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Η ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ EMCDDA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ  

Προσεχώς: Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2017 

(31.3.2017, ΛΙΣΑΒΟΝΑ) Τι µας λένε τα τελευταία δεδοµένα σχετικά µε την αγορά ναρκωτικών στην 
Ευρώπη; Ποιες είναι οι νέες τάσεις στη χρήση ναρκωτικών από ενήλικες και µαθητές στην Ευρώπη; Ποιες 
είναι οι επιβλαβείς συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών και τι γίνεται για την αντιµετώπισή τους; Αυτά και 
άλλα ερωτήµατα διερευνά ο οργανισµός της ΕΕ για τα ναρκωτικά (EMCDDA) στην ετήσια επισκόπηση 
της κατάστασης των ναρκωτικών στην Ευρώπη που πρόκειται να παρουσιάσει στις 6 Ιουνίου.  

Η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2017: Τάσεις και εξελίξεις, παρέχει µια ολοκληρωµένη 
ανάλυση των πιο πρόσφατων τάσεων στα 28 κράτη µέλη της ΕΕ, την Τουρκία και τη Νορβηγία. Η 
έκθεση, η οποία διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση σε 24 γλώσσες, εξετάζει θέµατα όπως η 
προσφορά και η αγορά ναρκωτικών, η επικράτηση και οι τάσεις στη χρήση ναρκωτικών, τα προβλήµατα 
υγείας που συνδέονται µε τα ναρκωτικά και οι τρόποι για την αντιµετώπισή τους. Η έκθεση συνοδεύεται 
από το ∆ελτίο στατιστικών στοιχείων 2017 (Statistical Bulletin 2017), το οποίο περιέχει το σύνολο 
των δεδοµένων για την Ευρώπη στο οποίο βασίζεται η ανάλυση. 

Την έκθεση συµπληρώνουν για πρώτη φορά 30 Εκθέσεις για τα ναρκωτικά ανά χώρα (Country Drug 
Reports), οι οποίες παρουσιάζουν συνοπτικά το φαινόµενο των ναρκωτικών σε εθνικό επίπεδο (ΕΕ 28, 
Τουρκία και Νορβηγία). Οι εκθέσεις είναι εµπλουτισµένες µε γραφήµατα και αναπτύχθηκαν από τα εθνικά 
σηµεία επαφής του δικτύου Reitox ώστε να καλύψουν τη χρήση ναρκωτικών και τα προβλήµατα 
δηµόσιας υγείας, την πολιτική για τα ναρκωτικά, τους τρόπους για την αντιµετώπισή τους και την 
προσφορά ναρκωτικών.  

Πληροφορίες για τη δηµοσίευση 
 
Ηµεροµηνία: 6 Ιουνίου 2017 
Ώρα: 12:45 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (11:45 Λισαβόνα) 
Χώρος εκδήλωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αίθουσα Τύπου, Berlaymont, Βρυξέλλες. 
Συνέντευξη τύπου: Με την παρουσία του κ. ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου, Ευρωπαίου Επιτρόπου αρµόδιου 
για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, της κ. Laura d’Arrigo, Προέδρου του 
διοικητικού συµβουλίου του EMCDDA και του κ. Alexis Goosdeel, ∆ιευθυντή του EMCDDA. 
Στοιχεία επικοινωνίας: Υπηρεσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
Tove Ernst (32) 2 298 67 64, Markus Lammert (32) 2 298 04 23. Τα στοιχεία επικοινωνίας µε το γραφείο 
Τύπου παρέχονται στη συνέχεια. 
 
Συνεντεύξεις: Εκπρόσωποι του EMCDDA θα βρίσκονται στη διάθεση των δηµοσιογράφων την ηµέρα 
της δηµοσίευσης για να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Απαντήσεις σε ερωτήσεις για συγκεκριµένες 
ευρωπαϊκές χώρες θα παρέχονται από το προσωπικό των εθνικών σηµείων επαφής του δικτύου Reitox 
(αναλυτικές πληροφορίες για τις συνεντεύξεις παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσµο).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.emcdda.europa.eu/edr2017  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda  

 

 


