ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ο Οργανισµός της ΕΕ για τα ναρκωτικά παρουσιάζει τα πλέον πρόσφατα στοιχεία,
αριθµούς, τάσεις και αναλύσεις
(13.10.2010, ΛΙΣΑΒΟΝΑ) Μελετήστε τα τελευταία στοιχεία και σχόλια σχετικά µε το πρόβληµα των ναρκωτικών
στην Ευρώπη στην ετήσια έκθεση 2010, η οποία θα κυκλοφορήσει σύντοµα από τον Οργανισµό της ΕΕ για τα
ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ). Η έκθεση, η οποία αποτελεί την κύρια έκδοση του Οργανισµού, θα δηµοσιευθεί στη
Λισαβόνα τον Νοέµβριο προσφέροντας µία επισκόπηση της κατάστασης των ναρκωτικών στα 27 κράτη µέλη
της ΕΕ, την Κροατία, την Τουρκία και τη Νορβηγία. Επιµέρους κεφάλαια αφιερωµένα σε συγκεκριµένα
ναρκωτικά συµπληρώνονται µε επικαιροποιηµένες πληροφορίες για: τα νέα ναρκωτικά και τις αναδυόµενες
τάσεις, τις µολυσµατικές ασθένειες και τους θανάτους που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά, καθώς και για την
τρέχουσα αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρώπη σε νοµικό, πολιτικό, κοινωνικό και
υγειονοµικό επίπεδο.
o Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: Τετάρτη, 10 Νοεµβρίου 2010
o Ώρα: 10:00 Ώρα ∆υτικής Ευρώπης (Λισαβόνα) (11:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
o Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο, Cais do Sodré, Λισαβόνα
Πακέτο πληροφοριών — Όλα τα στοιχεία θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report ή µέσω των ακόλουθων απευθείας συνδέσµων:
Ετήσια έκθεση — µεταφορτώσιµη σε 22 γλώσσες (21 γλώσσες της ΕΕ συν Νορβηγικά):
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010
Επιλεγµένα θέµατα — παρέχεται εις βάθος επισκόπηση της προβληµατικής χρήσης αµφεταµινών και
µεθαµφεταµινών καθώς και της φροντίδας και θεραπείας που παρέχονται στους χρήστες µεγαλύτερης ηλικίας,
µεταφορτώσιµη στα αγγλικά, µε περιλήψεις σε πολλές γλώσσες:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
∆ελτίο στατιστικών στοιχείων για το 2010 — παροχή στατιστικών πινάκων και γραφηµάτων:
http://www.emcdda.europa.eu/stats10
Γενική επισκόπηση για κάθε χώρα — συνοπτική παρουσίαση των τάσεων και των χαρακτηριστικών του
προβλήµατος των ναρκωτικών σε κάθε χώρα: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
Εθνικές εκθέσεις του δικτύου Reitox — λεπτοµερής περιγραφή του φαινοµένου των ναρκωτικών σε κάθε
χώρα ξεχωριστά, τηλεφορτώσιµη στα αγγλικά: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
Πληροφορίες Τύπου — µεταφορτώσιµες σε 22 γλώσσες (διατίθενται επίσης αρχεία MP3 µε τον σχολιασµό
του ∆ιευθυντή για τα ευρήµατα του τρέχοντος έτους): http://www.emcdda.europa.eu/about/press
Τα παραπάνω στοιχεία θα κοινοποιηθούν στο διαδίκτυο στις 10:00 Ώρα ∆υτικής Ευρώπης (ώρα Λισαβόνας),
στις 10 Νοεµβρίου. Την ηµέρα της δηµοσίευσης θα λειτουργούν στο ΕΚΠΝΤ (Λισαβόνα) γραφεία
υποστήριξης (helpdesks), προκειµένου να απαντηθούν οι ερωτήσεις των δηµοσιογράφων: Τηλ. (351) 211 21
02 00 / 02 97 / 02 59. Τα γραφεία υποστήριξης στα εθνικά σηµεία επαφής του δικτύου Reitox θα απαντούν σε
ερωτήµατα που αφορούν την κάθε χώρα ξεχωριστά (βλέπε πληροφορίες στη σελίδα
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report).
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