι χαµηλότερα 
από τα αντίστοιχα στην ΕΕ, όπου η επικράτηση κυµαίνεται µεταξύ 1% στη Φινλανδία και 34% στην Ισπανία. 
Στην τρίτη χώρα της Βαλτικής, τη Λιθουανία, το ποσοστό επικράτησης του ιού HIV παραµένει µικρότερο του 
5%. ∆εν έχει αναφερθεί επί του παρόντος απότοµη αύξηση του ιού HIV µεταξύ των ΧΕΝ στην Κεντρική 
Ευρώπη.  

Ωστόσο το ΕΚΠΝΤ δηλώνει ότι πολλοί δείκτες δείχνουν ότι πιθανώς να προκύψουν σοβαρά προβλήµατα στο 
µέλλον. Η αυξανόµενη επικράτηση του HIV µεταξύ των ΧΕΝ συνιστά πιθανό κίνδυνο για την εξάπλωση του ιού 
στον γενικότερο πληθυσµό. Το γεγονός αυτό, προσθέτει ο Οργανισµός, παράλληλα µε τη συνεχιζόµενη 
συµπεριφορά υψηλού κινδύνου, αποδεικνύει την ανάγκη ενδυνάµωσης των µέτρων για τη δηµόσια υγεία, 
προκειµένου να αποτραπεί η εξάπλωση της επιδηµίας µεταξύ των ΧΕΝ και του γενικού πληθυσµού. 

Ηπατίτιδα Β και C – υψηλά ποσοστά στις περισσότερες χώρες 

Τα διαθέσιµα στοιχεία για το σύνολο των ΧΚΑΕ καταδεικνύουν ότι ο επιπολασµός του ιού της ηπατίτιδας C 
(HCV) µεταξύ των ΧΕΝ είναι γενικά πολύ υψηλότερος από αυτόν του ιού HIV. Στη Βουλγαρία, την Εσθονία, 
τη Λεττονία και τη Λιθουανία, υπολογίζεται ότι ο επιπολασµός ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 60% µεταξύ 
των ΧΕΝ. Η εικόνα είναι παρόµοια στην ΕΕ, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά κυµαίνονται γενικά µεταξύ 40% και 
90%. Σε άλλες χώρες – Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Σλοβενία – ο µέσος όρος είναι χαµηλότερος, αλλά 
τα ποσοστά είναι επίσης υψηλά και κυµαίνονται γενικά µεταξύ 20% και 40%. Τα στοιχεία από τοπικές µελέτες 
αποδεικνύουν αύξηση του ιού HCV στην οµάδα αυτή.  

Συνολικά, τα ποσοστά του ιού της ηπατίτιδας C µεταξύ των ΧΕΝ στις ΧΚΑΕ είναι ανάλογα µε εκείνα στην      
ΕΕ και είναι πιθανό να αυξήσουν σηµαντικά το µακροπρόθεσµο κόστος για τη δηµόσια υγεία. Ωστόσο οι 
απαντήσεις και οι εναλλακτικές επιλογές θεραπείας στην περιοχή αυτή παραµένουν ανεπαρκείς. Η ανάπτυξή 
τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη µείωση των µακροπρόθεσµων προβληµάτων υγείας.  

Σε γενικές γραµµές τα διαθέσιµα στοιχεία για τον επιπολασµό της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι ανεπαρκή. 
Πρόκειται για σοβαρή ασθένεια, ειδικότερα µεταξύ των ΧΕΝ, αλλά, αντίθετα από τον HCV, µπορεί να 
προληφθεί µε εµβολιασµό. Ο εµβολιασµός των ΧΕΝ είναι δυνατός σε όλες τις ΧΚΑΕ, αλλά η κάλυψή του      
δεν είναι ακόµη επαρκής.  

Μείωση της βλάβης – ανεπαρκής κάλυψη 

Η µείωση της βλάβης που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά, κυρίως των µολυσµατικών ασθενειών και των θανάτων 
από υπερβολική δόση, είναι ένας από τους έξι στόχους του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2000–
2004) και αποτελεί σαφή προτεραιότητα των περισσότερων κρατών µελών της ΕΕ. Τα σχετικά µέτρα στον 
τοµέα της δηµόσιας υγείας περιλαµβάνουν: παροχή πρόσβασης σε αποστειρωµένα σύνεργα ενέσιµης χρήσης, 
διανοµή προφυλακτικών, έλεγχος και συµβουλευτική σχετικά µε τις µολυσµατικές ασθένειες, εκπαίδευση µε 
σκοπό την ευαισθητοποίηση των χρηστών ναρκωτικών, κέντρα υποδοχής άµεσης πρόσβασης, εµβολιασµό 
κατά της ηπατίτιδας Β και θεραπεία του HIV/AIDS.  

