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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  

 

Αξιότιμε  κ. Υπουργέ, 

οι συνυπογράφουσες οργανώσεις-μέλη της ελληνικής «Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές ουσίες» 

σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή με αφορμή πρόσφατες εξελίξεις που φανερώνουν ενεργοποίηση της 

Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Επικροτούμε τη 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία και την ερμηνεύουμε ως υποστηρικτική ενός πάγιου αιτήματός μας – το οποίο έχουμε 

επανειλημμένα εκφράσει μέσα από επιστολές και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς – για προώθηση των 

απαραίτητων ενεργειών με στόχο την εκπόνηση, υιοθέτηση και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ναρκωτικά.  

Σε αυτή, λοιπόν, τη χρονική στιγμή κρίνουμε απαραίτητο να σας υπενθυμίσουμε τη σημασία για ενεργό και 

θεσμοθετημένη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης και 

αξιολόγησης της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά και τις ψυχοδραστικές ουσίες, καθώς αυτή δεν είναι 

πάντα απαραίτητη και αυτονόητη. Η ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των οργανώσεων της Κοινωνίας των 

Πολιτών στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής για τα ναρκωτικά προτείνεται και προωθείται από πλήθος 

διεθνών και ευρωπαϊκών συστάσεων και οδηγιών. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή των μελών της κοινότητας 

επιτάσσεται από διεθνείς συμβάσεις, το Σύνταγμα της Ελλάδος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Χάρτα των 
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Δικαιωμάτων των Εξαρτημένων Ατόμων, που μάλιστα έχει εκπονηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Ως οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών με μακρόχρονη εμπειρία, τεχνογνωσία και πολύπλευρη δράση 

στον τομέα της πολιτικής των ναρκωτικών και στο πεδίο των ψυχοδραστικών ουσιών, σας απευθύνουμε το παρόν 

λόγω της εκ του νόμου 4139/2013 (άρθρο 50 §1) αρμοδιότητάς σας περί συγκρότησης της Εθνικής Επιτροπής 

Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, συνιστάμενη κατόπιν αποφάσεώς σας και 

διεκδικούμε την ισότιμη και θεσμικά κατοχυρωμένη συμμετοχή μας στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και 

Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, η οποία δεν προβλέπεται βάσει του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου (Άρθρο 50 του Ν.4139/2013).  

 Αιτούμεθα να εισηγηθείτε στα αρμόδια εκτελεστικά και πολιτειακά όργανα τροπολογία της διατάξεως 

του άρθρου 50 § 1 του νόμου 4139/2013, ούτως ώστε να συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού 

και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών ένα τακτικό και αναπληρωματικό μέλος των 

συμμετεχόντων στην Πλατφόρμα των ΜΚΟ οργανώσεων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα 

εκπροσωπούν την Πλατφόρμα των ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες στις εργασίες της Εθνικής 

Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. 

Προκειμένου να διασαφηνίσουμε περαιτέρω το αίτημά μας σας επισυνάπτουμε σχετικό υπόμνημα, το οποίο 

αναφέρεται αναλυτικά στους λόγους που μας νομιμοποιούν να σας απευθύνουμε το παρόν αίτημα.   

Ευελπιστούμε ότι θα σας βρούμε σύμμαχο στην υλοποίηση του αιτήματός μας, καθώς κατά το παρελθόν  

τόσο ο ίδιος, όσο και η Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών είχατε αμφότεροι τοποθετηθεί 

θετικά όσον αφορά στην ενεργή συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στον ουσιαστικό διάλογο με τις αρμόδιες 

κυβερνητικές αρχές.  

Με εκτίμηση,  

Αθανασόπουλος Ιωάννης, «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»  

Αναστασίου Χρήστος, «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» 

Αποστόλου Αθανάσιος, «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά 

Δέδες Νικόλαος, Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»  

Καλαμίτσης Γεώργιος, Σύλλογος Ασθενών Ήπατος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» 

Μαργαλιάς Αλέξιος, «PRAKSIS» 

Σμετόπουλος Αναστάσιος, «STEPS» 
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Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

Έγγραφο Υπόμνημα  

 

Κοινοποιούμενο προς: 

1) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κο Σταύρο Κοντονή 

2) Την Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών κα Χριστίνα Παπατσοπούλου-Διαμαντοπούλου 

3) Τον  Γενικό Γραμματέα Δημόσιας υγείας, κο Ιωάννη Μπασκόζο 

4) Τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, κο Σταμάτη Βαρδαρό  

5) Την Γενική Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Μαρία Γιαννακάκη και  

6) Τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικής Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κο Εμμανουήλ- 

Νικόλαο Μανιό  

 

1. Οι οργανώσεις-μέλη της Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες1 σας απευθύνουμε το παρόν 

λόγω της εκ του νόμου 4139/2013 (άρθρο 50 §1) αρμοδιότητάς σας περί συγκρότησης της Εθνικής Επιτροπής 

Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, συνιστάμενη κατόπιν αποφάσεώς σας και 

διεκδικούμε την ισότιμη και θεσμικά κατοχυρωμένη συμμετοχή μας στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και 

Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, η οποία δεν προβλέπεται βάσει του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου (Άρθρο 50 του Ν.4139/2013). Η «Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες» 

αποτελεί μια συνεργασία οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με μακρόχρονη εμπειρία, τεχνογνωσία, 

πολύπλευρη και καθημερινή δράση στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά και στο πεδίο των ψυχοδραστικών 

ουσιών, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων από την κοινότητα των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών. Η 

βασική επιδίωξη της Πλατφόρμας έγκειται στην προώθηση μιας συντονισμένης και αποτελεσματικής 

πολιτικής για τα ναρκωτικά προσανατολισμένη στη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

 

                                                             
1 Η ελληνική «Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές Ουσίες» αποτελείται από τις εξής οργανώσεις: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ», «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, 

«PRAKSIS» και «STEPS». Περισσότερες πληροφορίες: www.ppsgr.org  

 

http://www.ppsgr.org/
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2. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:  

 

Α) το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών είναι μία ένωση προσώπων, εδρεύει στο Δήμο 

Αθηνών και συνιστά εθελοντική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό:  

- την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών γύρω από τις επιβλαβείς επιπτώσεις που έχει ο κοινωνικός 

αποκλεισμός των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών,  

- τη δημόσια υποστήριξη της ανάγκης για αλλαγή του προσανατολισμού της πολιτικής και της νομοθεσίας για 

τα ναρκωτικά στη χώρα μας, από την καταστολή και την τιμωρία στην προστασία της δημόσιας υγείας, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και στην υποστήριξη των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, 

 - την καταπολέμηση των προκαταλήψεων σχετικά με την ιδιότητα της/του χρήστη ψυχοδραστικών ουσιών,  

-την εκπροσώπηση των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στις δημόσιες αρχές, φορείς, 

οργανισμούς και ιδιωτικές οργανώσεις, ιδρύματα, ενώσεις, εταιρείες για την ενημέρωση και προώθηση των 

αρχών και των σκοπών του σωματείου και την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων που κάνουν χρήση 

ψυχοδραστικών ουσιών σε όλες τις βαθμίδες λήψης αποφάσεων, για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.  

Το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών αποτελείται από άτομα που κάνουν ή έκαναν χρήση 

ψυχοδραστικών ουσιών και υποκαταστάτων. Ανήκει στην EuroNPUD2, το ευρωπαϊκό παρακλάδι της παγκόσμιας 

INPUD3, η οποία βοηθά και υποστηρίζει το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών υπό την ιδιότητά 

του ως μέλος ενός παγκόσμιου Δικτύου μέσα από το οποίο τα άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 

επικοινωνούν και αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών 

αποτελείται από ανεξάρτητους ανθρώπους που τους ενώνει η έγνοιά τους για τα τεράστια προβλήματα της 

κοινότητάς τους, καθώς και οι κοινές τους αρχές. 

