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Σχεδον οκτω ΣτουΣ δεκα Ευρωπαί-
ους (77%) συμφωνούν με την αναγραφή 
προειδοποιήσεων στις φιάλες και στις δια-
φημίσεις οινοπνευματωδών, με σκοπό την 
προειδοποίηση των εγκύων γυναικών και 
των οδηγών σχετικά με τους κινδύνους κα-
τανάλωσης οινοπνεύματος, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα του ειδικού Ευρωβα-
ρόμετρου για το οινόπνευμα που παρου-
σίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έρευνα 
αποκαλύπτει ότι, γενικά, η Ευρωπαϊκή κοι-
νή γνώμη υποστηρίζει τα μέτρα που απο-
σκοπούν στην προστασία των ευάλωτων 
ομάδων στην κοινωνία και στη μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων που συνδέονται με 
το οινόπνευμα. Σύμφωνα με τα σχετικά 
στοιχεία, οι άνδρες πίνουν περισσότερο 
από τις γυναίκες και ένας στους δέκα Ευ-
ρωπαίους πίνει συνήθως πέντε ή περισ-
σότερα ποτά κάθε φορά και αυτός είναι ο 
ευρέως χρησιμοποιούμενος ορισμός της 
«ευκαιριακής, άμετρης κατανάλωσης». Η 
ευκαιριακή, άμετρη κατανάλωση είναι ένα 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 
οι νέοι. Το 19% των νέων ηλικίας 15-24 
ετών καταναλώνουν ευκαιριακά και άμε-
τρα οινόπνευμα.

Υπολογίζεται ότι η κατάχρηση και η κα-
κή χρήση οινοπνεύματος προκαλεί το θά-
νατο 195.000 ατόμων ετησίως στην ΕΕ. 
Στην επιβλαβή κατανάλωση οινοπνεύμα-
τος οφείλεται ένας στους τέσσερις θανά-
τους νέων ηλικίας 15-29 ετών. Η μεγάλη 
πλειονότητα των Ευρωπαίων καλωσορί-
ζει τα μέτρα για την προστασία των ευά-
λωτων ομάδων στην κοινωνία και για τη 
μείωση των θανάτων που προκαλούνται 
από τροχαία ατυχήματα. Μόνο το 21% δια-
φωνεί με την αναγραφή προειδοποιήσεων 
για την υγεία στις φιάλες και στις διαφημί-
σεις οινοπνεύματος που σκοπό έχουν την 
προειδοποίηση των εγκύων και των οδη-
γών για τους κινδύνους της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος. Το 76% εγκρίνει την απα-
γόρευση της διαφήμισης οινοπνεύματος 
με στόχο τους νέους. 

Σχεδόν τα τρίτα τέταρτα των Ευρωπαί-
ων (73%) που συμμετείχαν στην έρευνα 
συμφωνούν με την εισαγωγή χαμηλότερου 

ορίου οινοπνεύματος στο αίμα (0,2gr/Lt) 
για τους νέους και τους νέους οδηγούς και 
το 80% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η 
διενέργεια τυχαίων ελέγχων ανίχνευσης οι-
νοπνεύματος στην αναπνοή (αλκοτέστ) από 
την αστυνομία θα μειώσει την κατανάλωση 
οινοπνεύματος πριν την οδήγηση. 

Περισσότεροι άνδρες από γυναίκες κα-
ταναλώνουν οινόπνευμα και οι άνδρες 
τείνουν να καταναλώνουν περισσότερα 
οινοπνευματώδη ποτά από τις γυναίκες. 
Σύμφωνα με την έρευνα, το 84% των αν-
δρών που ερωτήθηκαν απάντησαν ότι εί-
χαν καταναλώσει οινόπνευμα το προη-
γούμενο έτος. Στις γυναίκες το ποσοστό 
ήταν 68%. Τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων 
απάντησε ότι είχε καταναλώσει οινόπνευ-
μα τον προηγούμενο μήνα. Το 35% των 
ανδρών παραδέχτηκε ότι πίνει πάνω από 
τρία ποτά τη φορά και το 79% των γυναι-
κών σημείωσαν ότι, όταν πίνουν μπύρα, 
κρασί ή οινοπνευματώδη, καταναλώνουν 
λιγότερα από δύο ποτά.

