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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Ετήσια έκθεση του Οργανισµού της ΕΕ για τα ναρκωτικά για το 2004 

o Στοιχεία, αριθµοί και αναλύσεις για τα ναρκωτικά: στην Ευρώπη και κατά χώρα 
o Πρόσφατες τάσεις και τρόποι αντιµετώπισης από κοινωνική, νοµική και πολιτική σκοπιά 
o Ειδικά θέµατα: κάνναβη, συννοσηρότητα και αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών για τα 

ναρκωτικά 
 
(4.11.2004 ΛΙΣΑΒΟΝΑ) Βασικά θέµατα γύρω από τα ναρκωτικά στην Ευρώπη εξετάζονται στην Ετήσια 
έκθεση 2004, η οποία θα κυκλοφορήσει σύντοµα από το ΕΚΠΝΤ, τον Οργανισµό της ΕΕ για τα ναρκωτικά 
που εδρεύει στη Λισαβόνα.  

o Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: Πέµπτη 25 Νοεµβρίου 
o Ώρα: 10:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ώρα Βρυξελλών) 
o Τόπος: Αίθουσα Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PHS 0A050), Rue Wiertz, B-1047 Βρυξέλλες 
 
Φέτος, η Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τη Νορβηγία συγκεντρώνει δεδοµένα από τα 25 κράτη µέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία (διατίθεται σε 19 
γλώσσες της ΕΕ + νορβηγικά). Για πρώτη φορά η έκθεση περιλαµβάνει κεφάλαια αφιερωµένα σε κάθε 
ναρκωτικό, τα οποία συµπληρώνονται από κεφάλαια σχετικά µε 4 οριζόντια θέµατα: πολιτικές και νοµοθεσία 
για τα ναρκωτικά, ζητήµατα που αφορούν την εγκληµατικότητα και τη φυλάκιση, πρόληψη και θεραπεία.  

Ταυτόχρονα θα εµφανιστούν στον ειδικά διαµορφωµένο δικτυακό τόπο (http://annualreport.emcdda.eu.int)      
οι πλήρεις επιγραµµικές (online) εκδόσεις και µεταφορτώσιµα αρχεία PDF της έκθεσης. Στο δικτυακό τόπο θα 
διατίθενται επίσης µεταφορτώσιµες Εθνικές εκθέσεις από το δίκτυο Reitox, δελτία Τύπου και µεγάλη ποικιλία 
πρόσθετων πινάκων, γραφηµάτων και στατιστικών αναλύσεων που συµπληρώνουν και επεξηγούν το 
περιεχόµενο της έκθεσης.  

Η Ετήσια έκθεση και τρία δελτία Τύπου (σε 20 γλώσσες) θα δηµοσιευθούν στο διαδίκτυο στις 10:00       
(ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Για πρόσβαση στα δελτία Τύπου επισκεφθείτε επίσης τη διεύθυνση 
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875, τµήµα InfoPoint/News and media services. 

Την ίδια µέρα το ΕΚΠΝΤ θα κυκλοφορήσει το πρώτο επιγραµµικό στατιστικό δελτίο που παρέχει ευρύ φάσµα 
στατιστικών πινάκων, διαγραµµάτων και αναλύσεων σχετικά µε την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη 
(http://statistics.emcdda.eu.int). Οι περιλήψεις για την κατάσταση ανά χώρα, για το σύνολο των κρατών 
µελών της ΕΕ και τη Νορβηγία, θα συµπληρώσουν την εικόνα, παρουσιάζοντας συνοπτικά τα ενηµερωµένα 
εθνικά στοιχεία και τις τάσεις (http://profiles.emcdda.eu.int).  

Την ηµέρα της δηµοσίευσης θα λειτουργεί στο ΕΚΠΝΤ (Λισαβόνα) υπηρεσία υποστήριξης και 
πληροφόρησης, προκειµένου να απαντηθούν οι ερωτήσεις των δηµοσιογράφων (τηλ: 351 218 11 30 00). Την 
ίδια στιγµή τα εθνικά κέντρα του δικτύου Reitox θα προσφέρουν την ίδια υπηρεσία. Τα πλήρη στοιχεία των 
αρµοδίων επικοινωνίας διατίθενται στα τµήµατα InfoPoint/News και media services/Helpdesks στη διεύθυνση 
http://www.emcdda.eu.int. Για την αποσυµφόρηση του κεντρικού δικτυακού τόπου, το ΕΚΠΝΤ παρέχει σχετικό 
δικτυακό τόπο (http://emcdda.kpnqwest.pt) στον οποίο παρέχεται πρόσβαση στην έκθεση και τα δελτία Τύπου.  


