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Συνάντηση του Δ.Σ. του DPNSEE στην 
Θεσσαλονίκη

Διεθνές Συμπόσιο 
«Σε κατεύθυνση Αλλαγών»

Μια καλή προσέγγιση στην κατάσταση 
της Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στο 

Μαυροβούνιο.  

Νέα από τις οργανώσεις 
του Δικτύου

Hops
•Θερινό σχολείο για τους εθισμούς 

Οργάνωση Prevent
•Δράσεις για την διεθνή εκστρατεία 
«Υποστήριξε – Μην Τιμωρείς» στο Novi Sad  

Διογένης – Διάλογος για την πολιτική των 
ναρκωτικών
• 26 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Οι Άνθρωποι, μετράνε! 
#PWDUcount 
•Ο «Διογένης» είναι στον αέρα!

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

27/9/2016: Παρουσίαση στην Αθήνα της 
νέας έκδοσης του “Διογένη”: «Η επιβολή ποινής 
στους δράστες για παραβίαση της νομοθεσίας 
περί ναρκωτικών, η νομοθετική πολιτική και 
η δικαστηριακή πράξη στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη».

Περιφερειακό συνέδριο με θέμα «Η Πολιτική 
για τα Ναρκωτικά μετά την UNGASS», 

Θεσσαλονίκη 2 με 4 Ιουνίου 2016
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Συνάντηση του Δ.Σ. του DPNSEE 

Η δεύτερη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικτύου Πολιτικής Ναρκωτικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (DPNSEE) 
διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Ιουνίου 2016, λίγο πριν από το συνέδριο "Η πολιτική για τα ναρκωτικά 

μετά την UNGASS 2016", που διοργανώθηκε από την οργάνωση-μέλος «Διογένης». 
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλωσόρισε τρεις οργανώσεις και πρότεινε προς τη Γενική Συνέλευση για να τις 
αναγνωρίσουν ως πλήρη μέλη του Δικτύου: Aktion Plus από την Αλβανία, Juventas από το Μαυροβούνιο και το 
«Κέντρο Ζωής» από την Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλωσόρισε επίσης το προσωπικό του νεοσύστατου 
γραφείου στο Βελιγράδι οι οποίοι και παρουσιάστηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η συνεδρίαση συνεχίστηκε συζητώντας για το πώς θα σχεδιαστεί ο Κώδικας Συμπεριφοράς, που θα καθορίσει τις 
πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης του DPNSEE. Το προσωπικό θα προετοιμάσει το σχέδιο του εγγράφου 
που θα εγκριθεί κατά την Τρίτη Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο 
συζήτησε τη στρατηγική του Δικτύου για την περίοδο 2016 - 2019. Η συνάντηση εργασίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου θα διοργανωθεί στα τέλη Αυγούστου στην Π.Γ.Δ.Μ., όπου η στρατηγική θα διαμορφωθεί με 
λεπτομέρεια.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με το προσωπικό, συζήτησαν το σχέδιο δράσης για το 2016 και 
συμφώνησαν για το χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων σε χώρες που έχουν προγραμματιστεί για το τρέχον 
έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέλυσε επίσης δυνατότητες συλλογής κεφαλαίων που απαιτούνται για τις 
μελλοντικές δραστηριότητες του Δικτύου. Η διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης, που έχει προγραμματιστεί για 
τα τέλη του φθινοπώρου θα είναι στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 
τον Αύγουστο.

Μια καλή προσέγγιση στην κατάσταση της Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στο Μαυροβούνιο.  

Εκπρόσωποι του “Δικτύου για την πολιτική για τα ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη” (DPNSEE), 
επισκέφθηκε το Μαυροβούνιο από 28 Ιουνίου με 1 Ιουλίου 2016. Η αντιπροσωπεία συμπεριελάμβανε 

τον Denis Dedajić, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Milutin Milošević, Εκτελεστικό Διευθυντή και 
εκπροσώπους των δύο τοπικών οργανώσεων - μελών Tijana Zegura από την οργάνωση “Juventas” και Saša 
Mijovic από την οργάνωση “NGO 4 Life”.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να παρουσιαστεί το DPNSEE στην κοινωνία του Μαυροβουνίου και να οικοδομηθούν 
ισχυρές σχέσεις με τις αρχές, ιδρύματα και υπηρεσίες. Στους στόχους συμπεριλαμβανόταν η δημιουργία 
επαφών και η διερεύνηση των δυνατοτήτων για συνεργασία με τις αρχές και τα διάφορα θεσμικά όργανα, 
η κατανόηση του μοντέλου λειτουργίας των δομών για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη 
αποφάσεων και την αναγνώριση προτύπων για βελτίωση, υποστήριξη στις οργανώσεις-μέλη στο έργο τους και 
τις επαφές με τις αρχές, τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες, το θέμα της υποστήριξης των νέων ανθρώπων σε 
φεστιβάλ και clubbing και συναντήσεις με ΜΚΟ, ιδιαίτερα πιθανών νέων μελών του δικτύου.