Ένας στους δέκα Ευρωπαίους πίνει συνή-
θως πέντε ή περισσότερα ποτά τη φορά και 
αυτός είναι ο ευρέως χρησιμοποιούμενος 
ορισμός της ευκαιριακής άμετρης κατανά-
λωσης για τους άνδρες. Το ποσοστό ήταν 
το ίδιο το 2003 και είναι ιδιαίτερα υψηλό 
στους νεαρότερους σε ηλικία ερωτηθέντες. 
Σχεδόν ένας στους πέντε νέους ηλικίας 15-
24 ετών (19%) πίνει πέντε ή περισσότερα 
οινοπνευματώδη κάθε φορά. 

Στο σύνολο του πληθυσμού υπάρχουν 
σημαντικές διακυμάνσεις σε εθνικό επί-
πεδο, το 34% των Ιρλανδών και σχεδόν 

ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες από τη 
Φινλανδία (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(24%) και τη Δανία (23%) δηλώνουν ότι, 
συνήθως, καταναλώνουν ευκαιριακά και 
άμετρα οινόπνευμα. Αντίθετα, μόνο το 2% 
των ερωτηθέντων στην Ιταλία και στην Ελ-
λάδα και το 4% στην Πορτογαλία κατα-
ναλώνουν συνήθως ευκαιριακά και άμε-
τρα οινόπνευμα. 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι στις 24 Οκτω-
βρίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε ανακοίνωση με την οποία θεσπίζεται 
μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των 
Κρατών-Μελών στην προσπάθειά τους να 
μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται 
από το οινόπνευμα. Οι προτεραιότητες που 
προσδιορίστηκαν στην ανακοίνωση ήταν 
οι εξής: προστασία των νέων και των παι-
διών, μείωση των τραυματισμών και των 
θανάτων σε τροχαία ατυχήματα που οφεί-
λονται στην κατανάλωση οινοπνεύματος, 
πρόληψη της βλάβης που προκαλεί το οι-
νόπνευμα στους ενηλίκους και μείωση των 
αρνητικών συνεπειών του στην οικονομία, 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνέπει-
ες που έχει στην υγεία η επιβλαβής κατα-
νάλωση οινοπνεύματος και ανάπτυξη και 
διατήρηση αξιόπιστων στατιστικών.

Η Επιτροπή εντόπισε τομείς όπου η ΕΕ 
μπορεί να υποστηρίξει τις ενέργειες των 
Κρατών-Μελών για τη μείωση των βλα-
βών που προκαλούνται από την κατανά-
λωση οινοπνεύματος, για παράδειγμα μέ-
σω της χρηματοδότησης σχεδίων μέσω των 
προγραμμάτων για τη δημόσια υγεία και 
την έρευνα, μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών σε ζητήματα που αφορούν στη 
μείωση της κατανάλωσης από ανηλίκους, 
τη διερεύνηση της συνεργασίας για ενημε-
ρωτικές εκστρατείες ή την αντιμετώπιση της 
οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος 
και άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ακόλουθη σελίδα:
http://ec.europa.eu/health/ph_determi-
nants/life_style/alcohol/alcohol_com_
en.htm

