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Νέα από τις οργανώσεις 
του Δικτύου

Οργάνωση Prevent
_Η πρώτη γιορτή πρόληψης 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Σερβία 

Διογένης – Διάλογος για την πολιτική των 
ναρκωτικών
_Συνάντηση εργασίας με την Δήμσρχο Αγίου 
Δημητρίου Αττικής
_ Παρουσίαση νέας έκδοσης από τον Διογένη 
και τις εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ.
_Ο Διογένης  στην 4Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ» 

Aksion Plus
_ Σχέδιο πρότασης για την αποποινικοποίηση 
της κατοχής ναρκωτικών για προσωπική 
χρήση στην Αλβανία

Συνάντηση του Δ.Σ. του DPNSEE 

Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο 
Πληροφόρησης της EE.  

Επίσκεψη στο Κόσοβο 

Επίσκεψη στη Σερβία
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Συνάντηση του Δ.Σ. του DPNSEE
Σχεδιάζοντας το μέλλον

 

Η τρίτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δικτύου Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη ήταν αφιερωμένη στον στρατηγικό σχεδιασμό και έλαβε χώρα στο Προσκοπικό Κέντρο Daljan 

στην Οχρίδα, ΠΓΔΜ 24 έως 26 Αυγούστου 2016.

Μια ειδική εισαγωγή στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούσε τη συνάντηση των εταίρων του 
έργου «Ενίσχυση της ικανότητας των ΜΚΟ και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
προσανατολισμένη πολιτική για τα ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Οι εταίροι αναφέρθηκαν στις 
δράσεις το 2016 και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών 
που πρέπει να ληφθούν στα τέλη αυτού του έτους και τις πιθανές δράσεις για ένταξη στο σχέδιο έργου για το 
2017. 

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες άρθρο στον εξής σύνδεσμο:
http://www.dpnsee.org/the-3rd-board-meeting-of-drug-policy-network-south-east-europe/ 

Με την ευκαιρία του έργου «Ενίσχυση της ικανότητας των ΜΚΟ και την προαγωγή της δημόσιας υγείας 
και την προώθηση πολιτική για τα ναρκωτικά προσανατολισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη", το DPNSEE υλοποίησε μια συνέντευξη τύπου στο κέντρο πληροφοριών της ΕΕ στο 
Βελιγράδι, την 1 Σεπτέμβριου.  
Οι ομιλητές στην συνέντευξη Τύπου ήταν οι εξής: 
- Θανάσης Αποστόλου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του DPNSEE. Ανοίγοντας την συνέντευξη, 
παρουσίασε το έργο «Ενίσχυση της ικανότητας των ΜΚΟ και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και την 
προώθηση πολιτική για τα ναρκωτικά προσανατολισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη", αλλά και τους στόχους του έργου και το ίδιο το Δίκτυο.  
- Ο κ Nebojša Đurasović, πρόεδρος της ΜΚΟ Prevent από το Novi Sad ο οποίος μίλησε για τη συμμετοχή των 
εν λόγω οργανώσεων στο έργο, αλλά και έκανε μια μικρή ανασκόπηση της Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τον 
Υπερδοσολογία (IOAD), ότι είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που λαμβάνει χώρα στις 31 Αυγούστου εκάστου έτους 
και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την υπερδοσολογία, καθώς και να επηρεάσει τη μείωση του 
στίγματος που σχετίζεται με το θάνατο λόγω υπερδοσολογίας ψυχοδραστικών ουσιών. 
- Ο κ Milutin Milosevic, Εκτελεστικός Διευθυντής του DPNSEE, μίλησε για τα στρατηγικά σχέδια για το μέλλον 
των δικτύων, ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες της περιοχής, όταν πρόκειται για την πολιτική για τα 
ναρκωτικά και τη μεταρρύθμισή της προς την κατεύθυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της δημόσιας υγείας. 

Συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Πληροφόρησης της EE.  



