Θ ελλθνικι «Πλατφόρμα ΜΚΟ για τισ Ψυχοδραςτικζσ Ουςίεσ» αποτελεί μια πρωτοβουλία Μθ Κυβερνθτικϊν
Οργανϊςεων, οι οποίεσ - μζςα από τθν πολυετι τουσ δράςθ ςτθ χϊρα μασ ςτον τομζα των ψυχοδραςτικϊν
ουςιϊν, διακζτουν διεπιςτθμονικι γνϊςθ και πλοφςια εμπειρία ςτο χϊρο τθσ πολιτικισ για τα ναρκωτικά, τθν
προϊκθςθ, το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνων παρεμβάςεων. Αυτι τθ ςτιγμι, οι
οργανϊςεισ-μζλθ τθσ Πλατφόρμασ είναι οι εξισ: «ΔΙΟΓΕΝΗ» Διάλογοσ Πολιτικισ για τα Ναρκωτικά, «ΘΕΣΙΚΗ
ΦΩΝΗ» Σφλλογοσ Οροκετικϊν Ελλάδοσ, «ΚΕΝΣΡΟ ΖΩΗ» για τθν υποςτιριξθ των ανκρϊπων που ηουν με
HIV/AIDS, «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» Σφλλογοσ Αςκενϊν Ιπατοσ Ελλάδοσ, «ΤΛΛΟΓΟ ΘΕΡΑΠΕΤΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ» και
«PRAKSIS».
Η βαςικι επιδίωξθ τθσ «Πλατφόρμασ ΜΚΟ για τισ Ψυχοδραςτικζσ Ουςίεσ» ζγκειται ςτθν
ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ των ΜΚΟ και του διαλόγου με τισ αρμόδιεσ αρχζσ
με απϊτερο ςτόχο τθν υλοποίθςθ μιασ ςυντονιςμζνθσ και αποτελεςματικισ πολιτικισ για τα ναρκωτικά που
προςανατολίηεται ςτθ δθμόςια υγεία και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.
ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
- Προςανατολιςμόσ τθσ τρζχουςασ εκνικισ νομοκεςίασ για τισ ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ ςτισ αρχζσ των
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, όπωσ ζχουν ςυμφωνθκεί διεκνϊσ ςτθν Οικουμενικι Διακιρυξθ των Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν.
- Προτεραιότθτα ςτθ Δθμόςια Yγεία.
- Οι προςπάκειεσ επιβολισ του νόμου και γενικότερα τα μζτρα καταςτολισ να επικεντρωκοφν ςτθν
καταπολζμθςθ τθσ οργανωμζνθσ εγκλθματικότθτασ, ςε αυτοφσ δθλαδι που είναι οι κυρίωσ υπεφκυνοι για τθν
εξάπλωςθ του εμπορίου και τθσ διακίνθςθσ των ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν και ζχουν τον ζλεγχο των παράνομων
αγορϊν.
- Αλλαγι κατεφκυνςθσ των πολιτικϊν για τα ναρκωτικά προσ τθν ενκάρρυνςθ των εξαρτθμζνων ατόμων να
επανενταχκοφν ςτθν κοινωνία και όχι ςτθν περικωριοποίθςι τουσ και ςτα καταςταλτικά εισ βάροσ τουσ μζτρα. Η
εξάρτθςθ είναι κυρίωσ κζμα δθμόςιασ υγείασ και όχι κζμα τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ.
- Διαμόρφωςθ πολιτικισ για τα ναρκωτικά με ςτόχο τθ μείωςθ των επιβλαβϊν ςυνεπειϊν που ζχει δθμιουργιςει
το ιςχφον κακεςτϊσ ελζγχου των ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν. Υιοκετϊντασ αυτι τθν πραγματιςτικι προςζγγιςθ, θ
κυβζρνθςθ χρειάηεται πρωτίςτωσ να προβεί ςε αξιολόγθςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν που ςυνδζονται με τισ
ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ και του αντίκτυπου που αυτζσ ζχουν τόςο για το άτομο όςο και για τθν κοινωνία, κακϊσ
επίςθσ και ςε οικονομικι αξιολόγθςθ μζςω τθσ ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ. Στθ ςυνζχεια, με βάςθ αυτιν τθν
αξιολόγθςθ, να εφαρμόςει πολιτικζσ που κα ςυμβάλλουν ςτθν επίλυςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν.
- Ενεργι ςυμμετοχι των Οργανϊςεων τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν και των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ
ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν ςτθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ για τα ναρκωτικά, με βάςθ τισ αρχζσ τθσ
ςυμμετοχισ, τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ. Χρειάηεται να ενιςχυκοφν οι ανοικτζσ και εποικοδομθτικζσ
ςχζςεισ μεταξφ τθσ κυβζρνθςθσ, των διμων, των αρμόδιων φορζων και υπθρεςιϊν και των οργανϊςεων τθσ
Κοινωνίασ των Πολιτϊν.
- Θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ και των προγραμμάτων για τα ναρκωτικά είναι μια από τισ
πλζον κεμελιϊδεισ αρχζσ μιασ ςυνεποφσ και αποτελεςματικισ πολιτικισ. Θ διαρκισ αξιολόγθςθ είναι το πλζον
αξιόπιςτο εργαλείο για να διορκωκοφν τυχόν λάκθ, να αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτα των μζτρων και να
μεταρρυκμιςτεί θ ςχετικι νομοκεςία.

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΑΙΣΗΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΕΙ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΓΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ
1. Σφςταςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ με ςτόχο τθν άμεςθ εφαρμογι τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ και
του Σχεδίου Δράςθσ για τα Ναρκωτικά και ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων φορζων και τθσ
Κοινωνίασ των Πολιτϊν
2. Προϊκθςθ μιασ εκνικισ εμπεριςτατωμζνθσ πολιτικισ για τθ Μείωςθ τθσ Βλάβθσ με ρεαλιςτικό
πλάνο βιωςιμότθτασ που κα ενδυναμϊςει και κα ενιςχφςει τισ παρεμβάςεισ Μείωςθσ τθσ Βλάβθσ
3. Εξάλειψθ τθσ λίςτασ αναμονισ ςτισ μονάδεσ υποκατάςταςθσ – ΚΜΦΑΕ (Κεραπευτικζσ Μονάδεσ
Φαρμακευτικισ Αντιμετϊπιςθσ τθσ Εξάρτθςθσ) του ΟΚΑΝΑ
4. Ενίςχυςθ των προγραμμάτων ανταλλαγισ/διανομισ βελόνων, ςυριγγϊν και άλλων ςυνζργων
χριςθσ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν
5. Επαναλειτουργία του εποπτευόμενου ςτακμοφ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
6. Υλοποίθςθ προγραμμάτων ναλοξόνθσ με ςτόχο τθ μείωςθ των κανάτων από υπερδοςολογία
7. Άμεςθ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ, πρόνοιασ, κεραπείασ και μείωςθσ τθσ βλάβθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρόςβαςθσ εντόσ ςωφρονιςτικϊν καταςτθμάτων και νοςοκομειακϊν
ιδρυμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τα δικαιϊματα των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ψυχοδραςτικϊν
ουςιϊν και ενςωματϊνοντασ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ ευάλωτων πλθκυςμϊν και ομάδων υψθλοφ
κινδφνου κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων
8. Σεβαςμόσ του δικαιϊματοσ των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν ςτθν
επιλογι τθσ κεραπείασ τουσ
9. Παροχι επαρκοφσ και ποιοτικισ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ με ςτόχο τθν ολιςτικι προςζγγιςθ και
διαχείριςθ του φαινομζνου τθσ χριςθσ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν

Ακινα, 14/11/2016
Αποςτόλου Κανάςθσ, Γενικόσ Διευκυντισ ΜΚΟ «ΔΚΟΓΕΝΗ» Διάλογοσ Πολιτικισ για τα Ναρκωτικά
Αντφπασ Τηανζτοσ, Πρόεδροσ, ΜΚΟ «PRAKSIS»
Δζδεσ Νίκοσ, Πρόεδροσ υλλόγου Οροκετικϊν Ελλάδοσ «ΙΕΣΚΚΗ ΦΩΝΗ»
Βακερλισ Λεωνίδασ, Πρόεδροσ ΜΚΟ «ΚΕΝΣΡΟ ΖΩΗ»
Καλαμίτςθσ Γιϊργοσ, Πρόεδροσ υλλόγου Αςκενϊν Θπατοσ «ΠΡΟΜΗΙΕΑ»

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΑΙΣΗΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΕΙ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΓΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ
1. φςταςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ με ςτόχο τθν άμεςθ εφαρμογι τθσ Εκνικισ τρατθγικισ και του
χεδίου Δράςθσ για τα Ναρκωτικά και ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων φορζων και τθσ Κοινωνίασ των
Πολιτϊν
Με ικανοποίθςθ διαπιςτϊςαμε, από δθμοςιεφςεισ ςτον τφπο, ότι το Κυβερνθτικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ
Πολιτικισ (ΚΥ.Σ.ΚΟΛ.Π), που πραγματοποιικθκε ςτισ 23/06/2016, εν όψει τθσ Παγκόςμιασ Θμζρασ για τα
Ναρκωτικά, ζκεςε το ηιτθμα των εξαρτιςεων ωσ κεντρικι προτεραιότθτα τθσ κυβερνθτικισ ςτρατθγικισ. Οι
οργανϊςεισ μασ επικροτοφν αυτι τθ ςθμαντικι τοποκζτθςθ του Κυβερνθτικοφ Συμβουλίου και τθν ερμθνεφουν
ωσ υποςτθρικτικι του αιτιματόσ μασ να εφαρμοςκεί ο νόμοσ 4139/2013, ο οποίοσ προβλζπει τθ ςφςταςθ τθσ
Διυπουργικισ Επιτροπισ για το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ κατά των Ναρκωτικϊν με ζργο τθσ τθν ζγκριςθ,
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ. Παρόλο που το 2014 θ Εκνικι Επιτροπι Σχεδιαςμοφ
και Συντονιςμοφ για τθν Αντιμετϊπιςθ των Ναρκωτικϊν, τθσ οποίασ προεδρεφει θ Εκνικι Συντονίςτρια για τα
Ναρκωτικά, εκπόνθςε δυο φιλόδοξα κείμενα – τθν Εκνικι Στρατθγικι για τα Ναρκωτικά (2014-2020) και το
Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ (2014-2016) – ζωσ ςιμερα δεν ζχουν γίνει οι απαραίτθτεσ εκείνεσ διαδικαςίεσ για τθν
πρακτικι εφαρμογι τουσ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ παρά το κενό του νόμου, ςτον οποίο δεν προβλζπεται θ
ςυμμετοχι των ΜΚΟ ςτθν Εκνικι Επιτροπι Σχεδιαςμοφ και Συντονιςμοφ για τθν αντιμετϊπιςθ των ναρκωτικϊν,
μετά από αίτθμά μασ είχαμε τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουμε ςτθ διαβοφλευςθ και να κατακζςουμε τα ςχόλια
και τισ παρατθριςεισ μασ. Στο παρελκόν, ζχουμε εκφράςει τθν ζντονθ ανθςυχία μασ γφρω από τθν κακυςτζρθςθ
που υπιρξε ςτθν τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ από το νόμο διαδικαςίασ για τθν υιοκζτθςθ τθσ Εκνικι
Στρατθγικισ (2014-2020) και τθν εφαρμογι του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ (2014-2016). Πιςτεφουμε ότι τα εν
λόγω κείμενα αποτελοφν ςθμαντικά εργαλεία, τα οποία κα πρζπει να βγουν από το ςυρτάρι, να ενιςχυκοφν με
ςυμπλθρωματικζσ προτάςεισ, βάςει των τελευταίων εξελίξεων ςτο χϊρο των ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν και να
τεκοφν άμεςα ςε ιςχφ. Κάκε προςπάκεια για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ οφείλει να γίνει με
διαφάνεια και τθ ςυμμετοχι όλων των αρμόδιων αρχϊν, των εμπλεκόμενων φορζων, τθσ επιςτθμονικισ
κοινότθτασ, τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν και των ίδιων των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ψυχοδραςτικϊν
ουςιϊν.
2. Προϊκθςθ μιασ εκνικισ εμπεριςτατωμζνθσ πολιτικισ για τθ Μείωςθ τθσ Βλάβθσ με ρεαλιςτικό πλάνο
βιωςιμότθτασ που κα ενδυναμϊςει και κα ενιςχφςει τισ παρεμβάςεισ Μείωςθσ τθσ Βλάβθσ
Ο όροσ «Μείωςθ τθσ Βλάβθσ» χρθςιμοποιείται ωσ γενικόσ όροσ για να κακορίςει παρεμβάςεισ, προγράμματα
και πολιτικζσ που επιδιϊκουν τθ μείωςθ των επιβλαβϊν ςυνεπειϊν (για τθν υγεία, τθν κοινωνία και τθν
οικονομία) που ςχετίηονται με τθ χριςθ ουςιϊν και οι οποίεσ πλιττουν το άτομο, τισ κοινότθτεσ και τθν
κοινωνία. Οι προςεγγίςεισ Μείωςθσ τθσ Βλάβθσ δεν εξαιροφν οφτε προχποκζτουν τον κεραπευτικό ςτόχο τθσ
αποχισ και αυτό ςθμαίνει ότι παρεμβάςεισ που προςανατολίηονται ςτθν αποχι από τθ χριςθ εμπίπτουν επίςθσ
ςτθν ιεραρχία των ςτόχων τθσ μείωςθσ τθσ βλάβθσ. Ωσ εκ τοφτου, αντιμετωπίηουμε τθ μείωςθ τθσ βλάβθσ ωσ
‘ςυνδυαςτικι παρζμβαςθ’, θ οποία αποτελείται από ζνα πακζτο παρεμβάςεων προςαρμοςμζνων ςτο τοπικό
ςκθνικό και τισ αντίςτοιχεσ ανάγκεσ με πρωταρχικό ςτόχο τθ μείωςθ των επιβλαβϊν ςυνεπειϊν που ςχετίηονται