Ευρωβαρόμετρο

Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν τις προειδοποιήσεις για την υγεία 
που αφορούν στην κατανάλωση οινοπνεύματος
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Η ευρωπαϊκΗ επιτροπΗ ενέκρινε Πράσινη Βίβλο, με τίτλο 
«Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές 
επιλογές σε επίπεδο ΕΕ», με σκοπό την εκκίνηση μιας ευρείας, 
δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την ανεύρεση του καλύτε-
ρου τρόπου για την προώθηση «χώρων χωρίς καπνό» στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Η Πράσινη Βίβλος εξετάζει τα υγειονομικά και οικονομικά βά-
ρη που έχουν σχέση με το παθητικό κάπνισμα, τις δημόσιες ενι-
σχύσεις για την απαγόρευση του καπνίσματος και τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. 
Ζητούνται απόψεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των μέτρων 
για την καταπολέμηση του παθητικού καπνίσματος. Αναλύονται 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μέτρων με διαφορετικό 
πεδίο εφαρμογής, όπως η γενική απαγόρευση του καπνίσματος 
σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους και οι εξαιρέσεις 
διαφόρων τύπων (π.χ. για εστιατόρια και μπαρ). 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι μια πολιτική με ευρύτατο πεδίο εφαρ-
μογής θα είχε ως αποτέλεσμα το μέγιστο όφελος για τη δημό-
σια υγεία. Τέλος, η Επιτροπή επιζητεί απόψεις ως προς την πο-
λιτική επιλογή που θα είναι πλέον κατάλληλη για την επίτευξη 
χώρων απαλλαγμένων από τον καπνό: καμία αλλαγή από την 
ισχύουσα κατάσταση, εθελοντικά μέτρα, συντονισμός και ανταλ-
λαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ Κρατών-Μελών, σύσταση 
της Επιτροπής ή του Συμβουλίου ή δεσμευτική νομοθεσία της 
ΕΕ. Τα υπόλοιπα όργανα της ΕΕ, τα Κράτη-Μέλη και η κοινωνία 
των πολιτών, καλούνται να υποβάλουν τα σχόλιά τους σχετικά 
με την Πράσινη Βίβλο, ενώ στη συνέχεια η Επιτροπή θα αναλύ-
σει τις απαντήσεις και θα συντάξει έκθεση με τα κύρια πορίσμα-
τα των διαβουλεύσεων, πριν να μελετήσει το ενδεχόμενο πε-
ραιτέρω ενεργειών.

Οι πέντε επιλογές που παρουσιάζονται προς συζήτηση στην 
Πράσινη Βίβλο είναι οι ακόλουθες:

•  Καμιά αλλαγή από την ισχύουσα κατάσταση 
Ενώ η σημερινή τάση για χώρους χωρίς καπνό στα Κράτη-Μέ-

λη πιθανόν να συνεχισθεί, η πρόοδος θα ήταν ανομοιογενής και 
θα μπορούσε να αναμένεται ότι αυτή είναι η λιγότερο αποτελε-
σματική πολιτική επιλογή. 

•  Εθελοντικά μέτρα
Ενώ η αυτορρύθμιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε 

να είναι ταχύτερη και πιο εύκαμπτη, τα στοιχεία από τα Κράτη-
Μέλη δείχνουν ότι οι εθελοντικές συμφωνίες στον τομέα αυτό 
δεν ήταν αποτελεσματικές. 

•  Ανοικτή μέθοδος συντονισμού
Η επιδίωξη της σύγκλισης των εθνικών νομοθεσιών κατά του 

καπνίσματος μέσω κατευθυντήριων γραμμών, στόχων και ανταλ-
λαγών βέλτιστης πρακτικής είναι μια άλλη δυνατότητα, όμως η 
αποτελεσματικότητά της θα εξαρτιόταν από την πίεση εκ μέρους 
των ενδιαφερόμενων μερών. 

•  Σύσταση της Επιτροπής ή του Συμβουλίου
Μια τέτοια σύσταση δε θα είχε δεσμευτική ισχύ, αλλά θα το-

ποθετούσε το θέμα στο πολιτικό θεματολόγιο. Η αποτελεσμα-
τικότητά της θα εξαρτιόταν από τις απαιτήσεις ελέγχου και ορι-
σμένα Κράτη-Μέλη ενδεχομένως θα επέλεγαν να μην προβούν 
σε καμία ενέργεια. 

