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

Προσεχώς: Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2019  

(8.4.2019, ΛΙΣΑΒΟΝΑ) Ποιες είναι οι πιο πρόσφατες τάσεις στη διακίνηση των ναρκωτικών, και τι 
κρύβεται πίσω από αυτές; Ποιες ουσίες προκαλούν την περισσότερη βλάβη σήµερα; Τι είναι νέο και 
καίριο στους τοµείς της πρόληψης, της θεραπείας και της πολιτικής για τις εξαρτησιογόνες ουσίες;  
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 2019: Τάσεις και εξελίξεις παρέχει µια ολοκληρωµένη 
ανάλυση των αναδυόµενων τάσεων στα ΕΕ, την Τουρκία και τη Νορβηγία. Η έκθεση, 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 2019 (Statistical Bulletin 2019) το 
οποίο περιέχει το σύνολο των δεδοµένων για την Ευρώπη στο οποίο βασίζεται η ανάλυση. 

Την έκθεση συµπληρώνουν εκθέσεις για τα ναρκωτικά ανά χώρα (Country Drug Reports) οι οποίες 
παρουσιάζουν συνοπτικά το φαινόµενο των ναρκωτικών σε εθνικό επίπεδο. 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.  

 
Ηµεροµηνία: 6 Ιουνίου 2019 
 
Χώρος εκδήλωσης: Βρυξέλλες 
 
Συνέντευξη Τύπου: κ. ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου, Ευρωπαίου Επιτρόπου αρµόδιου για τη Μετανάστευση, 
τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, και του κ. Alexis Goosdeel, διευθυντή του EMCDDA. 
 
Λεπτοµέρειες διάθεσης: Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της συνέντευξης Τύπου θα διατίθενται στον 
ακόλουθο σύνδεσµο www.emcdda.europa.eu/edr2019 

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.  
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