3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

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

Επίσκεψη στη Σερβία

Αντιπροσωπεία του Δικτύου Πολιτικής Ναρκωτικών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης επισκέφθηκε τη Σερβία το διάστημα 

31 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2016. Ήταν μια από τις επισκέψεις 
στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν την κατάσταση 
και να συναντηθούν με τους ενδιαφερόμενους στην πολιτική για 
τα ναρκωτικά στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της επίσκεψης η 
αντιπροσωπεία πέρασε στη βόρεια επαρχία της Βοϊβοντίνα, 
και είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα για την Υγεία και 
την Κλινική για εθισμούς στο Κλινικό Κέντρο της Βοϊβοντίνα. 
Επισκέφθηκαν επίσης την οργάνωση-μέλος DPNSEE, Prevent, 
καθώς ήταν μια ευκαιρία να συναντηθούν με καλούς φίλους και 
να μάθουν για την υπεύθυνη εργασία τους, συμπεριλαμβανομένης 
της λειτουργίας καταφυγίου για τους εργαζόμενους στο σεξ. Το 
πιο ενδιαφέρον μέρος της όλης επίσκεψης ήταν η υποδοχή τους 
στο μοναστήρι Kovilj και αργότερα στην θεραπευτική κοινότητα 
τους "The Land of Living", όπου είχαν την ευκαιρία να ακούσουν 
αληθινές ιστορίες ανθρώπων που αγωνίζονται με τον εθισμό τους 
και υποστηρίζονται από τους συνομηλίκους τους.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον εξής σύνδεσμο:
http://www.dpnsee.org/visit-to-serbia/ 

Επίσκεψη στο Κόσοβο
Μια πολλά υποσχόμενη επίσκεψη 
σε μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις 

Εκπρόσωποι του δικτύου πολιτικής για τα ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (DPNSEE) επισκέφθηκαν 
το Κοσσυφοπέδιο 29-30 Αυγούστου 2016. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Θανάσης Αποστόλου, 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Milutin Milošević, Εκτελεστικός Διευθυντής και η Julijana Daskalov, 
Οικονομικός Διευθυντής. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση ενός ευρύτερου κοινού για τις εξελίξεις στην πολιτική για τα 
ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Ο γενικός στόχος αυτών των δημόσιων συναντήσεων 
είναι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την πολιτική των 
ναρκωτικών. Άλλωστε, ο σκοπός ήταν να παρουσιαστεί το DPNSEE στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου και να 
οικοδομηθούν ισχυρές σχέσεις με τις αρχές, τα ιδρύματα και τις υπηρεσίες. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.dpnsee.org/a-promising-visit-to-challenging-area/ 
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Νέες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου DPNSEE Denis Dedajić και ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
Milutin Milošević, επισκέφθηκαν το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), τον 

διάδοχο του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που επικεντρώνεται 
στην προώθηση και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Τα κύρια καθήκοντα του RCC είναι να εκπροσωπεί την περιοχή, να επικουρεί την 
SEECP, παρακολουθεί περιφερειακές δραστηριότητες, να ασκήσει ηγεσία στον τομέα της 
περιφερειακής συνεργασίας, να παρέχει μια περιφερειακή προοπτική στη βοήθεια των 
χορηγών - κυρίως μέσω της ΕΕ για Προενταξιακή Βοήθειας (ΜΠΒ), στο πρόγραμμα - και 
στην υποστήριξη για αύξηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις περιφερειακές 
δραστηριότητες.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο παρακάτω link:
http://www.dpnsee.org/the-dpnsee-visited-regional-cooperation-council-rcc/
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PREVENT
ΣΕΡΒΙΑ

Η πρώτη γιορτή πρόληψης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Σερβία 

Η Preventijada 2016 – η πρώτη γιορτή πρόληψης - πραγματοποιήθηκε στο Novi Sad της Σερβίας στις 29 
Σεπτεμβρίου και διοργανώθηκε από την οργάνωση Prevent.