 

B) Η Εταιρεία ΔΙΟΓΕΝΗΣ, Διάλόγος πολιτικής για τα ναρκωτικά” είναι οργάνωση Μη Κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 2010, με κύριο στόχο: (α) την προώθηση του διαλόγου για την πολιτική των ναρκωτικών 

στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, για τη διαμόρφωση πολιτικής και νομοθεσίας  που εστιάζεται στην 

προστασία και τη βελτίωση της κοινωνικής και ατομικής ευημερίας, την προώθηση της δημόσιας υγείας, της 

επιστημονικά θεμελιωμένης γνώσης για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (β) τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας με εθνικές, περιφερειακό διεθνείς 

αρχές του χώρου των ναρκωτικών και την παρακολούθηση των εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο, και στο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ.   

                                                             
2
 https://www.euronpud.net/  

3
 http://www.inpud.net/  
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Ο Διογένης εργάζεται για την υλοποίηση των στόχων του μέσα από δίκτυα συνεργασίας σε Εθνικό, 

Περιφερειακό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει και προωθεί τη συνεργασία με 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιστήμονες, ερευνητικά κέντρα, καθώς και με τους αρμόδιους φορείς για τη 

χάραξη πολιτικής για τα ναρκωτικά.  

Από το 2013 είναι αναγνωρισμένη οργάνωση με συμβουλευτικό ρόλο, στο Συμβούλιο Οικονομικών και 

Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (ECOSOC)4, ενώ είναι και μέλος σε διεθνή δίκτυα οργανώσεων για τις 

ψυχοδραστικές ουσίες (International Drug Policy Consortium (IDPC)5, Drug Policy Network South East Europe 

(DPNSEE)6, EU Civil Society Forum on Drugs (CSF)7, Vienna NGO Committee (VNGOC)8.  

Ο Διογένης είναι Αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση  η οποία διέπεται  από τις διατάξεις του άρθρου 784 

του αστικού κώδικα και  διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά διετία από τη 

γενική συνέλευση των τακτικών μελών/εταίρων.  Από το 2015 με τροποποίηση του καταστατικού9 που ισχύει 

σήμερα έχει έδρα στην Αθήνα με γραφεία στην οδό Φωκίωνος 8 και έμμισθο προσωπικό 4 ατόμων (διευθυντής, 

υπεύθυνος επικοινωνίας  και δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνη διεκδίκησης δικαιωμάτων, υπεύθυνη γραφείου και 

οικονομικής διαχείρισης).  

Οι σκοποί της οργάνωσης είναι:  

-η προώθηση αντικειμενικού και ανοιχτού διαλόγου σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για την 

επίτευξη μιας συνεκτικής, συνεπούς και αποτελεσματικής πολιτικής αντιμετώπισης του φαινομένου των 

Ναρκωτικών,  

- η μελέτη του φαινομένου των ναρκωτικών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,  

-η ανάπτυξη εθνικών, διαβαλκανικών και διεθνών συνεργασιών, συμπράξεων και δικτύων με στόχο μια 

αποτελεσματικότερη πολιτική για τα ναρκωτικά σε σχέση με την προσφορά και τη ζήτηση, την προστασία της 

δημόσιας υγείας και την προώθηση της κοινωνικής ασφάλειας,  

- η ανάπτυξη συμμετοχικής κοινωνικής δράσης, ενσυνείδητων και ενημερωμένων πολιτών για τις επιπτώσεις 

της χρήσης ναρκωτικών και την αντιμετώπισή του φαινομένου με σωστή και ειλικρινή ενημέρωση και την 

εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, μείωσης της βλάβης και θεραπείας που έχουν αποδειχθεί στην πράξη ότι 

φέρουν αποτελέσματα,  

- η προβολή και ανάδειξη αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες ή 

περιοχές του κόσμου,  

                                                             
4
 http://undocs.org/E/2016/INF/5  

5
 https://idpc.net/profile/diogenis  

6
 http://www.dpnsee.org/  

7
 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/civil-society-forum-drugs_en  

8
 http://vngoc.org/  

9
 http://www.diogenis.info/who-we-are/organization/statute/  

http://undocs.org/E/2016/INF/5
https://idpc.net/profile/diogenis
http://www.dpnsee.org/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/civil-society-forum-drugs_en
http://vngoc.org/
http://www.diogenis.info/who-we-are/organization/statute/
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- η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και φορέων δημόσιας διοίκησης 

(κρατικών, τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημόσιου τομέα γενικότερα) για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής, διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών,  

- η στήριξη της περιφερειακή συνεργασίας και ο συντονισμός των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών,  

- η προώθηση περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση του Δικτύου των ΜΚΟ και η δημιουργία καλών σχέσεων με 

εμπειρογνώμονες, επιστήμονες και τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής για τα ναρκωτικά στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Ο Διογένης επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με: 

-τη στενή συνεργασία μεταξύ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και οργανισμών, αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων σε εθνικό, διαβαλκανικό και διεθνές επίπεδο 

-την υποστήριξη και το συντονισμό  δικτύων συνεργασίας μεταξύ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην 

Ελλάδα και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

-τη διοργάνωση ανεπίσημων διαλόγων πολιτικής για τα ναρκωτικά σε εθνικό, και  περιφερειακό επίπεδο και 

τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, διασκέψεων και ανοιχτών δημόσιων συζητήσεων  

-το σχολιασμό της επικαιρότητας και την υποβολή προτάσεων σε αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση και τον 

εκσυγχρονισμό του ισχύοντος καθεστώτος ελέγχου των ναρκωτικών 

-την πραγματοποίηση εκδόσεων, πορισμάτων, εκθέσεων και ενημερωτικών φυλλαδίων με αναλύσεις 

επίκαιρων προβλημάτων που αφορούν στα ναρκωτικά 

-την οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου επιστημονικών δεδομένων και τεκμηρίωσης, επίκαιρων 

δημοσιευμάτων, πορισμάτων και εκθέσεων για την ενημέρωση ενδιαφερομένων στα θέματα που σχετίζονται με 

την πολιτική των ναρκωτικών 

-τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκούς φορείς, τον ΟΗΕ, και ευρύτερες, εθνικές, 

περιφερειακές και διεθνείς ενώσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

πολιτικής των ναρκωτικών 

 

Γ) Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ” αποτελεί σωματείο, αναγνωρισμένο με 

την υπ’ αριθμ. 931/1992 δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Στους σκοπούς του σωματείου 

περιλαμβάνονται: α) η δωρεάν κοινωνική και ψυχική στήριξη των ανθρώπων στους οποίους έχει γίνει θετική 

διάγνωση για HIV ή πάσχουν από AIDS (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ηπατίτιδες, φυματίωση και λοιπά 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κλπ) στην ομάδα αυτή ευνόητο είναι ότι συμπεριλαμβάνονται άτομα κάθε 

φύλου και ηλικίας και των παιδιών συμπεριλαμβανομένων σε όλη την Ελλάδα, είτε κατοικούν μόνιμα, είτε 

διαμένουν προσωρινά σε αυτήν, καθώς και των οικογενειών τους, β) η αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων 
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που απασχολούνται με HIV/AIDS και συλλοιμώξεις και τις οικογένειές τους σε οποιονδήποτε κοινωνικό χώρο 

κινούνται και ανήκουν, γ) η υποστήριξη και η παροχή κάθε μορφής βοήθειας (ψυχολογικής, κοινωνικής, ηθικής, 