3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό συναντήσεων συμπεριλαμβανομένων των αρχών και των 
θεσμικών οργάνων: Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εθνική Επιτροπή για τα Ναρκωτικά, 
Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, Sektor za suzbijanje krijumčarenja droga u Upravi policije (τμήμα πρόληψης 
της κατάχρησης ναρκωτικών στο Υπουργείο Εσωτερικών), KPZ Spuž (μεγαλύτερη κρατική φυλακή), Ειδικό 
ψυχιατρικό νοσοκομείο Dobrota, πρόγραμμα Metadonski održavanja opijatskih zavisnika (κέντρο χορήγησης 
μεθαδόνης), Terapijska zajednica Kakaricka Gora (θεραπευτική κοινότητα), Kamp raseljenih LICA sa Kosova na 
Koniku (πρόσφυγικό κέντρο του Κοσσυφοπεδίου). Εκτός από τις οργανώσεις-μέλη μας, πραγματοποιήθηκαν 
καλές και εποικοδομητικές συναντήσεις με τις ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων Cazas, Preporod και Ναρκομανείς 
Ανώνυμοι. 

Η πιο θετική εντύπωση από την επίσκεψη είναι ότι οι περισσότερες από τις αρχές και τα ιδρύματα, αξιολογούν 
πολύ υψηλά το έργο των ΜΚΟ και υπογραμμίζουν ότι είναι οι μόνοι που έχουν άμεση επαφή με τους χρήστες 
ναρκωτικών, κάτι που είναι ένα εξαιρετικό κανάλι για την πρόσβαση σε αυτούς. Το πιο δύσκολο είναι ότι 
υπάρχουν πολλοί φορείς στον τομέα των ναρκωτικών που εργάζονται σκληρά, αλλά δεν υπάρχει ικανό 
σύστημα που θα μπορούσε να συντονίσει τις προσπάθειές τους με αποτελεσματικό τρόπο.

Συνάντηση με τον κ Boris Marić, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Διεθνές Συμπόσιο «Σε κατεύθυνση Αλλαγών»

Με την ευκαιρία της 26ης Ιουνίου - την Παγκόσμια Ημέρα κατά της κατάχρησης των Ναρκωτικών και της 
Παράνομης Διακίνησής τους - , το Ειδικό Νοσοκομείο για Κατάχρηση Ουσιών στο Βελιγράδι, διοργάνωσε 

το Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Σε κατεύθυνση Αλλαγών» στις 16 και 17 Ιουνίου. Τα θέματα περιελάμβαναν 
αλλαγές των τάσεων της χρήσης ναρκωτικών, τη δημιουργία ενός δικτύου ιδρυμάτων που παρέχουν θεραπεία σε 
εξαρτημένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιατρικών υπηρεσιών και των τοπικών κοινοτήτων και 
των προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης των θεραπευτικών συλλόγων για αλκοολικούς και τους παίκτες τυχερών 
παιχνιδιών. Εκτός από εντόπιο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, οι επισκέπτες προέρχονταν από τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Π.Γ.Δ.Μ. και το Μαυροβουνίο. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ Antti Jearventaus από 
τη Φινλανδία ο οποίος παρουσίασε το έργο του σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου για την καταπολέμηση των 
ναρκωτικών, την πρόληψη και τη θεραπεία του εθισμού.

Η Irena Molnar, εκπροσωπώντας την ΜΚΟ ReGeneracija και το Γραφείο του DPNSEE (η μόνη εκπροσώπηση από τον 
τομέα των ΜΚΟ), κλήθηκε να συμμετάσχει στην τράπεζα ανοικτού διαλόγου με εκπροσώπους από την περιοχή και 
να μιλήσει για τη συμμετοχή και τη χρήση των πόρων της τοπικής κοινότητας και των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών στην επίλυση της τοξικομανίας.