με τθ χριςθ. Σε ςχζςθ με τθ μείωςθ των επιβλαβϊν ςυνεπειϊν τθσ ενζςιμθσ χριςθσ ουςιϊν, για παράδειγμα,
αυτό ο ςυνδυαςμόσ των παρεμβάςεων, μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα βελόνων και ςυριγγϊν, κεραπεία
υποκατάςταςθσ οπιοειδϊν, ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, χϊρουσ εποπτευόμενθσ χριςθσ, εκπαίδευςθ ομοτίμων
και δράςεισ εκτόσ δομϊν και τθν προϊκθςθ δθμόςιων πολιτικϊν για τθν προςταςία τθσ υγείασ των πλθκυςμϊν
κινδφνου. Δυςτυχϊσ, ςτθ χϊρα μασ θ απουςία μιασ ςυντονιςμζνθσ και ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ, κακϊσ και θ
ζλλειψθ νομοκετικοφ πλαιςίου που περικλείει όλεσ τισ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ παρεμβάςεισ ςχετικά με τθ
Μείωςθ τθσ Βλάβθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα ςυχνά να τίκενται εμπόδια ςτθν δθμιουργία, ανάπτυξθ και λειτουργία
νζων ι ιδθ υπαρχουςϊν υπθρεςιϊν. Κατά τθν Ειδικι Σφνοδο τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του ΟΘΕ για τα ναρκωτικά,
που πραγματοποιικθκε τον περαςμζνο Απρίλιο ςτθ Νζα Υόρκθ, προτείνεται ςτα κράτθ-μζλθ θ «εφαρμογι

αποτελεςματικϊν μζτρων με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των δυςμενϊν ςυνεπειϊν τθσ κατάχρθςθσ ουςιϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων των προγραμμάτων φαρμακευτικά υποβοθκοφμενθσ κεραπείασ, προγραμμάτων
ενζςιμου υλικοφ κακϊσ και παροχι αντιρετροϊκισ κεραπείασ, και άλλων ςχετικϊν παρεμβάςεων που
εμποδίηουν τθ μετάδοςθ του ιοφ HIV, τθσ ιογενοφσ θπατίτιδασ και άλλων αιματογενϊσ μεταδιδόμενων
νοςθμάτων που ςχετίηονται με τθ χριςθ ουςιϊν και παρεμβάςεων για τθν πρόλθψθ και τθ κεραπεία τθσ
υπερδοςολογίασ, ιδίωσ τθσ υπερδοςολογίασ από οπιοειδι, με τθ χριςθ ανταγωνιςτϊν όπωσ θ ναλοξόνθ».
Επιπρόςκετα, με ςτόχο τον τερματιςμό τθσ επιδθμίασ του AIDS μζχρι το 2030 (‘Ending AIDS by 2030’), o
οργανιςμόσ των Θνωμζνων Εκνϊν για το AIDS τονίηει τθν αναγκαιότθτα επζνδυςθσ ςε προγράμματα Μείωςθσ
τθσ Βλάβθσ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί πωσ οι άνκρωποι που κάνουν χριςθ ενδοφλζβιων ναρκωτικϊν κα
ζχουν κακολικι και ίςθ πρόςβαςθ ςε αυτά. Καλεί για πολιτικζσ που ςζβονται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ
ανάγκεσ των ΧΕΝ (χρθςτϊν ενδοφλζβιων ναρκωτικϊν) και προωκεί υπθρεςίεσ πρόλθψθσ, κεραπείασ, φροντίδασ
και άλλεσ υποςτθρικτικζσ δομζσ που ςχετίηονται με τον ιό HIV. Αντίςτοιχεσ είναι και οι ςυςτάςεισ από το
Γραφείο των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα (UNODC) και τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ
(WHO), που, επίςθσ, προτείνουν τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων προγραμμάτων και υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο μια
ολοκλθρωμζνθσ δζςμθσ μζτρων προσ τουσ ευάλωτουσ πλθκυςμοφσ.
Οι βαςικζσ αρχζσ Μείωςθσ τθσ Βλάβθσ είναι οι εξισ:


Πραγματιςμόσ: Θ Μείωςθ τθσ Βλάβθσ αναγνωρίηει ότι κα υπάρχει πάντα ζνα ποςοςτό του πλθκυςμοφ το
οποίο κα εμπλζκεται ςε ςυμπεριφορζσ υψθλοφ κινδφνου για ποικίλουσ λόγουσ (κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ,
ψυχικισ υγείασ, προςωπικοφσ) και αναγνωρίηει πωσ θ χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν είναι ζνα ςφνκετο και
πολυδιάςτατο φαινόμενο, το οποίο περιλαμβάνει ζνα ςυνεχζσ ςυμπεριφορϊν, που επεκτείνεται από τθν
αποχι ςτθ χρόνια εξάρτθςθ και παράγει διαφορετικοφσ και ποικίλουσ βακμοφσ επιβλαβϊν ςυνεπειϊν τόςο
ςε προςωπικό όςο και ςε κοινωνικό επίπεδο.