νομικής, οικονομικής, παροχής ειδών πρώτης ανάγκης ή διάθεσης υλικών αγαθών) προς τους πάσχοντες από 

AIDS σε όλη την Ελλάδα, δ) η αγωγή υγείας των πολιτών, η ενημέρωση και διαφώτιση των μελών του σωματείου 

και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα γύρω από τον ιό HIV, με ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους μετάδοσης και 

πρόληψης, καθώς και η προσέγγιση και κατανόηση των προβλημάτων που εμφανίζονται στα άτομα με HIV/AIDS 

και τις οικογένειές τους, ε) η θεσμική κατοχύρωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με HIV, τον σεβασμό και την 

αξιοπρέπεια στην προσωπική και πολιτική τους ζωή, στ) η ανάπτυξη δράσης σε συνεργασία με άλλες μη 

κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς, κυβερνητικούς ή μη, από την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες 

χώρες, που αποσκοπούν στην κοινωνική και οικονομική βελτίωση, καθώς και την εν γένει υποστήριξη των 

πασχόντων από τον ιό HIV και ζ) η επιδίωξη συνεργασίας και ο συντονισμός δράσης της οργάνωσης με άλλα 

σωματεία και εν γένει νομικά πρόσωπα, οργανώσεις και φορείς, κυβερνητικούς ή μη, με αδιάκοπη επαφή και 

επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για την αμοιβαία αρωγή με όλα τα δυνατά μέσα σε υλικό και 

ανθρώπινο δυναμικό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες. Η κατά περίπτωση και στα 

πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας, ένταξη της οργάνωσης σε ευρύτερους σχηματισμούς, εθνικούς ή διεθνείς, 

που υπηρετούν τους ίδιους ή ομοειδείς σκοπούς ή και σε ανώτερου βαθμού οργανώσεις με στόχο την στήριξη 

ανδρών, γυναικών τρανσέξουαλ, παιδιών-εφήβων, ατόμων-θυμάτων διακινούμενης πορνείας, προσφύγων, 

μεταναστών, χρηστών ουσιών, φυλακισμένων και αποφυλακισμένων, καθώς και όλων των πληθυσμιακών 

ομάδων που έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτοι στον HIV, του περιβάλλοντός τους (οικογένεια-σύντροφοι) εντός ή και 

εκτός Ελλάδος. 

 Επιπλέον, στα θεσπισμένα μέσα επίτευξης των ανωτέρω σκοπών εντάσσεται και: 

- η επικοινωνία και συνεργασία με ανάλογους κοινωνικούς και άλλους κρατικούς φορείς της χώρας μας, 

άλλων χωρών και διεθνείς οργανώσεις,  

- τα διαβήματα, οι παρεμβάσεις και παραστάσεις κλπ προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς της χώρας μας 

(υπουργεία, δημοσίους οργανισμούς, ΕΟΦ), τους επιστημονικούς συλλόγους, κοινωνικούς ή ιδιωτικούς φορείς, 

καθώς και κάθε άλλο ελληνικό και διεθνή φορέα που έχει την δυνατότητα να συμβάλλει στην επιτυχία των στόχων 

του σωματείου,  

- η συγκρότηση ειδικών ομάδων και επιτροπών που είναι υπεύθυνες για την συνεχή μέριμνα παροχής 

υποστήριξης στα άτομα στα οποία έχει γίνει θετική διάγνωση για HIV ή πάσχουν από AIDS,  

- η δημιουργία όλων των όρων και των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση των στόχων της οργάνωσης 

με δεδομένα τα προβλήματα και τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με HIV/AIDS και οι 

οικογένειές τους στα πλαίσια και την παράδοση της ελληνικής κοινωνίας και  
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- η ανάληψη, εκπόνηση, συμμετοχή, συνεργασία και εκτέλεση, μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων των αρμοδίων υπουργείων και δημόσιων φορέων, της ΕΕ ή άλλων 

τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούνται συνολικά ή μερικά από τους 

οργανισμούς αυτούς με άμεσο ή έμμεσο στόχο την ουσιαστική βοήθεια και βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού 

και βιοτικού επιπέδου των ατόμων με HIV/AIDS, την υποστήριξή τους υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα 

αυτά θα προβλέπονται και θα είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία της ΕΕ ή τη νομοθεσία των 

τρίτων χωρών, όπου θα αναπτύσσονται.  

 

Δ) Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

“ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” αποτελεί σωματείο, συστημένο με το από 10.8.2012 καταστατικό, όπως ισχύει τροποποιημένο 

σήμερα. Στους σκοπούς του σωματείου περιλαμβάνονται: α) η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των χρόνια 

πασχόντων από ιογενείς ηπατίτιδες ή άλλα ηπατικά νοσήματα, β) η συνεργασία στον τομέα της θεραπείας και 

υποστήριξης των ηπατολογικών ασθενών με κρατικούς, μη κρατικούς ή διεθνείς φορείς, γ) η υποστήριξη των 

μελών του συλλόγου και των οικογενειών τους, καθώς και ασθενών μη μελών, όπου κρίνεται αναγκαίο και στο 

μέτρο του δυνατού, δ) η ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής γνώμης καθώς και 

επιμέρους κοινωνικών ομάδων και φορέων για το αυξανόμενο πρόβλημα των ασθενειών του ήπατος και της 

αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, στα θεσπισμένα μέσα επίτευξης των ανωτέρω σκοπών εντάσσεται και η 

διεξαγωγή έρευνας και εκπόνηση μελετών από ελληνικούς και αλλοδαπούς, κατάλληλους φορείς, κρατικούς και 

ιδιωτικούς, η συνεργασία με Υπουργεία, Οργανισμούς, Επιτροπές ΕΕ και οποιονδήποτε άλλο φορέα που μπορεί 

να συνδράμει στον σκοπό της εταιρίας και η συνεργασία με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα (εσωτερικού και εξωτερικού), τα οποία επιδιώκουν παρόμοιους με τον σύλλογο σκοπούς.  

 

Ε) Το μη κερδοσκοπικό σωματείο πανελληνίου χαρακτήρα με την επωνυμία “Σύλλογος Οροθετικών 

Ελλάδος Θετική Φωνή” είναι αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθμ. 2526/2009 δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 

Αθηνών, με σκοπό την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού της “Ανοσολογικής Ανεπάρκειας του Ανθρώπου” 

(ΗΙV), καθώς και τον περιορισμό και την εξάλειψη των κοινωνικών επιπτώσεων στην Ελλάδα και τις γειτονικές 

χώρες. Για την επίτευξη του σκοπού του, το σωματείο αγωνίζεται για την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών 

πρόληψης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας των οροθετικών και ευάλωτων στο HIV/AIDS 

κοινωνικών ομάδων και εργάζεται για την κοινωνική αλληλεγγύη, αποδοχή και υποστήριξη των ομάδων αυτών 

ώστε να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Στους 

σκοπούς του σωματείου περιλαμβάνονται: α) η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προώθηση κάθε είδους έρευνας 

σε θέματα που αφορούν τον HIV/AIDS, καθώς και των συναφών θεμάτων, β) η προσφορά έγκυρης ενημέρωσης 

στους οροθετικούς ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα γνωστικά και ψυχολογικά εφόδια για να συμμετέχουν 
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ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την διαχείριση της υγείας τους και την διασφάλιση καλύτερης ποιότητας 

ζωής, γ) η παροχή ενημερωτικού υλικού για τους τρόπους προφύλαξης από τον HIV ώστε να βελτιωθεί η 

ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου και των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από αυτόν και ειδικότερα των 

νέων, καθώς και η συνεργασία και άσκηση πίεσης στους κατάλληλους φορείς για την επίτευξη του παραπάνω 

στόχου, δ) η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας κατά των διακρίσεων και του φοβου απέναντι στους οροθετικούς 

ώστε να πάψει ο στιγματισμός και αποκλεισμός τους, όπως και η στήριξη των οροθετικών προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν την καταπίεση που υφίστανται, ε) η προώθηση και εκπόνηση επιστημονικών ερευνών για την 

εντόπιση των αποτελεσματικότερων τρόπων παρέμβασης για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και στ) η 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών απέναντι στα θεσμικά όργανα, τους κρατικούς και ιδιωτικούς 

φορείς και όπου αλλού αυτό κρίνεται αναγκαίο, ιδιαίτερα δε τα δικαιώματα των κοινωνικά αποκλεισμένων 

ομάδων, όπως είναι οι ομοφυλόφιλοι, οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι φυλακισμένοι, οι μετανάστες και τα 

εκδιδόμενα άτομα, καθώς και η εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης 

για τα οροθετικά άτομα και τακτικής και έγκαιρης διεξαγωγής ιατρικών εξετάσεων υψηλών προδιαγραφών. 