Στην Preventijada συγκεντρώθηκαν πάνω από 20 οργανώσεις και ιδρύματα που προσέφεραν στους 
επισκέπτες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, εκπαιδευτικό υλικό και ευκαιρίες για εθελοντισμό, 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια.
Αυτή η εκδήλωση συγκέντρωσε οργανώσεις που ασχολούνται με τα θέματα των ναρκωτικών, της πρόληψης 
των μολύνσεων του αίματος, την προώθηση του υγιούς τρόπου ζωής και των ιδρυμάτων και των εταιρειών 
που εργάζονται σε έναν τομέα της πρόληψης.
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πρώτη Preventijada. Υπήρχαν πολλοί συμμετέχοντες και επισκέπτες 
και οι δραστηριότητες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και κατάλληλες για όλες τις ηλικίες. Ελπίζω έτσι ώστε η 
Preventijada να γίνει μια παραδοσιακή εκδήλωση στο Νόβι Σαντ", δήλωσε ο πρόεδρος της οργάνωσης 
Prevent, Nebojša Đurasović. 
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ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 

ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ο “Διογένης” ξεκίνησε έναν κύκλο συναντήσεων με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 
Αθήνα, στοχεύοντας να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία σε θέματα πολιτικής για τα ναρκωτικά. 

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου, με την Δήμαρχο κ. Μαρία 
Ανδρούτσου και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Ελένη Καντζέλη. 
Η συζήτηση έγινε σε φιλικό και ειλικρινές κλίμα, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την θέληση να ξεκινήσει 
ένας ευρύς διάλογος στην τοπική κοινωνία για τις ψυχοδραστικές ουσίες, στοχεύοντας στη μεγαλύτερη 
δυνατή συμμετοχή των πολιτών. Επίσης επισήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον αγώνα 
τους για καλύτερες απαντήσεις στις ανάγκες των χρηστών και της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα, την 
έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά. 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις δύο πλευρές να προσβλέπουν σε μια στενότερη συνεργασία στο θέμα 
της πολιτικής των ναρκωτικών, δίνοντας έτσι μια νέα διάσταση στις σχέσεις του Δήμου Αγίου Δημητρίου 
και του “Διογένη”. 

Παρουσίαση νέας έκδοσης από τον Διογένη και τις εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ. 
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Η οργάνωση «Διογένης – Διάλογος πολιτικής για τα Ναρκωτικά» παρουσίασε το βιβλίο «Η επιβολή 
ποινής στους δράστες για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, η νομοθετική πολιτική και 

η δικαστηριακή πράξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη». Το βιβλίο επιμελήθηκε ο Θανάσης Αποστόλου 
(Διευθυντής «Διογένη») ενώ η έκδοση πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Σάκκουλα. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 στην αίθουσα του Europe Direct του Δήμου Αθηναίων.  
Στο πάνελ συζήτησης υπό την Προεδρία της Κας Μ. Μαλλιώρη, Καθηγήτριας ψυχιατρικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετείχαν οι: 
– Νάνσυ Αντωνοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ. 
(συγγραφέας της έρευνας για την Ελλάδα που δημοσιεύεται στο βιβλίο) 
– Ευάγγελος Ζαχαρής, Εισαγγελέας Εφετών, Διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά 
– Ευάγγελος Καφετζόπουλος, νευρολόγος – ψυχίατρος, Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ 
– Χρήστος Βέττας, υπεύθυνος ΚΕΘΕΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», Βόρεια Ελλάδα 
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. 
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του γραφείου Europe Direct του Δήμου Αθηναίων.  
Η έκδοση διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση:  
http://www.diogenis.info/cms/files/2016/07/sentencing-final-ok.pdf  

Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΤΗΝ 4Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «AIDS & ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ» 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 4η Πανελλήνια 
Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες». Η επιστημονική αυτή συνάντηση έλαβε χώρα στην Αθήνα 

από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Οκτωβρίου 2016. Σκοπός της ήταν η σφαιρική προσέγγιση 
του HIV/AIDS και των ιογενών ηπατιτίδων στη χώρα μας, αφιερώνοντας χρόνο για τα πραγματικά 
προβλήματα τα οποία απασχολούν επιστήμονες υγείας, ασθενείς, αρχές δημόσιας υγείας και κοινό. 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου ανέπτυξαν 
τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στην επιδημιολογία, διάγνωση, θεραπεία και την ολιστική πρόληψη και 
αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών. 
Ο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά εκπροσωπήθηκε, για 2η συνεχόμενη χρονιά, από 
τον Διευθυντή της οργάνωσης κο Αποστόλου Θανάση, ο οποίος συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι με 
τίτλο «Εξαρτημένοι στην Ελλάδα το 2016» και μίλησε στο κοινό σχετικά με την “UNGASS 2016” (Ειδική 
Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά) που έλαβε χώρα τον 
Απρίλιο του 2016 στη Νέα Υόρκη. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά ο σκοπός, οι προσδοκίες, οι επιτυχίες 
και οι αποτυχίες αυτής της Ειδικής Συνεδρίασης, καθώς επίσης και η σημασία των αποτελεσμάτων της 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ:  
http://www.diogenis.info/cms/files/2016/10/UNGASS-2016-presentation-greek.pdf  
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AKSION PLUS
ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Σχέδιο πρότασης για την αποποινικοποίηση της κατοχής ναρκωτικών 
για προσωπική χρήση στην Αλβανία