•  Δεσμευτική νομοθεσία
Αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους και 

θα επέβαλε ένα συγκρίσιμο, διαφανές και εκτελέσιμο επίπεδο 
προστασίας από τον καπνό του τσιγάρου στο περιβάλλον σε ολό-
κληρη την ΕΕ. Όμως, αυτός ο δρόμος φαίνεται μάλλον μακρύς, 
με τελικό αποτέλεσμα που είναι δύσκολο να προβλεφθεί.

Από άποψη πεδίου εφαρμογής, η Πράσινη Βίβλος της Επιτρο-
πής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια πολιτική γενικής απαγό-
ρευσης του καπνίσματος θα σήμαινε μέγιστο όφελος για την υγεία 
όλων, ενώ τα στοιχεία από όλο τον κόσμο δείχνουν ότι αυτή η 
επιλογή είναι βιώσιμη και εφαρμόσιμη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι 
το επιθυμητό επίπεδο συμμετοχής της ΕΕ στην προώθηση της 
νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος είναι ανοικτό 
θέμα και συνδέεται, επίσης, με τις εξελίξεις στα Κράτη-Μέλη.

Όλα τα Κράτη-Μέλη διαθέτουν σήμερα κάποια μορφή ρύθ-
μισης που αποσκοπεί στον περιορισμό της παθητικής έκθεσης 
στον καπνό του τσιγάρου και στις βλαβερές συνέπειές της για 
την υγεία. Το πεδίο εφαρμογής και ο χαρακτήρας των ρυθμίσε-
ων αυτών ποικίλλουν. 

Απαγορεύσεις του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δη-
μόσιους χώρους και στους χώρους εργασίας, συμπεριλαμβα-
νομένων των μπαρ και των εστιατορίων, ισχύουν στην Ιρλανδία 
και τη Σκωτία, ενώ το υπόλοιπο του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
έχει, επίσης, θέσει σε ισχύ τέτοιες διατάξεις έως το καλοκαίρι. 
Η Σουηδία, η Ιταλία και η Μάλτα διαθέτουν νομοθεσία για την 
απαγόρευση του καπνίσματος που προβλέπει ειδικούς στεγα-
νούς χώρους καπνίσματος με χωριστά συστήματα εξαερισμού, 
η Γαλλία θα επιβάλει παρόμοια μέτρα το προσεχές έτος και η 
Εσθονία και η Φινλανδία θα προβούν σε αντίστοιχα μέτρα τον 
Ιούνιο του 2007. Το Βέλγιο, η Λιθουανία, η Ισπανία, η Κύπρος, 
η Σλοβενία και οι Κάτω Χώρες προβλέπουν εξαιρέσεις διαφό-
ρων ειδών για τον τομέα της φιλοξενίας (ξενοδοχεία - εστιατό-
ρια - καφενεία). Τα περισσότερα Κράτη-Μέλη απαγορεύουν ή 
θέτουν υπό περιορισμό το κάπνισμα στους κυριότερους δημό-
σιους χώρους, όπως τα νοσοκομεία, τα κτίρια σχολείων και κρα-
τικών υπηρεσιών, τα θέατρα, τους κινηματογράφους και τα μέ-
σα των δημοσίων συγκοινωνιών.

Σε επίπεδο ΕΕ, το θέμα του περιβάλλοντος χωρίς καπνό έχει 
αντιμετωπιστεί με μη δεσμευτικά ψηφίσματα και συστάσεις. Ορι-
σμένες οδηγίες για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία 
καλύπτουν, επίσης, μερικά θέματα σχετικά με την έκθεση στον 
καπνό του τσιγάρου στο χώρο εργασίας. 