Επιπλέον, στα θεσπισμένα μέσα επίτευξης των ανωτέρω σκοπών εντάσσεται και η συνεργασία με τις αρμόδιες 

υγειονομικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιωτικούς και κρατικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ιδρύματα και 

διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.  

 

ΣΤ) Το μη κερδοσκοπικό, ανθρωπιστικό, βασιζόμενο στην εθελοντική προσφορά,  σωματείο με την επωνυμία 

“PR.A.K.S.I.S - Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας” αποτελεί 

σωματείο, συστημένο με το από 23.6.2004 καταστατικού, όπως ισχύει τροποποιημένο σήμερα, με σκοπό την 

δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, την ανάπτυξη πνεύματος 

αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από φιλανθρωπικά συναισθήματα στο ευρύτερο κοινωνικό και 

υγειονομικό πεδίο. Στους σκοπούς του σωματείου περιλαμβάνονται: α) η δωρεάν παροχή κοινωνικών και 

ιατρικών υπηρεσιών, στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής κλπ 

(ειδικότερα συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής 

συμβουλευτικής κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων, χειρουργικών επεμβάσεων, εμβολιασμών, επισιτιστικών 

προγραμμάτων, άλλων ενεργειών πρόληψης, τεχνικής υγειονομικής υποστήριξης, καθώς και η προμήθεια 

φαρμακευτικού και εν γένει ιατρικού και τεχνικού υλικού σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος και του κόσμου 

παρουσιάζεται ανάγκη, β) η ενεργός συμβολή στην ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση 

προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυσμιακών μονάδων 

και ομάδων οπουδήποτε, γ) η συνεργασία με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο με 

στόχο την ανάπτυξη σχετικού με ανωτέρω διαλόγου με την ελληνική κοινωνία, καθώς και τους επίσημους 

κρατικούς φορείς, δ) η δημιουργία συστημάτων συλλογής και αξιοποίησης κοινωνικών και ιατρικών δεδομένων 
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με στόχο την προώθηση της έρευνας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τον κοινωνικό και οικονομικό 

αποκλεισμό γενικότερα. Επιπλέον, στα θεσπισμένα μέσα επίτευξης των ανωτέρω σκοπών  εντάσσεται και η 

υπογραφή συμφωνιών για την πραγματοποίηση ερευνών ή την ανάπτυξη προγραμμάτων με κάθε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, 

όπως δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς και 

οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα κλπ. Για τη δε επίτευξη των παραπάνω 

σκοπών, το Σωματείο δημιουργεί και εφαρμόζει προγράμματα, δραστηριότητες και αποστολές παροχής 

κοινωνικών, ψυχολογικών, νομικών, ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε πληθυσμούς όπου υπάρχει 

ανάγκη.  

 

Ζ) Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία “STEPS- Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία” 

αποτελεί εταιρία, που διέπεται από τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 714 επ και έχει συσταθεί με το από 

4.10.2017 καταστατικό, όπως τούτο έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με αριθμό 144289701000. Ως σκοπό της έχει την 

δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης και την ανάπτυξη πνεύματος 

αλληλεγγύης ευρύτερα. Ειδικότερα, οι κοινωφελείς σκοποί της αφορούν: α) την παροχή ψυχοκοινωνικής και υλικής 

υποστήριξης-βοήθειας σε άτομα και πληθυσμούς που παρουσιάζουν ανάγκη και ιδίως σε ανέργους, 

ανασφάλιστους, άπορους κλπ και τη δημιουργία συνθηκών για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, β) τη 

συμβουλευτική-ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, γ) την παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά και ιδίως τη συμβουλευτική, την εκπαιδευτική ενίσχυση, τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό, την αναζήτηση χώρου φιλοξενίας ή στέγης, τη νομική πληροφόρηση και την δημιουργία ομάδων 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, δ) τη συνεργασία και επικοινωνία με άλλα νομικά πρόσωπα και ενώσεις 

προσώπων που έχουν παρεμφερείς σκοπούς και την ανάληψη δραστηριοτήτων για την προώθηση και επιτυχία 

κοινών σκοπών και την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας των πολιτών, καθώς και την ανάπτυξη του 

πνεύματος εθελοντικής προσφοράς, ε) την προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού και την ενεργό 

συμβολή στην ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού 

και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυσμιακών μονάδων και ομάδων οπουδήποτε, στ) τη δημιουργία 

συστημάτων συλλογής και αξιοποίησης κοινωνικών και ιατρικών δεδομένων με στόχο την προώθηση της έρευνας 

για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό γενικότερα, ζ) τη μαρτυρία-

ενημέρωση (στην οποία εντάσσεται κατά περίπτωση και η καταγγελία) σε ελληνικούς και διεθνείς πολιτικούς, 

οικονομικούς και κοινωνικούς οργανισμούς και σε κάθε αρχή στην ελληνική και παγκόσμια κοινή γνώμη, της 

κατάστασης των κοινωνών ομάδων σε κίνδυνο, της διαφθοράς ή εν γένει αδικίας που διαπιστώνονται από την 

εταιρία μέσω των δράσεών της, η) τη δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση 

των παραπάνω σκοπών, θ) την υποστήριξη νέων (ηλικίας μεταξύ 1-24 ετών) που κινδυνεύουν από κοινωνικό 

αποκλεισμό, ι) τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, κ) την ίδρυση και 
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λειτουργία καταστημάτων κοινωνικής προσφοράς (charity shops) στα οποία θα διατίθενται αντικείμενα διαφόρων 

ειδών. Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω δραστηριότητες απευθύνονται σε άτομα ή ομάδες πληθυσμών που 

παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα, ιδεολογία ή 

πολιτικές πεποιθήσεις.  Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία θα μπορεί να συγκροτεί ομάδες 

εργασίες, εθελοντικές ομάδες και επιτροπές για τη μελέτη και πραγματοποίηση των επιθυμητών στόχων της 

εταιρίας. 