Η Irena συναντήθηκε και έκανε επαφή με πολλούς συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες. Οι πιο σημαντικές 
ήταν εκείνες με τον διευθυντή της Σερβικής Υπηρεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, το Γραφείο 
Αναφοράς και το Γραφείο Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, (που αναφέρεται στο EMCDDA) και με τον Διευθυντή 
του ειδικού νοσοκομείου για τους εθισμούς. Παρουσίασε επίσης το DPNSEE και ανακοίνωσε τις επισκέψεις που θα 
πραγματοποιηθούν στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. 
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Θερινό σχολείο για τους εθισμούς 

Η οργάνωση HOPS (Healthy Options Project Skopje) άνοιξε το Θερινό σχολείο για τους εθισμούς το 2012 
ως πρώτη και μοναδική εκπαιδευτική εκδήλωση στην ΠΓΔΜ, όπου οι νέοι επαγγελματίες αποκοτούν 

γνώσεις σχετικά με την εργασία στον τομέα της τοξικομανίας. Η Σχολή προσφέρει τη σπάνια ευκαιρία 
για διεπιστημονική προσέγγιση στην επιστήμη των εθισμών. Το πρόγραμμα σπουδών έχει την τάση να 
προσφέρει μια συνολική επισκόπηση των μοντέλων πολιτικής για τα ναρκωτικά, θεραπείες που βασίζονται 
σε στοιχεία, η μείωση των επιβλαβών συνεπειών που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, ψυχο-κοινωνική στήριξη 
και την εμβάθυνση στα ανθρώπινα δικαιώματα.  
Φέτος η Σχολή πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Οχρίδας, στην ΠΓΔΜ κατά την περίοδο της 24.06 - 
01.07.2016. Οι συμμετέχοντες ήταν νέοι επαγγελματίες στον τομέα της κοινωνικής εργασίας, Ψυχολογία, 
Δίκαιο, την Ιατρική, την Ασφάλεια, την Αστυνομία και την Ασφάλεια. Οι εκπαιδευτές του σχολείου ήταν 
καθιερωμένοι επαγγελματίες, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχίατροι, γιατροί και καθηγητές PhD. 
Τα θέματα που καλύπτονται από τη Σχολή είναι πολύ σημαντικά για τις μελλοντικές περιπτώσεις στους 
επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα αυτό. Η Σχολή συμπληρώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
στους νέους επαγγελματίες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης τους, δίνοντας την 
ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σε πρακτική εφαρμογή του προγράμματος μείωσης της βλάβης, στο 
Πρόγραμμα για τη θεραπεία της εξάρτησης και στο Πρόγραμμα για την αποκατάσταση και κοινωνική 
επανένταξη των χρηστών ναρκωτικών, εκτός από τη θεωρητική γνώση και τις δεξιότητες. 
Anica Dimovska 
Βοηθός Προγράμματος για την Εκπαίδευση 
Οργάνωση HOPS. 

HOPS

PREVENT

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕΡΒΙΑ

Δράσεις για την διεθνή εκστρατεία «Υποστήριξε – Μην Τιμωρείς» στο 

Με αφορμή 26η Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα για τα Ναρκωτικά) ακτιβιστές και οργανώσεις σε 70 χώρες 
έλαβαν μέρος στην τέταρτη "Παγκόσμια Ημέρα Δράσης" της διεθνούς εκστρατείας «Υποστήριξε - 

Μην Τιμωρείς».  
Αυτή ήταν άλλη μια σαφής επίδειξη δύναμης για τη μείωση της βλάβης και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής 
για τα ναρκωτικά, με ένα ευρύ φάσμα δράσεων που διοργανώνονται από τους εταίρους και τα δίκτυα των 
επηρεαζόμενων ομάδων σε όλο τον κόσμο την κοινωνία των πολιτών. 
Η οργάνωση “Prevent” με έδρα το Novi Sad (Σερβία) είναι μία από τις ΜΚΟ που υποστηρίζουν αυτήν την 
ενέργεια εδώ και δύο χρόνια. Διοργάνωσε δημόσια δράση στην παραλία της πόλης στο ποταμό Δούναβη 
και την ίδια στιγμή οι εθελοντές της οργάνωσης, πραγματοποίησαν δράσεις στη λίμνη της Οχρίδας στην 
ΠΓΔΜ και στο βουνό Fruska Gora κοντά στο Novi Sad. 
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Θυμίζουμε ότι η 26 του Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στην κατάχρηση των 
ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης – μία ημέρα κατά την οποία πολλές κυβερνήσεις γιορτάζουν τη 
συνεισφορά τους στον παγκόσμιο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η 
ημερομηνία εξελέγη για μια τέτοια δράση.
ΜΚΟ Prevent, Σερβία.
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ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 
ΕΛΛΑΔΑ

26 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Οι Άνθρωποι, μετράνε! #PWDUcount 
Μια εκστρατεία της οργάνωσης ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά

Ο «Διογένης» είναι στον αέρα!