Παρότι και οι 10 ΧΚΑΕ έχουν εφαρµόσει µέτρα πρόληψης και µείωσης της βλάβης όσον αφορά την 
προβληµατική χρήση ναρκωτικών, την επικίνδυνη συµπεριφορά και το µέγεθος των δυνητικών επιπτώσεων, η 
παροχή υπηρεσιών και η κάλυψη είναι εξαιρετικά περιορισµένες στην πλειονότητα των χωρών αυτών.  

Ορισµένα µέτρα, ιδιαίτερα τα προγράµµατα ανταλλαγής συριγγών/βελόνων και η υποκατάσταση µε µεθαδόνη 
παραµένουν αµφιλεγόµενα σε πολλές περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τα προγράµµατα 
ανταλλαγής συριγγώνκαι τα προγράµµατα άµεσης πρόσβασης προσεγγίζουν ένα σηµαντικό τµήµα (ποσοστό 
άνω του 50%) των ΧΕΝ µόνο στην Τσεχία. Στη Σλοβενία επιτυγχάνεται ένα εύλογο επίπεδο κάλυψης σε 
ορισµένες πόλεις.  
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Η αγωγή υποκατάστασης µε µεθαδόνη, η οποία µπορεί να µειώσει τη βλάβη για την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων θανάτων και των µολυσµατικών ασθενειών που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά, είναι 
διαθέσιµη σε όλες τις χώρες, αλλά η κάλυψη είναι εξαιρετικά περιορισµένη µε εξαίρεση τη Σλοβενία. Ωστόσο, 
την περίοδο 1997–2001 ο αριθµός των ατόµων που έλαβαν θεραπεία µε µεθαδόνη αυξήθηκε σε ορισµένες 
χώρες. 

Στις περισσότερες χώρες, τα σηµερινά χαµηλά ποσοστά όσον αφορά τη µόλυνση από τον ιό HIV στους 
χρήστες ναρκωτικών δεν συνιστούν λόγο για επανάπαυση. Ορισµένες µελέτες καταδεικνύουν τη µεγάλη 
διάδοση της συµπεριφοράς υψηλού κινδύνου. Μελέτη που διενεργήθηκε το 2001 σε µία περιοχή στην Εσθονία 
αναφέρει ότι ποσοστό 45% των ΧΕΝ ανταλλάσσουν σύριγγες. Σύµφωνα µε έρευνα που διενεργήθηκε στη 
Βουδαπέστη το ίδιο έτος, ποσοστό 33% των χρηστών αντάλλαξαν σύριγγες και βελόνες και 41% λοιπά 
σύνεργα. 

Τα αποτελεσµατικά µέτρα στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, για τη µεταβολή της συµπεριφοράς των ΧΕΝ        
και την πρόληψη των πρακτικών υψηλού κινδύνου που σχετίζονται µε την ενέσιµη χρήση και τη σεξουαλική 
συµπεριφορά σπανίζουν στην περιοχή. Παρόµοια µέτρα, εάν εφαρµοστούν, µπορεί να συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση των κοινωνικών δαπανών και των δαπανών υγείας τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινοτικό 
επίπεδο. 

Στρατηγικές για τα ναρκωτικά στα µελλοντικά κράτη µέλη 
 
Στο τελευταίο κεφάλαιο της φετινής έκθεσης εξετάζονται οι προτάσεις των κυβερνήσεων για την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος των ναρκωτικών. Γίνεται επισκόπηση των κυριοτέρων µέσων πολιτικής για τα ναρκωτικά, 
όπως νόµοι, στρατηγικές και ρυθµίσεις συντονισµού. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στις 10 ΧΚΑΕ, αλλά 
εξετάζονται επίσης οι νοµικές πτυχές του ζητήµατος στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία. 