  

3. Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  

Λόγω των κοινών σκοπών και των αναγκών των ωφελουμένων που εξυπηρετεί κάθε οργάνωση χωριστά, 

αλλά και λόγω της αναγκαιότητας συνεργασίας μεταξύ των φορέων προς καλύτερη και συντομότερη επίτευξη των 

επιδιωκομένων στόχων οι παραπάνω οργανώσεις συνασπίστηκαν σε ένωση προσώπων, με τον τίτλο 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές ουσίες10, με τις εξής προτεραιότητες: α) την προώθηση πολιτικών για 

τα ναρκωτικά με προσανατολισμό τη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, β) την προώθηση του διαλόγου 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και της Κοινωνίας 

των Πολιτών που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, γ) την συνεχή ενημέρωση για διεθνείς εξελίξεις σε επίπεδο 

πολιτικής και επιστημονικής έρευνας στον τομέα των ψυχοδραστικών ουσιών, δ) την ενίσχυση της συνεργασίας 

των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψυχοδραστικών ουσιών, ε) την 

επανεξέταση και άμεση εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά με 

συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών, στ) την προώθηση μιας εθνικής 

εμπεριστατωμένης πολιτικής για τη Μείωση της Βλάβης  με ρεαλιστικό πλάνο βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη 

τις πραγματικές και ποικίλες ανάγκες, ζ) την έμπρακτη και με κάθε νόμιμο μέσο συμπαράσταση στους 

ανθρώπους που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.  

Βασικοί στόχοι της συνεργασίας στην Πλατφόρμα είναι:  

- η συμμετοχή κάθε οργάνωσης σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με σημαντικές οργανώσεις 

δραστηριοποιούμενες στον ελλαδικό χώρο,  

- η διάδραση και ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών,  

- η αξιόπιστη και συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ζήτημα των ψυχοδραστικών ουσιών στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό,  

- η δυνατότητα οργανωμένης διεκδίκησης, χάραξης κοινής πολιτικής και άσκησης πίεσης σε πιθανά ζητήματα 

ενδιαφέροντος,  
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- η διεύρυνση του πεδίου ενδιαφέροντος κάθε οργάνωσης που συμμετέχει στην Πλατφόρμα και η αποφυγή 

επικάλυψης δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.  

Επιπλέον, η Πλατφόρμα  επιδιώκει την προώθηση του διαλόγου για την πολιτική των ναρκωτικών σε τοπικό 

επίπεδο, την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής για τα ναρκωτικά, την 

υποστήριξη αιτημάτων και διεκδίκηση λύσεων που αφορούν τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών 

ουσιών, την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση παραγόντων ευαλωτότητας και την 

ενδυνάμωση και υποστήριξη ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και εξειδικευμένη υποστήριξη 

όσων ζουν με τον ιό του HIV, HBV & HCV.  

 

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

Αυτόνομα η κάθε οργάνωση που συμμετέχει στην Πλατφόρμα δραστηριοποιείται για σειρά ετών στο πεδίο 

των ψυχοδραστικών ουσιών με υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ενεργούς 

δράσης– από τον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά και την έρευνα έως και την παροχή υπηρεσιών, αδιάλειπτα 

και σε καθημερινό επίπεδο προς τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ουσιών και μάλιστα σε πολλαπλά επίπεδα. 

Ενδεικτικά  και όχι περιοριστικά αναφερόμαστε σε ορισμένες από τις δράσεις που έχει υλοποιήσει ή/και συνεχίζει 

να υλοποιεί κάθε οργάνωση στον συγκεκριμένο τομέα. 

 

Α.Το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών 

Το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών συμμετέχει έμπρακτα ως οργάνωση στην παγκόσμια 

εκστρατεία “Support.Don’t Punish.”, καμπάνια που καλεί σε καλύτερες πολιτικές για τα ναρκωτικά που δίνουν 

προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος της εκστρατείας είναι η προώθηση της 

μεταρρύθμισης της πολιτικής για τα ναρκωτικά και η ευαισθητοποίηση γύρω από τα δεινά που προκάλεσε ο 

Πόλεμος κατά των Ναρκωτικών και γενικότερα οι κατασταλτικές και τιμωρητικές πολιτικές11. Εκπρόσωποί της 

παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στις 26 Ιουνίου 2017, ημερομηνία  που έχει καθιερωθεί ως "Παγκόσμια Ημέρα 

Κατά των Ναρκωτικών"1213. Επίσης, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς της Πλατφόρμας σχεδίασε και 

δημοσίευσε σχετική σελίδα που σκοπό είχε την προώθηση της εκστρατείας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης14, ενώ 

στις 27.6.2017 συμμετείχε σε street event στο "Συν Αθηνά“15 . To Δίκτυο ήταν, επίσης, παρόν με εκπροσώπους 

τους στην εκδήλωση που οργάνωσε το Γραφείο της Εθνικής Συντονίστριας στις 26.6.2017 με τίτλο “Η συμβολή της 
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κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στην πρόληψη χρήσης των ναρκωτικών»16. Επιπλέον, το Μάρτιο του 2017 

συνυπέγραψε και απέστειλε, μαζί με τους υπόλοιπους φορείς της Πλατφόρμας, επιστολή προς τον Πρωθυπουργό 

με αφορμή τη συμμετοχή του στην 60η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ17, ενώ έλαβε μέρος με 

εκπροσώπους του στον Περίπατο Κατά των Διακρίσεων, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα 

κατά Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων τον περασμένο Μάρτιο με συμμετοχή πλήθους φορέων από την 

πλατεία Συντάγματος μέχρι το Πρότυπο κέντρο υποδοχής και κοινωνικής ένταξης προσφύγων και ευπαθών 

ομάδων “Welcommon”(Καποδιστρίου 4)18. Τον περασμένο Απρίλιο συνυπέγραψε και απέστειλε, μαζί με τους 

υπόλοιπους φορείς της Πλατφόρμας, επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σ. Κοντονή, τον Υπουργό 

Υγείας, κ. Α. Ξανθό και τον Γ. Γ. Δημόσιας Υγείας, κ. Γ. Μπασκόζο,  με θέμα την ανάγκη άμεσης νομοθετικής 

παρέμβασης σχετικά με τη λειτουργία των “Σταθμών Εποπτευόμενης Χρήσης”19. Το Μάιο του έτους 2017 

συμμετείχε με εκπρόσωπό της στις ημερίδες που διοργανώθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την εταιρία 

“Διογένης” με τίτλο «Ναρκωτικά & SDGs: Πολιτικές Ανάπτυξης και Μείωσης Βλάβης»20 Πέραν τούτων, το Δίκτυο 

συμμετείχε με εκπρόσωπό του στο συνέδριο με τίτλο «Υπηρεσίες Θεραπείας και Μείωσης της Βλάβης σε καιρούς 

οικονομικής κρίσης: εξελίξεις και προκλήσεις», που διοργάνωσε η εταιρία  «Διογένης, Διάλογος Πολιτικής για τα 

Ναρκωτικά», στις 19 – 21 Οκτωβρίου, στη Λευκωσία21, όπου με συμμετοχή εκπροσώπων της Κοινωνίας των 

Πολιτών, Εθνικών φορέων και ειδικών από 12 Ευρωπαϊκές χώρες, ανταλλάχθησαν πληροφορίες για καλές 

πρακτικές και πολιτικές για τα ναρκωτικά στις χώρες τους αλλά και πανευρωπαϊκά, εν μέσω οικονομικών 

δυσκολιών και κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη. Επίσης, μετά από πρόσκληση του Ευρωβουλευτού του 

Ποταμιού Μίλτου Κύρκου, που με την υποστήριξη του S&D (Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών 

και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), οργάνωσε στις 8.12.2017 εκδήλωση με θέμα την εθνική πολιτική 

για τα ναρκωτικά συμμετείχε στην εκδήλωση με εκπροσώπους του (Δάφνη Χρονοπούλου και Χρήστο 

Αναστασίου)22. Το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών συμμετέχει στην κεντρική επιτροπή του 

EuroNPUD με το οποίο συνεργάζεται στενά με την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών κλπ, αποτελέσματα που 

διαχέονται προς πάσα κατεύθυνση σε ελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών 

Ψυχοδραστικών Ουσιών  διοργανώνει σε τακτούς χρόνους συναντήσεις με τα μέλη του τόσο στο πλαίσιο 

ενημέρωσης για τις δράσεις του Δικτύου, όπως και για τις εξελίξεις στον τομέα των ναρκωτικών, όσο και της 
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ενδυνάμωσης των μελών και της παρακίνησης για επιπλέον συμμετοχή τους με κάθε νόμιμο τρόπο στις δράσεις 

του Δικτύου. Τέλος, με  αφορμή σωρεία περιπτώσεων χρήσης ακραίας στιγματιστικής γλώσσας σε βάρος των 

ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, το Δίκτυο εξέδωσε τον περασμένο Νοέμβριο σχετική 

ανακοίνωση, διαμαρτυρόμενο για την παραπάνω συστηματική επιλογή από πλευράς των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας2324. 