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα
(Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 1948) 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Ναρκωτικά, στις 26 Ιουνίου, βάζοντας στο επίκεντρο του 
διαλόγου τον άνθρωπο ενώσαμε τις φωνές μας προς αυτήν την κατεύθυνση με το σύνθημα «Οι Άνθρωποι, 
μετράνε!» και δεκάδες χρήστες του διαδικτύου, δήλωσαν την υποστήριξή τους χρησιμοποιώντας το 
hashtag #PWUDcount (Persons Who Use Drugs Count- Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών 
ουσιών μετράνε) από τις 22/6/2016 έως και τις 26/6/2016.  
Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί με την προώθηση των αντιδράσεων στις αρμόδιες αρχές για θέματα 
ναρκωτικών στη χώρα μας (γραφείο Πρωθυπουργού, Εθνική Συντονίστρια για τα ναρκωτικά, Υπουργεία 
Υγείας & Δικαιοσύνης), στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – με την ιδιότητά της οργάνωσής μας ως μέλος του Civil 
Society Forum – και στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.  

Από τις 11 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 16:00 – 17:00, 
η πολιτική για τα ναρκωτικά έχει φωνή! 

Στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Klimax Plus, 
http://bit.ly/1T8qE8e, η εκπομπή “το πυθάρι” με τους 
Σοφία Γαληνάκη και Νίκο Στεργίου, ακούει καλή μουσική 
και αναλύει θέματα για την πολιτική για τα ναρκωτικά 
στην Ελλάδα και τον Κόσμο, με ειδικούς καλεσμένους από 
την κοινωνία των πολιτών, εκπροσώπους κοινωνικών και 
δημόσιων φορέων και επιστήμονες. 
Τοποθετώντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο 
επίκεντρο της συζήτησης, ανοίγουμε εκ νέου τον δημόσιο 
διάλογο για τα θέματα των ψυχοδραστικών ουσιών, 
συμπεριλαμβάνοντας όλα τα νέα δεδομένα και τις βέλτιστες 
πρακτικές από όλο τον Κόσμο.  
Τις εκπομπές μπορείτε να τις ακούσετε στο αρχείο μας στο 
YouTube: http://bit.ly/29Xos1E  
 

http://bit.ly/1T8qE8e
http://bit.ly/29Xos1E%20
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Περιφερειακό συνέδριο με θέμα «Η Πολιτική για τα Ναρκωτικά μετά την UNGASS», 
Θεσσαλονίκη 2 με 4 Ιουνίου 2016

Από 2 έως 4 Ιουνίου 2016, ο Διογένης, Διάλογος πολιτικής για τα ναρκωτικά οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, 
περιφερειακή διάσκεψη για την «πολιτική των ναρκωτικών μετά το UNGASS 2016". Στόχος της διάσκεψης 