Οι νόµοι για τα ναρκωτικά «ευνοούν» την ποινικοποίηση 
 
Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι περισσότερες από τις 13 εντασσόµενες και υποψήφιες για ένταξη χώρες έχουν 
εισάγει µείζονες τροποποιήσεις στους νόµους για τα ναρκωτικά την τελευταία δεκαετία. Επτά από αυτές – 
Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Ρουµανία και Σλοβακία – αντικατέστησαν ή 
αναθεώρησαν τους ποινικούς τους κώδικες επαναπροσδιορίζοντας τον όρο «αδίκηµα περί ναρκωτικών» και 
τον όρο «ποινή». Εν τω µεταξύ, η Τσεχίακαι η Ουγγαρία προχώρησαν ένα βήµα µακρύτερα αναλύοντας τον 
αντίκτυπο των νοµικών αλλαγών και αναλαµβάνοντας δράση µε βάση τα αποτελέσµατα. 

Όσον αφορά τις νοµικές προσεγγίσεις του προβλήµατος των ναρκωτικών, σε ορισµένες χώρες παρατηρείται 
µια τάση ποινικοποίησης της κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση και/ή της χρήσης ναρκωτικών 
καθαυτής από το 1990 και µετά. ∆ιαφορετική είναι η εικόνα σε ορισµένες χώρες της ΕΕ, στις οποίες οι 
τροποποιήσεις των νόµων για τα ναρκωτικά προσέγγισαν το ζήτηµα πολύ διαφορετικά.  

Σε εννέα χώρες – Βουλγαρία, Κύπρο, Ουγγαρία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία και 
Τουρκία – η κατοχή µικρής ποσότητας ναρκωτικών για προσωπική χρήση συνιστά σήµερα ποινικό αδίκηµα 
ενώ σε τρεις – Τσεχία, Εσθονία και Λιθουανία– θεωρείται διοικητική παράβαση. Σε τρεις χώρες – Κύπρο, 
Μάλτα και Τουρκία- η χρήση ναρκωτικών θεωρείται ποινικό αδίκηµα, παρότι στη Μάλτα το αδίκηµα αφορά 
αποκλειστικά τη χρήση οπίου. Οι ποινές για τη διακίνηση είναι παρόµοιες µε αυτές στην ΕΕ. 

Οι στρατηγικές έχουν εφαρµοστεί αλλά απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση και υποστήριξη 

Στην έκθεση σηµειώνεται ότι στις 10 ΧΚΑΕ υφίστανται πλέον ή πρόκειται να εγκριθούν εθνικές στρατηγικές για 
τα ναρκωτικά (δεν διατίθενται πληροφορίες για τη Μάλτα, την Κύπρο και την Τουρκία). Η τάση αυτή, η οποία 
επικρατεί επίσης στην ΕΕ, φανερώνει ότι οι χώρες αυτές επενδύουν όλο και περισσότερο στον σχεδιασµό και 
την εφαρµογή δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά στο πλαίσιο µιας πιο σφαιρικής προσέγγισης 
της συνολικής πολιτικής για τα ναρκωτικά.  



ΝΑ ΜΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 22.10.2003 – 10:00 ΩΚΕ (Ώρα Στρασβούργου)               22.10.2003 

Annual report 2003: the state of the drugs problem in the acceding and candidate countries to the European Union 
 
 
 

4

Σε πολλές περιπτώσεις, οι στρατηγικές φαίνεται να βασίζονται σε εστιασµένα στον στόχο κριτήρια διαχείρισης, 
αλλά, όπως υποστηρίζεται, η προσέγγιση συχνά αποδυναµώνεται από την έλλειψη πολιτικής θέλησης και 
πόρων που διατίθενται για το πρόβληµα των ναρκωτικών. Από τις 10 ΧΚΑΕ, µόνο η Λιθουανία προσκόµισε 
στοιχεία για τις δαπάνες των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής. Σε άλλες 
χώρες, η έλλειψη χρηµατοδότησης αναφέρεται συχνά ως λόγος για την ανεπαρκή εφαρµογή των σχεδίων 
πολιτικής. Στην έκθεση επισηµαίνεται ότι η ανάγκη παροχής πολιτικής και οικονοµικής υποστήριξης καθώς και 
η ανάγκη επιστηµονικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση 
της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών. 

