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Η ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ EMCDDA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

Προσεχώς: Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2018  

(27.4.2018, ΛΙΣΑΒΟΝΑ, revised 4 June) Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στην αγορά ναρκωτικών και 

ποιοι παράγοντες τις καθορίζουν; Ποια ναρκωτικά προκαλούν σήμερα περισσότερη ανησυχία; Ποιες είναι 

οι πιο πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την πρόληψη, την απεξάρτηση και τις πολιτικές για τα ναρκωτικά; 

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 7 

Ιουνίου.  

Η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2018: Τάσεις και εξελίξεις παρέχει μια ολοκληρωμένη 

ανάλυση των αναδυόμενων 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 

Δελτίο στατιστικών στοιχείων 2018 (Statistical Bulletin 2018) το οποίο περιέχει το σύνολο των 

δεδομένων για την Ευρώπη στο οποίο βασίζεται η ανάλυση. 

Την έκθεση συμπληρώνουν 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 επιγραμμικές εκθέσεις εκπονήθηκαν από το EMCDDA σε συνεργασία με 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 αντιμετώπισής τους και την προσφορά ναρκωτικών.  

 
Πληροφορίες για τη δημοσίευση 
 

Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2018 

Ώρα: 10:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης/ΩΚΕ (09:00 Ώρα Δυτικής Ευρώπης/Ώρα Λισαβόνας). 

Χώρος εκδήλωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Berlaymont, ‘VIP press corner’, Βρυξέλλες. 

Συνέντευξη Τύπου: Με την παρουσία του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου 

για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, και του κ. Alexis Goosdeel, διευθυντή 

του EMCDDA. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Υπηρεσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — Tove Ernst (32) 2 298 

67 64, Katarzyna Kolanko (32) 2 296 34 44. Τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου Τύπου του EMCDDA 

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 τις 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/edr2018 
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