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Η ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ EMCDDA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 

Κρατήστε την ημερομηνία: Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2021 που θα 
δημοσιευτεί στις 9 Ιουνίου  

(20.05.2021, ΛΙΣΑΒΟΝΑ) Πώς επηρέασε η πανδημία COVID-19 τη χρήση και την προσφορά ναρκωτικών; 
Ποια ναρκωτικά προκαλούν σήμερα περισσότερη ανησυχία; Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στην 
παραγωγή και τη διακίνηση ναρκωτικών; Μάθετε περισσότερα όταν ο Οργανισμός της ΕΕ για τα 
ναρκωτικά (EMCDDA) δημοσιεύσει την Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2021: Τάσεις και 
εξελίξεις σε μια ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση για τα μέσα ενημέρωσης στις 9 Ιουνίου. Βάσει στοιχείων 
από 29 χώρες (ΕΕ των 27, Τουρκία και Νορβηγία), η έκθεση παρουσιάζει την πιο πρόσφατη επισκόπηση 
της κατάστασης των ναρκωτικών στην Ευρώπη.  

Φέτος, η δημοσίευση παίρνει μια νέα, συνοπτική μορφή και περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με τα 
διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από την έκθεση, την πανδημία COVID-19 και το φαινόμενο των 
ναρκωτικών στην Ευρώπη με μια ματιά. Στη συνέχεια ακολουθούν κεφάλαια τα οποία χωρίζονται ανά 
είδος ναρκωτικών και αποτυπώνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την προσφορά ναρκωτικών,  
τη παράνομη χρήση ναρκωτικών και τα συναφή προβλήματα δημόσιας υγείας. Σε αυτά τα θέματα 
παρέχονται επίσης εθνικά σύνολα δεδομένων και για βασικές παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης.  

Η δημοσίευση, η οποία  διατίθεται σε 24 γλώσσες, αποτελεί απαραίτητη πηγή για την ανάπτυξη 
τεκμηριωμένων πολιτικών και απαντήσεων. Η έκθεση συνοδεύεται από το Δελτίο στατιστικών 
στοιχείων 2021, το οποίο περιέχει το σύνολο των δεδομένων για την Ευρώπη στο οποίο βασίζεται η 
ανάλυση. Την ίδια ημέρα θα δημοσιευτεί και μια ανασκόπηση του EMCDDA για τις νέες βενζοδιαζεπίνες 
στην Ευρώπη.  

Ελάτε μαζί μας για τη ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση για τα μέσα ενημέρωσης, για να ακούσετε τα 
βασικά ζητήματα και την πιο πρόσφατη ανάλυση. Οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις 
τους σε ομάδα του EMCDDA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2021 στις 10:00 (Λισαβόνα), 11:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης 
 

Συνέντευξη Τύπου (διαδικτυακά):  
- Ylva Johansson, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις  
- Laura d’Arrigo, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του EMCDDA 
- Alexis Goosdeel, διευθυντής EMCDDA 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες κατά την προετοιμασία για την έναρξη της 
εκστρατείας στη διεύθυνση: www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Αντίτυπα και συνεντεύξεις (υπό εμπάργκο): press@emcdda.europa.eu 
 
Γλώσσες: Η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, με 
ταυτόχρονη μετάφραση διαθέσιμη (ES, DE, FR, PT).  
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