Το πλήρες περιεχόμενο της Πράσινης Βίβλου παρέχεται στο 
δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_
style/Tobacco/keydo_tobacco_en.htm. Το Ευρωβαρόμετρο σχε-
τικά με τον καπνό διατίθεται στο δικτυακό τόπο: http://ec.europa.
eu/health/ph_information/documents/ebs_239_en.pdf

Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εύρεση 
του καλύτερου τρόπου προώθησης των χώρων χωρίς καπνό στην ΕΕ 
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Λήψη μέτρων κατά του HIV/AIDS και της φυματίωσης

O επίτροπος Μάρκος Κυπριανού εξετάζει προτεραιότητες για την ανάληψη 
δράσης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

ο ευρωπαiοΣ επiτροποΣ αρμόδι-
ος για θέματα Υγείας, Μάρκος Κυπρια-
νού, ζήτησε την εφαρμογή, σε επίπεδο 
ΕΕ, περισσότερων μέτρων κατά του HIV/
AIDS και της φυματίωσης, στο πλαίσιο 
συνεδρίασης με ανώτερους υπαλλήλους 
των υγειονομικών αρχών των Κρατών-
Μελών και του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). 
Ο επίτροπος κ. Κυπριανού κάλεσε επί-
σης το ECDC να εξασφαλίσει τη συνο-
λική παρακολούθηση του HIV/AIDS σε 
όλη την ΕΕ. 

Κατόπιν αυτού αναμένεται από το 
ECDC να διερευνήσει τις βέλτιστες πρα-
κτικές όσον αφορά στην πρόληψη του 
HIV, εντός και εκτός των Κρατών-Μελών, 
να διαδώσει αυτές τις πρακτικές, ώστε 
να βελτιωθούν τα εθνικά προγράμμα-
τα κατά του AIDS και να υποβάλει στον 
Επίτροπο στοιχεία σχετικά με την πρόο-
δο που θα έχει επιτευχθεί και τις περιο-
χές για τις οποίες τα Κράτη-Μέλη ενδέ-
χεται να χρειαστούν μεγαλύτερη στήριξη. 
Παράλληλα, ο κ. Κυπριανού κάλεσε τα 
μεν Κράτη-Μέλη να λάβουν περισσό-
τερα μέτρα κατά της φυματίωσης, το δε 
ECDC να καταρτίσει ένα Ευρωπαϊκό σχέ-
διο δράσης για να βοηθήσει τα Κράτη-
Μέλη στον αγώνα τους για την καταπο-
λέμηση της φυματίωσης. 

Στην ομιλία του ο Κ. Κυπριανού δή-
λωσε ότι: «Η αντιμετώπιση της αύξησης 
των κρουσμάτων του HIV/AIDS στην Ευ-
ρώπη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για 
την ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Οι χώρες της 
ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους, 
ώστε να εξασφαλίσουν τη συνολική πα-
ρακολούθηση αυτής της νόσου και να 
επανεξετάσουν τις καταλληλότερες στρα-
τηγικές και ενέργειες για την καταπολέ-
μησή της. Αν και ο συνολικός επιπολα-
σμός της φυματίωσης στην ΕΕ είναι από 
τους χαμηλότερους στον κόσμο, η φυ-
ματίωση μεταξύ των ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού στην ΕΕ αυξήθηκε. Η απει-
λή που συνιστούν τα ανθεκτικά στα φάρ-
μακα στελέχη της φυματίωσης δεν πρέ-

πει να υποτιμηθεί. Η συνεργασία για την 
καταπολέμηση αυτής της νόσου μπορεί 
να σώσει ζωές και να αποτρέψει τον πό-
νο και την ταλαιπωρία. Η στοχοθέτηση 
των ευπαθών ομάδων, η πρόληψη της 
ανθεκτικότητας στα φάρμακα, η εστίαση 
της προσοχής στα προληπτικά μέτρα και 
η διατήρηση της επαγρύπνησης σε χώ-
ρες με χαμηλό αριθμό κρουσμάτων θα 
έχουν καθοριστική σημασία για τον πε-
ριορισμό των συνεπειών της φυματίω-
σης στην ΕΕ.»