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας παρουσίασε σχέδιο πρότασης να θεωρηθεί η κατανάλωση 
και κατοχή μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών για προσωπική χρήση διοικητική παράβαση και όχι 

εγκληματική πράξη. Η πρόταση υποστηρίζει ότι η κρατική αστυνομία κατάσχει στο 70% των περιπτώσεων 
μικροποσότητες ναρκωτικών. Η πρακτική αυτή απαιτεί από την αστυνομία μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό και 
εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να καθοριστεί τι συνιστά μια "ημερήσια δόση" για τους χρήστες και απαιτεί 
πληθώρα ακροάσεων των δικαστηρίων απασχολώντας μεγάλο αριθμό εμπειρογνωμόνων που οδηγεί 
σε περιττές δικαστικές δαπάνες χωρίς απτά αποτελέσματα. Αναμένεται ότι η πρόταση θα προκαλέσει μια 
ζωντανή συζήτηση στο αλβανικό κοινοβούλιο. Η έκβαση των συζητήσεων στο κοινοβούλιο είναι αβέβαιη. 
Είναι όμως θετικό το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση λαμβάνει χώρα. 

Επιστολές στον Πρωθυπουργό & τους υπουργούς Υγείας & Δικαιοσύνης  

Επιστολές προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης απηύθυναν οι 
έξι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της «Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές ουσίες», καλώντας για 

την αναγκαία και άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την υλοποίηση μιας συντονισμένης πολιτικής 
προσανατολισμένης στη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Μεταξύ άλλων, ζητούν τη δημιουργία της (για μια Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά) Διυπουργικής 
Επιτροπής για τα Ναρκωτικά υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, όπως απαιτείται από το νόμο 
4931/2013. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τη στρατηγική για τα ναρκωτικά που έχει υποβληθεί από τον 
εθνικό συντονιστή το 2014. Οι επιστολές αναφέρονται επίσης στην ανάγκη να προστεθεί η μείωση της 
βλάβης στο νόμο και στην αποποινικοποίηση της κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση. 
Η ελληνική «Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές Ουσίες» αποτελείται από τις εξής οργανώσεις: 
«ΔΙΟΓΕΝΗΣ» Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, 
«ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ» για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Σύλλογος 
Ασθενών Ήπατος Ελλάδος, «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ» και «PRAKSIS». 
Δείτε το δελτίο τύπου στον παρακάτω σύνδεσμο:  
http://www.diogenis.info/cms/files/2016/07/Press-Release-Epistoles-1.pdf  
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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

4Life, Podgorica, Montenegro

 Aksion Plus, Tirana, Albania 

Aliat, Bucharest, Romania 

ARAS, Bucharest, Romania 

Cazas, Podgorica, Montenegro 

Centre for Life, Athens, Greece 

Diogenis, Athens, Greece 

HOPS, Skopje, FYRO Macedonia 

Juventas, Podgorica, Montenegro 

Labyrinth, Kosovo

Margina, Tuzla, Bosnia Herzegovina 

Positive Voice, Athens, Greece 

Prevent, Novi Sad, Serbia 

Proi, Sarajevo, Bosnia Herzegovina 

Re Generacija, Belgrade, Serbia 

RHRN, Bucharest, Romania 

SEEAN, Ljubljana Slovenia 

Viktorija, Banja Luka, Bosnia Herzegovina

Romanian Harm Reduction Network (RHRN), 
Romania