Ζμβαςθ ςτθ βλάβθ: Προτεραιότθτα για τθ Μείωςθ τθσ Βλάβθσ είναι θ μείωςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν που
ενζχει θ χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν τόςο για τον ίδιο τον άνκρωπο που κάνει χριςθ όςο και για τουσ
άλλουσ, και όχι θ μείωςθ ι εξάλειψθ τθσ χριςθσ αυτισ κακαυτισ. Ενϊ, θ μείωςθ τθσ βλάβθσ δίνει ζμφαςθ
ςτθν αλλαγι προσ αςφαλζςτερεσ πρακτικζσ και πρότυπα χριςθσ ουςιϊν, αυτό δεν αποκλείει το
μακροπρόκεςμο ςτόχο τθσ αποχισ. Με αυτόν τον τρόπο, θ Μείωςθ τθσ Βλάβθσ είναι ςυμπλθρωματικι του
μοντζλου τθσ αποχισ τθσ κεραπείασ απεξάρτθςθσ.



Ανκρϊπινα Δικαιϊματα: Θ Μείωςθ τθσ Βλάβθσ ςζβεται τθ κεμελιϊδθ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια και τα
δικαιϊματα των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν. Αποδζχεται ωσ δεδομζνο τθν
απόφαςθ κάποιου να κάνει χριςθ. Δεν εκφζρει κρίςθ οφτε για να καταδικάςει οφτε για να υποςτθρίξει τθ
χριςθ των ουςιϊν. Θ Μείωςθ τθσ Βλάβθσ αναγνωρίηει το δικαίωμα του ατόμου για αυτοδιάκεςθ και
υποςτθρίηει τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων μετά από ενθμζρωςθ ςτο πλαίςιο τθσ ενεργισ χριςθσ
ουςιϊν. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν προςωπικι επιλογι, τθν υπευκυνότθτα και τθν αυτοδιαχείριςθ



Μεγιςτοποίθςθ των επιλογϊν παρζμβαςθσ: Θ Μείωςθ τθσ Βλάβθσ αναγνωρίηει ότι τα άτομα που
αντιμετωπίηουν προβλιματα χριςθσ ουςιϊν μποροφν να επωφελθκοφν από μια ποικιλία προςεγγίςεων. Δεν
υπάρχει καμία προςζγγιςθ πρόλθψθσ ι κεραπείασ που να λειτουργεί αξιόπιςτα για όλουσ. Θ επιλογι και θ
άμεςθ πρόςβαςθ ςε ζνα ευρφ φάςμα παρεμβάςεων είναι αυτά που προάγουν τθν υγεία και που βοθκοφν
ζναν άνκρωπο να παραμείνει ηωντανόσ και αςφαλισ .



Προτεραιότθτα ςτουσ άμεςουσ ςτόχουσ: Θ Μείωςθ τθσ Βλάβθσ αναγνωρίηει τθν ετοιμότθτα για αλλαγι ωσ
βαςικό ςτοιχείο προκειμζνου τα άτομα να υιοκετιςουν ζνα περιςςότερο υγιι τρόπο ηωισ. Οι άνκρωποι
μπορεί να βρίςκονται ςε οποιοδιποτε ςθμείο κατά μικοσ ενόσ ςυνεχοφσ –να μθ ςκζφτονται κακόλου τθν
αλλαγι, να επεξεργάηονται τθν πικανότθτα για αλλαγι, να λαμβάνουν δράςθ, να διατθροφν τθν αλλαγι –
ςτο οποίο κινοφνται μπροσ και πίςω. Θ μείωςθ τθσ βλάβθσ ξεκινά από το ςθμείο που βρίςκεται το κάκε

άτομο αναφορικά με τθ χριςθ ζχοντασ ωσ επίκεντρο τισ πιο επείγουςεσ ανάγκεσ του. Θ Μείωςθ τθσ Βλάβθσ
βαςίηεται ςτθ ςταδιακι βελτίωςθ που μπορεί να επιτευχκεί με το πζραςμα του χρόνου.


Εμπλοκι των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ουςιϊν: Θ ενεργι ςυμμετοχι των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ
ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ Μείωςθσ τθσ Βλάβθσ. Οι άνκρωποι αυτοί κεωροφνται
ωσ θ καλφτερθ πθγι πλθροφοριϊν για τθ χριςθ που κάνουν και ενδυναμϊνονται, προκειμζνου μαηί με τουσ
ειδικοφσ να κακορίςουν τισ καλφτερεσ παρεμβάςεισ που κα μειϊςουν τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ χριςθσ. Θ
Μείωςθ τθσ Βλάβθσ αναγνωρίηει τθν ικανότθτα των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ουςιϊν να κάνουν
επιλογζσ και να αλλάξουν τθ ηωι τουσ.