 

Β. Διογένης, Διάλογος πολιτικής για τα ναρκωτικά 

Η οργάνωση “Διογένης” από τα πρώτα χρόνια της δραστηριοποίησής της στο χώρο προωθεί την 

ενθάρρυνση ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων κρατικών φορέων, οργανισμών, υπηρεσιών και 

της κοινωνίας των πολιτών για τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής για τα ναρκωτικά στην πράξη μέσω 

δράσεων διεκδίκησης, την υποβολή προτάσεων σε αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του 

ισχύοντος καθεστώτος ελέγχου των ναρκωτικών, την έκδοση25 ενημερωτικών φυλλαδίων (briefing papers), δελτίων 

(newsletters) εκθέσεων πολιτικού διαλόγου (reports), την εκπόνηση ερευνών, τη διοργάνωση άτυπων και 

επίσημων διαλόγων, ημερίδων και συνεδρίων με θέμα την πολιτική για τα ναρκωτικά τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Από το 2015 ο «Διογένης» είναι υπεύθυνος για το συντονισμό του έργου 

«Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με προσανατολισμό τη 

δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα» σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές οργανώσεις 

Aksion Plus(Αλβανία), Association Margina (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), NGO 4Life (Μαυροβούνιο), Association 

Prevent (Σερβία) και το Δίκτυο συνεργασίας για την πολιτική των ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη (DPNSEE). Στα 

πλαίσια του εν λόγω προγράμματος το δίκτυο συνεργασίας των ΜΚΟ ΝΑ Ευρώπης που ίδρυσε ο Διογένης το 

2010, πήρε νομική μορφή με την ονομασία Drug Policy Network South East Europe (DPNSEE) με έδρα το 

Βελιγράδι. Επίσης, στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος ο Διογένης: (α) ανέλαβε και έφερε εις πέρας έρευνα για 

τη μείωση βλάβης στη Νοτιανατολική Ευρώπη, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν και διαχύθηκαν 

ευρύτατα στον ελλαδικό χώρο και στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, (β) πραγματοποιηθήκαν επισκέψεις εργασίας σε 

χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όπου έλαβαν χώρα συναντήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, (γ) από το 2010 

διοργανώνει το Περιφερειακό Συνέδριο για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη ΝΑ Ευρώπη. Το 2017 έλαβε χώρα 

το 7ο κατά σειρά Περιφερειακό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη26 και (δ) από το 2010 η οργάνωση εκδίδει και 

διανέμει τριμηνιαία ενημερωτικά φυλλάδια του Δικτύου Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στη ΝΑ Ευρώπη (DPNSEE) με 

νέα από τις χώρες που εδρεύουν οι οργανώσεις-μέλη του Δικτύου.   
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Επιπλέον, η οργάνωση μέσα στο περασμένο έτος, στα πλαίσια του προγράμματος LADDER27, διοργάνωσε 

δύο διαδραστικές ημερίδες (μία σε Αθήνα και μία σε Θεσσαλονίκη) με θέμα “Nαρκωτικά και SDGs: Πολιτικές 

Ανάπτυξης και Μείωσης Βλάβης”, όπου παρουσιάστηκε η ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι σχετικοί με 

αυτήν Στόχοι και Υποστόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης 

του ΟΗΕ, αναδεικνύοντας τη στενή τους σύνδεση με την πολιτική για τα ναρκωτικά και την αναγκαιότητα για την 

εφαρμογή καινοτόμων δράσεων, βέλτιστων πρακτικών και παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης28. 

Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος “New approaches in Harm Reduction”, η οργάνωση «Διογένης»: 

(α)  υλοποίησε έρευνα με θέμα «Υπηρεσίες Θεραπείας και Μείωσης της Βλάβης στο πλαίσιο της οικονομικής 

κρίσης, εξελίξεις και προκλήσεις», στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθησαν συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες, ΜΚΟ και εκπροσώπους της κοινότητας των χρηστών από τις ακόλουθες χώρες: 

Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κύπρος, Π.Γ.Δ.Μ., Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία, (β) 

συνετάχθη σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο 

συνέδριο που διοργάνωση ο Διογένης στην Κύπρο με θέμα τον ομώνυμο τίτλος της έρευνας29 (γ) είναι υπεύθυνος 

για τη διοργάνωση διαλόγων για την πολιτική για τα ναρκωτικά που θα λάβουν χώρα μέσα στο 2018 σε 

Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία. Επιπρόσθετα, η οργάνωση συμμετέχει ενεργά στις 

συνεδριάσεις της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ (CND) και από το 2016 παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τα 

νέα από τις εργασίες της Επιτροπής στο ελληνικό κοινό μέσα από τη διοργάνωση ανοιχτών ενημερωτικών 

συναντήσεων με ευρύτατη συμμετοχή30.Ο Οργανισμός, επιπλέον, συμμετείχε στις συναντήσεις της Επιτροπής 

Κοινωνικού Διαλόγου για το HIV/AIDS, ενώ απέστειλε ή/και συνυπέγραψε πλήθος επιστολών, δελτίων τύπου και 

άρθρων με στόχο: α) την άσκηση πολιτικής πίεσης και την αναγκαιότητα εμπλοκής των ΜΚΟ στον σχεδιασμό 

πολιτικών και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, β) την προώθηση ανοιχτού διαλόγου ανάμεσα σε όλους τους 

εμπλεκόμενους με το ζήτημα της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών φορείς και οργανώσεις και γ) την προώθηση 

επιστημονικά τεκμηριωμένων προσεγγίσεων, ευρωπαϊκών και διεθνών συστάσεων για την υλοποίηση πολιτικών 

για τα ναρκωτικό με προσανατολισμό την προάσπιση και διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

προστασία της δημόσιας υγείας. Στα πλαίσια της λειτουργίας της Πλατφόρμας, o Διογένης συντόνισε τις 

συναντήσεις της Πλατφόρμας ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές ουσίες, συνέταξε και συναπέστειλε με τις λοιπές 

οργανώσεις πλήθος κειμένων προς τους εμπλεκομένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ανέλαβε την συνεχή 

ενημέρωση του blog της Πλατφόρμας. Σε τοπικό επίπεδο, επιπλέον, ο Οργανισμός συντόνισε την δημιουργία και 

σύσταση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Ιατρική Χρήση της Κάνναβης31, αποστέλλοντας παράλληλα 
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σχετικές έγγραφες επιστολής προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Σε διεθνές επίπεδο ο Οργανισμός συμμετείχε με 

εκπροσώπους του στην 60η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ στη Βιέννη, εγκαθίδρυσε την 

αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών με τη διεθνή 

οργάνωση IDPC  (International Drug Policy Consortium) και συμμετέχει με εκπρόσωπό του στο IDPC Members’ 

Advisory Council32. Τέλος, ο Οργανισμός διαρκώς προβαίνει σε επισκόπηση της διεθνούς επιστημονικής 