ήταν να ενημερώσει Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς χάραξης πολιτικής και επιστήμονες/ερευνητές 
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σχετικά με τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών (UNGASS), η οποία έλαβε χώρα από 19 έως 21 Απρ 2016 στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), να 
συζητήσει τις διεθνείς, περιφερειακές και εθνικές εξελίξεις στον τομέα των ναρκωτικών και να καταγράψει 
τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις για την ανάληψη δράσης κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Ομιλητές από το 
Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες που εργάζονται 
στον τομέα της μείωσης της βλάβης και θεραπείας, της παρηγορητικής φροντίδας και κάνναβης για 
ιατρικούς σκοπούς, σχολίασαν το έγγραφο αποτελεσμάτων της UNGASS "Η κοινή δέσμευσή μας για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών στον κόσμο» και τόνισαν τη σημασία της 
εφαρμογής του, στα επόμενα δύο χρόνια. Τα ανάμεικτα συναισθήματα σχετικά με την έκβαση της UNGASS, 
δεν κυριάρχησαν στη συζήτηση. Υπήρξε μια γενική αναγνώριση ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις, που δεν οδηγούν προς το παρόν σε συναίνεση. Η διαδικασία στο δρόμο προς την UNGASS 
ήταν θετική. Υπήρξε ανοικτός διάλογος για τα θέματα που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαπραγματεύσιμα. 
Το ζήτημα της θανατικής ποινής για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά παραμένει στην ημερήσια 
διάταξη, η διατύπωση για τη μείωση της βλάβης δεν είναι ικανοποιητική, αλλά το έγγραφο περιέχει πολλά 
θετικά σημεία, αναγνωρίζοντας ρητά την προσέγγιση μείωσης της βλάβης και κάνει ανοίγματα για περαιτέρω 
διάλογο για τα περισσότερα θέματα. Η διάσκεψη πρότεινε μια ατζέντα για την ανάληψη δράσης σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο για την επόμενη περίοδο. Σε ομάδες εργασίας, οι συμμετέχοντες πρότειναν θέματα για 
την ανάληψη δράσης για τις κύριες προκλήσεις για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της 
θεραπείας και μείωσης της βλάβης, τις δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη της απεγκληματοποίησης 
της κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση, τους τρόπους συμμετοχής των χρηστών ναρκωτικών και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής και των μεθόδων άσκησης δυναμικής 
διεκδίκησης αιτημάτων προς τις αρμόδιες αρχές. Η έκθεση εργασιών του Συνεδρίου θα δημοσιευθεί σύντομα.
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Ενημερωτική Συνάντηση στην Αθήνα.  

Νέα έκδοση από τον «Διογένη» 
«Η επιβολή ποινής στους δράστες για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, η 

νομοθετική πολιτική και η δικαστηριακή πράξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη» 

Η Οργάνωση Διογένης, Διάλογος πολιτικής για τα ναρκωτικά εξέδωσε το βιβλίο «Η επιβολή ποινής στους 
δράστες για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, η νομοθετική πολιτική και η δικαστηριακή 

πράξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη» Η έκδοση περιλαμβάνει τα πορίσματα της έρευνας η οποία έγινε 
από τον Διογένη, σε συνεργασία με ερευνητές που συνδέονται με ερευνητικά ινστιτούτα και νομικές σχολές 
Πανεπιστημίων στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα: Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία. 
Σκοπός της έρευνας ήταν να αναλύσει την εξέλιξη της ποινικής νομοθετικής πολιτικής στις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών και να καταγράψει τις πρακτικές επιβολής 
κυρώσεων των δικαστηρίων. Περιπτώσεις από ένα δικαστήριο εξετάστηκαν λεπτομερειακά για να καταγραφεί 
το είδος των υποθέσεων που παραπέμφθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου,  ποιοι ήταν οι δράστες και πώς 
αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες αξιολογήθηκαν από το δικαστήριο για την επιβολή κυρώσεων.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 προσκεκλημένων πραγματοποιήθηκε η ανοικτή ενημερωτική 
συνάντηση που διοργάνωσε η ΜΚΟ «Διογένης – Διάλογος πολιτικής για τα Ναρκωτικά», με αφορμή την 

Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (UNGASS 2016). Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2016, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς» στην 
Αθήνα. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, εργαζόμενοι στον 
χώρο της πρόληψης, μείωσης βλάβης, κοινωνικής επανένταξης και θεραπείας των εξαρτήσεων, εκπρόσωποι 
από την τοπική αυτοδιοίκηση, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το γραφείο της Εθνικής Συντονίστριας για 
τα ναρκωτικά. 
Στη συζήτηση παρουσιάστηκε πλήθος χρήσιμων πληροφοριών, προτάσεων και εμπειριών από τους ομιλητές 
και τους συμμετέχοντες, σχετικά με το ιστορικό, τους στόχους, τις προετοιμασίες και τις προσδοκίες αναφορικά 
με την επερχόμενη Ειδική Σύνοδο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά, την ισχύουσα πολιτική για τα ναρκωτικά και τις 
προκλήσεις τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, προέκυψε κείμενο προτάσεων για τη 
θέση της Ελλάδας στην UNGASS 2016, το οποίο θα αποσταλεί εντός των επόμενων ημερών στους αρμόδιους 
κυβερνητικούς φορείς. 
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Η «Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές ουσίες», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης της Βλάβης 
(7 Μαΐου), διοργάνωσε με τα μέλη της παράσταση διαμαρτυρίας χθες, Δευτέρα 9 Μαΐου και ώρα 13.00 