3. Εξάλειψθ της λίστας αναμονής ςτισ μονάδεσ υποκατάςταςθσ – ΘΜΦΑΕ (Θεραπευτικζσ Μονάδεσ
Φαρμακευτικισ Αντιμετϊπιςθσ τθσ Εξάρτθςθσ) του ΟΚΑΝΑ
Διαπιςτϊνουμε πωσ τουσ τελευταίουσ 4 μινεσ ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα προόδου με ςτόχο τθν πλιρθ
απορρόφθςθ τθσ λίςτασ αναμονισ για ζνταξθ ςτα προγράμματα υποκατάςταςθσ τθσ Αττικισ. Ωςτόςο, ο χρόνοσ
αναμονισ παραμζνει εξαιρετικά υψθλόσ. Σφμφωνα με ςτοιχεία του ΟΚΑΝΑ, αυτι τθ ςτιγμι ςτθν Αττικι ζνασ
άνκρωποσ που κάνει αίτθςθ για κεραπεία υποκατάςταςθσ πρζπει να περιμζνει περίπου 3 χρόνια (34 μινεσ) για
να λάβει τθ κεραπεία του, καταςτρατθγϊντασ ζτςι ςαν κοινωνία τα κεμελιϊδθ ανκρϊπινα δικαιϊματα, όπωσ το
δικαίωμα ςτθ ηωι, το δικαίωμα ςτθν υγεία και το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθ κεραπεία.
4. Ενίςχυςθ των προγραμμάτων ανταλλαγισ/διανομισ βελόνων, ςυριγγϊν και άλλων ςυνζργων χριςθσ
ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν
Τα προγράμματα ανταλλαγισ/διανομισ βελόνων, ςυριγγϊν και άλλου υλικοφ χριςθσ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν,
είναι υπθρεςίεσ με ςτόχο τθν πρόλθψθ και μείωςθ του επιπολαςμοφ αιματογενϊσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων
που ςχετίηονται με τθ χριςθ ουςιϊν (π.χ. HIV, HCV). Σφμφωνα με ςτοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2014: (α) το 20,3%
των ατόμων που ζκαναν ενζςιμθ χριςθ και ειςιλκαν ςε κεραπεία ανζφερε πωσ ζκανε κοινι χριςθ ςφριγγασ ςτθ
διάρκεια του τελευταίου μινα (β) το 17,7% των νζων διαγνϊςεων HIV αφορά ενζςιμουσ χριςτεσ (γ) το ποςοςτό
των χρθςτϊν ενζςιμων ουςιϊν ςτουσ οποίουσ διαγνϊςτθκαν αντιςϊματα ζναντι του HCV (anti-HCV κετικό)
κυμάνκθκε μεταξφ 66,7% και 73,5%. H ενζςιμθ χριςθ και ςυγκεκριμζνα θ χριςθ κοινισ ςφριγγασ, ι άλλων
ςυνζργων χριςθσ αποτελεί τθ βαςικι αιτία εξάπλωςθσ του ιοφ HIV και τθσ θπατίτιδασ C ανάμεςα ςτουσ ΧΕΝ
(Χριςτεσ Ενδοφλζβιων Ναρκωτικϊν). Τα προγράμματα αυτά ενιςχφκθκαν ςθμαντικά με αφορμι τθν επιδθμία
του HIV ςτουσ ΧΕΝ, που παρατθρικθκε κατά το 2011-2012 ιδιαίτερα ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ, με αποτζλεςμα
να μειωκοφν ςθμαντικά οι νζεσ διαγνϊςεισ τα επόμενα χρόνια και θ επιδθμία να τεκεί υπό ζλεγχο. Όμωσ, από το
2013 παρατθρείται μείωςθ ςτον αρικμό παρεχόμενου ενζςιμου υλικοφ, γεγονόσ που κζτει τον κίνδυνο νζασ
επιδθμίασ. Χαρακτθριςτικά, το 2014 διανεμικθκαν μόνο 72 ςφριγγεσ ανά χριςτθ, αρικμόσ που δεν
ανταποκρίνεται ςτθν οδθγία του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ (ΠΟΥ) ςφμφωνα με τθν οποία το κριτιριο τθσ
ελάχιςτθσ επαρκοφσ κάλυψθσ ανταποκρίνεται ςτον αρικμό 200 ςφριγγεσ ανά χριςτθ ανά ζτοσ.