Η πλειονότητα των στρατηγικών για τα ναρκωτικά στις ΧΚΑΕ στοχεύουν στην αντιµετώπιση του ζητήµατος των 
νόµιµων και παράνοµων ναρκωτικών, τη µείωση των µολυσµατικών ασθενειών και των θανάτων που 
σχετίζονται µε τα ναρκωτικά και στη βελτίωση της υλοποίησης και εφαρµογής των δράσεων. Όλες οι 
στρατηγικές περιλαµβάνουν δράσεις για τη µείωση τόσο της προσφοράς όσο και την ζήτησης και συνδέονται 
µε το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2000–2004). 

Για τις ΧΚΑΕ, η έννοια του συντονισµού των πολιτικών για τα ναρκωτικά φαίνεται να είναι νέα. Σε ορισµένες 
χώρες τα εθνικά συστήµατα συντονισµού θεσπίστηκαν προσφάτως και δεν είναι πλήρως λειτουργικά. Σε άλλες, 
οι δοµές υφίστανται για αρκετό χρόνο, αλλά δεν είναι πλήρως λειτουργικές λόγω έλλειψης πόρων.  

Οι πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες πληροφορίες  
 
Στην έκθεση υπογραµµίζεται ότι «οι νέες στρατηγικές και πολιτικές για τα ναρκωτικά, υπό ανάπτυξη σε όλες τις 
εντασσόµενες και υποψήφιες χώρες για ένταξη, είναι απαραίτητο να βασίζονται σε αξιόπιστες και συναφείς 
πληροφορίες». Επισηµαίνεται επίσης η ανάγκη επένδυσης σε «συστήµατα παρακολούθησης και αναφοράς», 
τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση του προβλήµατος και την παρακολούθηση της εξέλιξής του.  

Ως προς το θέµα αυτό, ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του ΕΚΠΝΤ, Marcel Reimen, προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση: «Στην ΕΕ, τα εθνικά κέντρα και τα περιφερειακά και τοπικά κέντρα διαδραµατίζουν ζωτικό 
ρόλο στη συλλογή και ερµηνεία των δεδοµένων που είναι απαραίτητα για την χάραξη ορθής πολιτικής. 
Εξυπακούεται ότι, η κατάλληλη επένδυση σε παρόµοια εθνικά κέντρα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση, 
προκειµένου οι εντασσόµενες και υποψήφιες χώρες να ανταποκριθούν στην πρόκληση των ναρκωτικών». 

Τέλος, σύµφωνα µε το ΕΚΠΝΤ, ο έγκαιρος καθορισµός των νέων τάσεων και διαφαινόµενων προβληµάτων, σε 
µια περιοχή που εξελίσσεται ραγδαία, είναι µείζονος σηµασίας, όπως επίσης η έγκαιρη αντιµετώπιση των νέων 
αυτών προβληµάτων. Η σηµασία του µηνύµατος είναι µεγάλη ιδίως όσον αφορά τον ιό HIV και την ενδεχόµενη 
εµφάνιση µελλοντικών επιδηµιών στις υπό εξέταση χώρες. 

 
Σηµειώσεις για τους συντάκτες 
 

• Οι 10 εντασσόµενες χώρες στην ΕΕ το 2004 είναι: Τσεχία, Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, 
Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία. Αποκαλούνται επίσης «τα νέα κράτη µέλη». Οι τρεις υποψήφιες 
χώρες για ένταξη στην ΕΕ είναι η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Τουρκία. Οι πρώτες δύο καταβάλλουν 
προσπάθειες µε σκοπό την ένταξη το 2007.  

• Οι 10 ΧΚΑΕ είναι η Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουµανία, 
Σλοβακία και Σλοβενία.  

• Ετήσια έκθεση 2003: η κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
Νορβηγία (διατίθεται στις 11 επίσηµες γλώσσες της ΕΕ και στα νορβηγικά στη διεύθυνση 
http://annualreport.emcdda.eu.int). 

• Ετήσια έκθεση 2003: η κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στις εντασσόµενες και στις 
υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες (διαθέσιµη στην αγγλική γλώσσα) στη διεύθυνση 
http://candidates.emcdda.eu.int). 

• Λοιπά δελτία Τύπου στις 12 γλώσσες σχετικά µε τις ετήσιες εκθέσεις µπορούν να µεταφορτωθούν στη διεύθυνση: 
http://www.emcdda.eu.int/infopoint/news_media/newsrelease.cfm  

 