στην είσοδο του Υπουργείου Υγείας. 
Ένα χρόνο πριν δημοσιεύθηκε αντίστοιχο Δελτίο Τύπου μας, το οποίο αναδείκνυε την αναγκαιότητα ενίσχυσης 
και διεύρυνσης των σχετικών παρεμβάσεων, την επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητά τους σε 
παγκόσμιο επίπεδο και τη σημασία αναθεώρησης του υπάρχοντος νομικού πλαισίου με στόχο την καλύτερη 
υποστήριξη δράσεων και των ωφελούμενων από αυτές. Ωστόσο, παρά τις υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Υγείας για θωράκιση των παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης, κατά την παρουσίαση της 
ετήσιας έκθεσης του ΕΚΤΕΠΝ, τον Ιούνιο του 2015, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος σε κανένα από τα 
αιτήματά μας. 
Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ: https://ppsgr.org/  

Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο 

Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι δικαστές 
ερμηνεύουν τη νομοθεσία κατά διαφορετικούς 
τρόπους. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός δικαστών 
που επιβάλλει κυρώσεις, οι οποίες είναι σκληρότερες  
από ό, τι απαιτεί ο νομοθέτης. Είναι κοινή πρακτική 
ορισμένων δικαστών να βλέπουν την κατοχή 
ναρκωτικών εξ ορισμού ως διακίνηση ναρκωτικών. 
Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ωστόσο, οι 
δικαστές είναι  επιεικέστεροι από τον νομοθέτη, 
επειδή λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της 
κατάστασης του δράστη (οικογένεια, κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση, προηγούμενες καταδίκες 
κ.λπ.) Είναι όλο και περισσότερο κοινή πρακτική των 
δικαστών να βλέπουν τους δράστες για παραβίαση 
της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ως άτομα που 
χρήζουν θεραπείας. 
Το βιβλίο και οι ξεχωριστές εκθέσεις ανά χώρα είναι 
διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στον παρακάτω 
σύνδεσμο:http://www.diogenis.info/library/
diogenis/publications/  

https://ppsgr.org/%20%20
http://www.diogenis.info/library/diogenis/publications/%20%20
http://www.diogenis.info/library/diogenis/publications/%20%20
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Romanian Harm Reduction Network (RHRN), 
Romania

Aksion Plus, Albania

Healthy Options Project Skopje (HOPS), 
Former Yugoslav Republic of Macedonia

Juventas, Montenegro

The “South Eastern European and Adriatic Addiction 
Network”, SEEAN, Slovenia

NGO Viktorija, Banja Luka,Bosnia Herzegovina

Association Margina, Bosnia and Herzegovina

Association Prevent, Novi Sad, Serbia

 DIOGENIS, Drug Policy Dialogue , Greece

Centre for life, Greece

Positive Voice,  Greece
 
NGO 4life, Montenegro

Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο έχει ως στόχο 
να πληροφορήσει και να προσφέρει 
ενημέρωση σε οργανισμούς, ιδρύματα 
και άτομα σχετικά με τις νεότερες 
εξελίξεις πολιτικής για τα ναρκωτικά, σε 
συνδυασμό με ειδήσεις στο διαδίκτυο 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
Δικτύου. Στόχος μας είναι η ενεργή 
συμμετοχή των οργανώσεων-μελών για 
αναφορά των δραστηριοτήτων τους και 
των εξελίξεων στις χώρες τους.  
Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο  συντάσσεται 
και δημοσιεύεται από την ΜΚΟ Διογένης - 
Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά.
Τα μέλη του δικτύου για την πολιτική 
των ναρκωτικών συμβάλλουν στο 
Ενημερωτικό Φυλλάδιο με πληροφορίες 
από τις χώρες τους, οι οποίες εστιάζονται 
κυρίως στα ακόλουθα θέματα: ποινική 
δικαιοσύνη, κοινωνικά και θεραπευτικά 
προγράμματα, ανθρώπινα δικαιώματα, 
ενδιαφέροντα γεγονότα. 

Αντιδράσεις και σχόλια: 
ΜΚΟ Διογένης - Διάλογος Πολιτικής για 
τα Ναρκωτικά
Φωκίωνος 8, 105 63, Αθήνα 
E-mail: info@diogenis.info
www.diogenis.info