5. Επαναλειτουργία του εποπτευόμενου ςτακμοφ «ΟΔΤΕΑ»
Οι χϊροι εποπτευόμενθσ χριςθσ είναι «υπθρεςίεσ άμεςθσ πρόςβαςθσ, νομικά κατοχυρωμζνεσ, ςτισ οποίεσ
επιτρζπεται θ αςφαλισ και ςφμφωνθ με κανόνεσ υγιεινισ χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν που ζχουν προαποκτθκεί, υπό τθν εποπτεία εξειδικευμζνου προςωπικοφ ςε ζνα μθ επικριτικό περιβάλλον» (Kimber et al.,
2003). Με βάςθ τα ερευνθτικά δεδομζνα οι χϊροι αυτοί ςυμβάλλουν ςθμαντικά: ςτθ μείωςθ των κανάτων από
υπερδοςολογία, ςτθ μείωςθ τθσ εξάπλωςθ αιματογενϊσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων (όπωσ το HIV και θ
θπατίτιδα C), ςτθ διαςφνδεςθ των χρθςτϊν με υπθρεςίεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και κεραπευτικζσ δομζσ
απεξάρτθςθσ/υποκατάςταςθσ, ςτθ μείωςθ τθσ δθμόςιασ όχλθςθσ και είναι εξαιρετικά αποδοτικζσ οικονομικά
για το ςφςτθμα υγείασ. Ο πρϊτοσ χϊροσ εποπτευόμενθσ χριςθσ δθμιουργικθκε ςτθν Ελβετία το 1986 και ζκτοτε
ζχουν επεκτακεί ςε όλο τον κόςμο. Σιμερα, υπάρχουν περιςςότερεσ από 90 τζτοιεσ εγκαταςτάςεισ ςε
περιςςότερεσ από 60 πόλεισ, μεταξφ άλλων, ςε Γαλλία, Νορβθγία, Λουξεμβοφργο, Γερμανία, Ολλανδία, Λςπανία,

Δανία, Καναδά και Αυςτραλία. Tο 2013, ο Οργανιςμόσ κατά των Ναρκωτικϊν (ΟΚΑΝΑ) ξεκίνθςε τθν πιλοτικι
εφαρμογι του πρϊτου επιτθροφμενου χϊρου χριςθσ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Φςτερα από 10 μινεσ επιτυχθμζνθσ
λειτουργίασ, ο χϊροσ ζκλειςε μετά από ειςαγγελικι παρζμβαςθ λόγω ζλλειψθσ ςαφοφσ ςχετικοφ νομοκετικοφ
πλαιςίου. Συγκεκριμζνα, ςε άρκρο του Lancet αναφζρεται ότι ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» εξυπθρζτθςε πάνω από 300 ΧΕΝ
(Χριςτεσ Ενδοφλζβιων Ναρκωτικϊν), κινθτοποίθςε και παρζπεμψε ςε προγράμματα κεραπείασ περίπου 100
από αυτοφσ και αντιμετϊπιςε ζγκαιρα και αποτελεςματικά πάνω από 100 περιςτατικά υπερδοςολογίασ, μεγάλο
ποςοςτό των οποίων αν είχε ςυμβεί εκτόσ τθσ δομισ κα μποροφςε να ζχει καταλιξει ςε ςοβαρι ςωματικι
βλάβθ ι κάνατο. Ηθτάμε από το Υπουργείο Υγείασ να προχωριςει ςε εκείνεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που κα
ςυμβάλλουν ςτθ κεςμοκζτθςθ και τθ δθμιουργία χϊρων εποπτευόμενων χριςθσ ςτθν Ελλάδα.
6. Τλοποίθςθ προγραμμάτων ναλοξόνθσ με ςτόχο τθ μείωςθ των κανάτων από υπερδοςολογία
Θ ναλοξόνθ είναι ζνα φάρμακο-αντίδοτο, ιςχυρόσ ανταγωνιςτισ των οπιοειδϊν, που εξουδετερϊνεισ τισ
επιδράςεισ τθσ θρωίνθσ και άλλων οπιοειδϊν αντιςτρζφοντασ τθν αναπνευςτικι καταςτολι που αυτζσ οι ουςίεσ
προκαλοφν και προλαμβάνοντασ περιςτατικά κανάτων από υπερδοςολογία. Σφμφωνα με το EMCDDA (2015b),
ςτθν Ευρϊπθ λόγω υπερδοςολογίασ χάνονται: 19 άνκρωποι κάκε μζρα, 6300 – 8000 άνκρωποι κάκε χρόνο.