Η Zsuzsanna Jakab, διευθύντρια του 
ECDC, ανέφερε ότι «το ECDC αναπτύσ-
σει τις δραστηριότητές του στους τομείς 
του HIV/AIDS και της φυματίωσης. Και 
οι δύο αυτές νόσοι αποτελούν προτε-
ραιότητες για εμάς και είμαστε πρόθυ-
μοι να υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλί-
ες που ζητεί να αναληφθούν ο επίτροπος 
κ. Κυπριανού». 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ECDC) είναι ένας ευρω-
παϊκός οργανισμός επιφορτισμένος με τον 
εντοπισμό, την αξιολόγηση και την κοι-
νοποίηση των απειλών που συνιστούν οι 
λοιμώδεις νόσοι για την ανθρώπινη υγεία. 
Το ECDC στηρίζει το έργο των αρμόδιων 
για τη δημόσια υγεία αρχών στην Ε.Ε. και 
στα κράτη μέλη ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. 

Η φυματίωση στην ΕΕ
Η ετήσια έκθεση του δικτύου EuroTB 

που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή 
αναφέρει ότι τα κρούσματα φυματίωσης 
στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 2,5% ετησίως 
μεταξύ 2001 και 2005. Ωστόσο, το 2005 
αναφέρθηκαν συνολικά 91.845 κρού-
σματα φυματίωσης στα 27 Κράτη-Μέλη 
της ΕΕ. Αν και ο επιπολασμός της φυμα-
τίωσης στην ΕΕ είναι χαμηλός, σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα, τα ποσοστά λοί-
μωξης αυξήθηκαν σε ορισμένες ευπα-
θείς ομάδες. 

Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται τα 
άτομα που έχουν προσβληθεί από το HIV/
AIDS, καθώς και αλλοδαποί. Επιπροσθέ-
τως, ορισμένες χώρες της ΕΕ αναφέρουν 

υψηλό ποσοστό κρουσμάτων φυματίω-
σης ανθεκτικής σε φάρμακα. Στις χώρες 
της Βαλτικής το 18% των κρουσμάτων 
φυματίωσης προέρχονται από στελέχη 
ανθεκτικά σε φάρμακα (έναντι 0-6% σε 
άλλα Κράτη-Μέλη). 

Το HIV/AIDS στην ΕΕ
Το 2005 διαγνώστηκαν περισσότε-

ρα από 20.000 νέα κρούσματα HIV, τα 
οποία αναφέρθηκαν από τις χώρες της 
ΕΕ στο δίκτυο EuroHIV. 

Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται 
στοιχεία για δύο μεγάλα κράτη της ΕΕ, με 
αποτέλεσμα ο ετήσιος αριθμός των νέ-
ων κρουσμάτων που διαγνώστηκαν να 
είναι πιθανότερο να πλησιάζει τα 30.000 
άτομα. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων 
που διαγιγνώσκονται ανά έτος δεν παρέ-
χει την πλήρη εικόνα της μετάδοσης του 
ιού HIV στην ΕΕ.

Εκτιμάται ότι το 30% των ατόμων που 
έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV στην 
ΕΕ δεν το γνωρίζουν. Οι ετεροφυλόφιλοι 
αντιστοιχούσαν στο 55% των νέων κρου-
σμάτων HIV που διαγνώστηκαν στην ΕΕ 
το 2005, ενώ η σεξουαλική επαφή με-
ταξύ ανδρών αντιστοιχούσε στο 1/3 των 
περιπτώσεων (34%) και η χρήση ενέσι-
μων ναρκωτικών στο 13% περίπου. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι σχε-
δόν οι μισές από τις αναφερόμενες λοι-
μώξεις μεταξύ ετεροφυλοφίλων (46%) 
διαγνώστηκαν σε μετανάστες από χώρες 
με γενικευμένες επιδημίες (κυρίως χώρες 
της υποσαχάριας Αφρικής) και οι περισ-
σότερες από αυτές τις λοιμώξεις αποκτή-
θηκαν εκτός της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορεί-
τε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστο-
σελίδες: 
http://ec.europa.eu/health/index_
en.htm 
http://ecdc.europa.eu