βιβλιογραφίας και των διεθνών συστάσεων για θέματα που άπτονται του τομέα της πολιτικής των ναρκωτικών, 

ανακοινώνοντας τις όποιες εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο και δη αποδίδοντας πιστά το περιεχόμενό τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

 

Γ. Κέντρο Ζωής 

Το Κέντρο Ζωής μέσω των υπηρεσιών του παρέχει κοινωνική, ψυχολογική στήριξη σε υψηλό ποσοστό όσων 

ζουν με λοίμωξη HIV στην Ελλάδα και ετησίως το ποσοστό των ατόμων που εξυπηρετεί και κάνουν χρήση 

ψυχοδραστικών ουσιών αντιστοιχεί στο 10 - 15 % του συνολικού αριθμού των ωφελουμένων σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. Στις περιπτώσεις ωφελουμένων με κυρίαρχο ή συνυπάρχον με άλλα χαρακτηριστικό ευαλωτότητας 

εκείνο της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών φροντίζει για τη διασύνδεση του ωφελουμένου με τις Μονάδες Ειδικών 

Λοιμώξεων, καθώς και με τα λειτουργούντα στον ελλαδικό χώρο προγράμματα απεξάρτησης και υποκατάστασης 

θεραπείας (είτε διαμέσου ευθείας παραπομπής του ωφελουμένου σε αυτά, είτε κάνοντας χρήση του 

προγράμματος peer to peer, οπότε ο ωφελούμενος επωφελείται της συνοδείας  ενός ομοτίμου εργαζομένου). 

Επιπλέον, σε νομικό επίπεδο έχει συνδράμει ωφελούμενούς του είτε σε περιπτώσεις διάκρισης στους χώρους 

εργασίας λόγω της κοινωνικής κατάστασής τους και της κοινωνικά ευάλωτης θέσης τους ως ατόμων που κάνουν ή 

έκαναν στο παρελθόν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, πλην όμως παραμένουν παραγωγικοί πολίτες, είτε σε 

περιπτώσεις έκδοσης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους λόγω συμμετοχής σε πρόγραμμα ψυχικής 

υγείας ή για αναγνώριση στο πρόσωπό τους της ιδιότητας του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας. 

Επιπλέον, από το Μάρτιο του έτους 2016 το Κέντρο Ζωής υλοποιεί πρόγραμμα στήριξης οροθετικών κρατουμένων 

και αποφυλακισμένων στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και 

Θεσσαλονίκης και τη Φυλακή των Διαβατών, όπου φιλοξενούνται οι ποινικά και διοικητικά κρατούμενοι που 

πάσχουν από λοίμωξη HIV. Το 99 % των κρατουμένων που φιλοξενούνται στους ανωτέρους χώρους είναι άτομα 

που πάσχουν από βαριά και χρόνια εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες. Σε μελέτη που δημοσίευσε το 201733 
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και παρουσίασε σε ημερίδες3435 και συνέδρια3637 της χώρας μας ανέδειξε τα προβλήματα που αφορούν το ζήτημα 

της πρόσβασης των κρατουμένων σε προγράμματα απεξάρτησης και υποκατάστασης, (η οποία υποκατάσταση 

μέσα στο Νοσοκομείο διακόπτεται λόγω μη λειτουργούντος εκεί προγράμματος). Μέσα στο περασμένο έτος  

προέβει σε ενημέρωση για τον ιό του HIV στις δομές του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, (Συμβουλευτικός Σταθμός 

Θεσσαλονίκης), του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, (Θεραπευτικό Πρόγραμμα Διαμονής Ενηλίκων), του   Ιδιωτικού Κέντρου 

Απεξάρτησης «Μετάβαση” και του Ιδιωτικού Κέντρου Απεξάρτησης «Αυτογνωσία» στη Θεσσαλονίκη. Το 2016 

συμμετείχε στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, δίνοντας στοιχεία σχετικά με την πρόληψη μολυσματικών 

ασθενειών λόγω χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, με την πρόληψη θανάτων από ψυχοδραστικές ουσίες ή 

πρόληψη περιπτώσεων υπερδοσολογίας, με παρεμβάσεις για άλλα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας 

κλπ. Ανά τακτά διαστήματα συνεργάζεται με φορείς απεξάρτησης και υποκατάστασης για ενημέρωση των ατόμων 

που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών σχετικά με τον ιό του HIV. Επιπλέον, υποστηρίζει έμπρακτα ως 

οργάνωση στην παγκόσμια εκστρατεία Support Don’ t Punish, συμμετέχοντας στις δράσεις της στον ελλαδικό 

χώρο, ενώ στο παρελθόν συμμετείχε στο Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους 

Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα38, ενώ συνέβαλε στην σύνταξη 

των Οδηγιών για την Παραπομπή και τη Διασύνδεση Ευάλωτων Πληθυσμών που ζουν με τον ιό HIV39, οι οποίες 

εκδόθηκαν  από το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ το 2017 στο πλαίσιο των εργασιών της Συντονιστικής 

Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών στο 

Κέντρο της Αθήνας, (Υπουργείο Υγείας(ΔΥ1δ//Γ.Π.οικ 50279). Κατά τα παρελθόντα έτη είχε συμμετάσχει στις 

ομάδες street work  που είχαν συσταθεί από τον ΟΚΑΝΑ λόγω των σημαντικών ενδείξεων, που παρατηρήθηκαν 

από την αρχή του 2011 αναφορικά με την αύξηση της συχνότητας ανίχνευσης του ιού HIV της τάξης του 1200% σε 
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ενεργούς χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της μόλυνσης μεταξύ του 

πληθυσμού των ενεργών χρηστών και της περαιτέρω διάδοσής του στο γενικό πληθυσμό40. 

  

Δ. “Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος Θετική Φωνή” 

 Ο “Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος Θετική Φωνή”, σε συνεργασία με τον  Σύλλογο Ασθενών Ήπατος 

Ελλάδος “Προμηθεάς”, συναρμόδιοι φορείς για τη λειτουργία των Checkpoints (μη κλινικές δομές πρόληψης) σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διεξήγαν μέσα στο περασμένο έτος σε πανελλαδικό επίπεδο συνολικά 15.652 test για 

ανίχνευση αντισωμάτων HIV, 3042 για HΒV, 3387 για HCV και 81 για σύφιλη είτε εντός των δομών τους, είτε 

μέσω της κινητής μονάδας τους, είτε στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων outreach που απευθύνονται κυρίως στους 

ανθρώπους που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών είτε στο κέντρο της πόλεως της Αθήνας, είτε σε μέρη που 

είθισται να συγκεντρώνονται άτομα που κάνουν χρήση. Εκ των 15.652 test για αντισώματα HIV, συνολικά 

ευρέθησαν θετικά στον ιό του HIV/AIDS 181 άτομα, ενώ 55 άτομα βρέθηκαν θετικά για HBV, 238 για HCV και 6 

για σύφιλη. Από το σύνολο των 15.652 test, 752 περιπτώσεις αφορούν άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών 

ουσιών. Πέραν της διεξαγωγής των test, όλοι οι εξυπηρετούμενοι που βρέθηκαν θετικοί στις παραπάνω παθήσεις 

έλαβαν ενημέρωση σχετική με την ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας τους. Επιπλέον, στα πλαίσια 

υλοποίησης παρεμβάσεων ενδυνάμωσης και υποστήριξης των οροθετικών κρατουμένων στο Νοσοκομείο «Άγιος 

Παύλος» των Φυλακών Κορυδαλλού, ο “Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος Θετική Φωνή” τα τελευταία 3 έτη 

επισκέπτεται σε εβδομαδιαία βάση το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου το 98 % των κρατουμένων 