Συγκεντρωτικά, ςτα 20 χρόνια καταγραφισ ζχουν ςθμειωκεί παραπάνω από 140000 κάνατοι. Αυτι τθ ςτιγμι,
ςτθ χϊρα μασ, θ ναλοξόνθ χορθγείται μόνο από εξειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό. Μερικζσ φορζσ, ωςτόςο,
μπορεί να μθν είναι πάντα δυνατό να υπάρχει πρόςβαςθ ςε άμεςθ ιατρικι βοικεια. Οι διεκνείσ οδθγίεσ και ζνα
ολοζνα αυξανόμενο ςϊμα ερευνϊν υποςτθρίηει τθν εκπαίδευςθ των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ
ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν γφρω από τθ ναλοξόνθ ςε ςυνδυαςμό με τθν παροχι take-home κιτ ωσ ζνα
αποτελεςματικό μζτρο μείωςθσ των κανάτων από οπιοειδι. Ο ΠΟΥ με οδθγίεσ που δθμοςίευςε το 2014
αναγνωρίηει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ take-home ναλοξόνθσ ςτθν πρόλθψθ των κανάτων από
υπερδοςολογία οπιοειδϊν και ςυςτινει πωσ οι χριςτεσ οπιοειδϊν κακϊσ και μθ χριςτεσ που είναι πικανόν να
είναι παρόντεσ ςε περιςτατικά υπερδοςολογίασ χρειάηεται να λάβουν εκπαίδευςθ ςτθ διαχείριςθ
υπερδοςολογίασ και χοριγθςθ ναλοξόνθσ. Αυτι τθ ςτιγμι προγράμματα ναλοξόνθσ είναι διακζςιμα ςε περίπου
10 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
7. Άμεςθ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ, πρόνοιασ, κεραπείασ και μείωςθσ τθσ βλάβθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρόςβαςθσ εντόσ ςωφρονιςτικϊν καταςτθμάτων και νοςοκομειακϊν
ιδρυμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τα δικαιϊματα των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ψυχοδραςτικϊν
ουςιϊν και ενςωματϊνοντασ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ ευάλωτων πλθκυςμϊν και ομάδων υψθλοφ κινδφνου
κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων
Όλεσ οι προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ, μείωςθσ τθσ βλάβθσ, κεραπείασ και ψυχοκοινωνικισ πρόνοιασ πρζπει
να είναι άμεςα προςβάςιμεσ ςε όλουσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πραγματικζσ και ποικίλεσ ανάγκεσ των
ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν ανάλογα με τθ γεωγραφικι περιοχι τθσ Ελλάδασ και
ενςωματϊνοντασ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ ευάλωτων πλθκυςμϊν και ομάδων υψθλοφ κινδφνου (π.χ. νζοι,
γυναίκεσ, ΡΟΜΑ, άνκρωποι που εργάηονται ςτθ βιομθχανία του ςεξ) κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ
δράςεων. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ, επίςθσ, είναι αναγκαίο να παρζχονται με ιςότιμο τρόπο εντόσ και εκτόσ φυλακϊν,
χϊρων κράτθςθσ και νοςοκομειακϊν ιδρυμάτων χωρίσ καμία μορφι διάκριςθσ. Συχνά, άνκρωποι που
ςτεροφνται τθν ελευκερία τουσ και βρίςκονται ςτθ φυλακι ι άνκρωποι που λόγω κάποιου προβλιματοσ υγείασ
χρειάηονται να νοςθλευτοφν χάνουν το δικαίωμα λιψθσ τθσ κεραπευτικισ τουσ αγωγισ.
8. εβαςμόσ του δικαιϊματοσ των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν ςτθν επιλογι τθσ
κεραπείασ τουσ
Οφείλουμε ςαν κοινωνία να παρζχουμε ιςότιμα και κακολικά όλεσ τισ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ
παρεμβάςεισ κεραπείασ τθσ εξάρτθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των προγραμμάτων απεξάρτθςθσ, ςωματικισ
αποτοξίνωςθσ και φαρμακευτικά υποβοθκοφμενθσ κεραπείασ με μεκαδόνθ και βουπρενορφίνθ. Οι άνκρωποι
που κάνουν χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν και εκφράηουν τθν επικυμία ζνταξθσ ςε κάποιο κεραπευτικό

πρόγραμμα πρζπει να ενθμερϊνονται για όλεσ τισ υπάρχουςεσ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ και ανάλογα με τισ
ανάγκεσ τουσ και να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ κεραπευτικι διαδικαςία. Ο κεραπευτισ πρζπει να ενθμερϊνει το
άτομο πλιρωσ για τισ επιλογζσ του, τισ παρενζργειεσ κλπ. και από κοινοφ να αποφαςίηουν τθ κεραπευτικι
εκείνθ επιλογι που κα οδθγιςει ςε καλφτερθ ςυμμόρφωςθ.
9. Παροχι επαρκοφσ και ποιοτικισ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ με ςτόχο τθν ολιςτικι προςζγγιςθ και
διαχείριςθ του φαινομζνου τθσ χριςθσ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν
Σφμφωνα με μαρτυρίεσ των ίδιων των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ, των Κεραπευομζνων αλλά και τθ δικι μασ
εμπειρία ςτο χϊρο των ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν, θ παροχι υπθρεςιϊν ποιοτικισ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ
και φροντίδασ προσ το ςυγκεκριμζνο πλθκυςμό είναι ςυχνά ελλιπισ. Οι υπθρεςίεσ χρειάηεται να ςτθριχκοφν και
να ςτελεχωκοφν με επαρκζσ και εξειδικευμζνο προςωπικό που, ςτο οποίο κα παρζχεται ςυνεχιηόμενθ
εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ με βάςθ τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτον τομζα των εξαρτιςεων και εποπτεία.