αφορά άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρόνιας και βαριάς εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες. Στα 

πλαίσια των παραπάνω παρεμβάσεων ο Σύλλογος διεξήγε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ενδυνάμωσης και 

αλληλοϋποστήριξης των κρατουμένων, έχοντας σκόπιμα επιλέξει να μπαίνει στο ΝΚΚ και να έρχεται σε επαφή με 

τους κρατούμενους μέσω ομοτίμων συνεργατών, ήτοι ατόμων θετικών στον ιό του HIV. Εκτός της διανομής 

ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικών με τον ιό του HIV/AIDS, ο Σύλλογος διοργάνωσε ενημερωτικά σεμινάρια 

σχετικά με τον ιό του HIV/AIDS, διένειμε και κατόπιν συγκέντρωσε ερωτηματολόγια που στόχο είχαν την επίλυση 

ζητημάτων που άπτονται της  λοίμωξης HIV, οργάνωσε και συμμετείχε σε ομάδες αυτοβοήθειας, ενώ πέτυχε και τη 

δωρεάν διανομή προφυλακτικών στους κρατούμενους. Πέραν τούτων, ο Σύλλογος ανέλαβε πολλές φορές το 

κόστος κάλυψης των παραβόλων που κατετέθησαν στις αρμόδιες γραμματείες των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας ούτως ώστε κρατούμενοι να μπορέσουν να λάβουν το προνοιακό επίδομα που προβλέπεται στην ΥΑ 

Δ29//2013 (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 ΦΕΚ Β 1271 2013): Τροπ. προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης 

ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία κλ.π, ενώ κάλυψε και το κόστος προμήθειας εμβολίων για 

την αντιμετώπιση γρίπης, καθώς και το κόστος για αγορά τηλεκαρτών. Καθ’ όλο το προηγούμενο έτος ο Σύλλογος 

                                                             
40

 http://www.okana.gr/meiwshthsblabhs/stathmosfrontidaseksartimenwn  

http://www.okana.gr/meiwshthsblabhs/stathmosfrontidaseksartimenwn


 

Η ελληνική «Πλατφόρμα ΜΚΟ για τις ψυχοδραστικές Ουσίες» αποτελείται από τις εξής οργανώσεις: «ΔΙΚΤΥΟ 
ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ», «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, «PRAKSIS» και «STEPS».  
 
 

προέβη σε εβδομαδιαία βάση (2 με 3 φορές την εβδομάδα) σε streetwork δράσεις σε περιοχές που 

συγκεντρώνονται συστηματικά και σωρηδόν άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, όπως Πεδίον του 

Άρεως, περιοχή του Πανεπιστημίου, Ιάσωνος και διένειμε δωρεάν σύνεργα χρήσης, καθώς και ενημερωτικά 

φυλλάδια εμπεριέχοντα χρήσιμες πληροφορίες για τις ασφαλείς τεχνικές χρήσεις, τους ιούς που μεταδίδονται 

μέσω της κοινής χρήσης συριγγών και λοιπού εξοπλισμού ενέσιμης χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, καθώς και 

των υπαρχόντων και λειτουργούντων προγραμμάτων απεξάρτησης και υποκατάστασης, καθώς και των κέντρων 

ημέρας. Σε πολλές περιπτώσεις ο Σύλλογος φρόντισε μέσα από ατομικές  συνεδρίες  ενδυνάμωσης ομοτίμων 

χρηστών να διασυνδέσει άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών με υπηρεσίες υγείας και με φορείς 

απεξάρτησης και υποκατάστασης. Μέσω της δομής του Red Umbrella Athens, που αποτελεί πρωτοβάθμιο φορέα 

πρόληψης και ενδυνάμωσης εργαζόμενων στο σεξ, που λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας και έχουν 

συγκροτηθεί από το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» και το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδας 

«Προμηθέας» διανεμήθηκαν δωρεάν ασφαλή σύνεργα χρήσης σε 3022 εξυπηρετούμενους. Επίσης, ο Σύλλογος 

ανέλαβε και πραγματοποίησε 8 συνολικά ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε άτομα που κάνουν ή έκαναν 

στο παρελθόν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Κέντρων Ημέρας, των 

συμβουλευτικών σταθμών, των κλειστών δομών και των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης του ΚΕΘΕΑ και 

του 18 Άνω. Ήδη για το τρέχον έτος έχει εξασφαλιστεί ανάλογη συνεργασία με περιεχόμενο ενημερωτικές δράσεις 

που θα λάβουν χώρα σε δομές του ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση, ΚΕΘΕΑ Διάβαση, ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις και σε ορισμένες 

κλειστές δομές του προγράμματος 18 Άνω. Τέλος, μέσα στα έτη 2015-2017 ο Σύλλογος επισκέφτηκε με την κινητή 

μονάδα και εκπαιδευμένους συνεργάτες μονάδες του ΟΚΑΝΑ και στα πλαίσια των ανωτέρω επισκέψεων 

διενεργήθηκαν συνολικά 1223 test για αντισώματα HIV, εκ των οποίων 7 έδειξαν θετικό αποτέλεσμα, ενώ σε δομές 

του ΚΕΘΕΑ διενεργήθηκαν συνολικά 207 test για αντισώματα HIV και διαγνώσθηκαν θετικά στον ιό του HIV 10 

περιστατικά. 

 

Ε. Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» 

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

“ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” μαζί με το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου διοργανώνουν συστηματικά ημερίδες με στόχο την σφαιρική προσέγγιση της Ηπατίτιδας C και της 

Χρήσης Ψυχοδραστικών Ουσιών. Μέσω της διεξαγωγής στρογγυλών τραπεζιών η επιστημονική κοινότητα, ιατροί, 

επαγγελματίες υγείας, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, μέλη της κοινότητας των ατόμων που κάνουν χρήση 

ψυχοδραστικών ουσιών και ο Σύλλογος Προμηθέας προάγουν σταθερά την συζήτηση με το ανωτέρω αντικείμενο, 

παραθέτοντας στοιχεία, εμπειρίες, και εμπόδια και προτείνοντας λύσεις και καλές πρακτικές. Από το έτος 2015 

έως σήμερα διοργανώνεται από τον Σύλλογό μας σε ετήσιο επίπεδο ημερίδα με θέμα την ηπατίτιδα C και τη 

χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, εμπλουτιζόμενη κάθε έτος με πρόσφατα στοιχεία και εξελίξεις. Συγκεκριμένα, το 
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έτος 2015 πραγματοποιήθηκε με δική μας πρωτοβουλία και ευθύνη ημερίδα με τίτλο “Ηπατίτιδα C και Χρήση 

Ναρκωτικών Ουσιών 2015”, το έτος 2016 ημερίδα με τίτλο “Ηπατίτιδα C και Χρήση Ναρκωτικών Ουσιών 2016”, το 

έτος 2017 ημερίδα με τίτλο “Εξάλειψη Ηπατίτιδας C σε Ειδικούς Πληθυσμούς υπό το Φως των Νέων Εξελίξεων” 

και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους ημερίδα με τίτλο “Αντιμετώπιση Ανισοτήτων στην Υγεία: Ηπατίτιδα C και 

Χρήση Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στην Ελλάδα”. Επιπλέον, με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας ξεκίνησε το 

Μάρτιο του 2016 πανελλαδικό πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων ελαστογραφίας ήπατος (Fibroscan) με τίτλο “Αξίζω 

Να Γνωρίζω” που αφορά άτομα που πάσχουν από ηπατικά νοσήματα. Το πρόγραμμα τέθηκε σε λειτουργία (και 

συνεχίζει να λειτουργεί) προκειμένου να διευκολυνθεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των ασθενών σε διαγνωστικές 

εξετάσεις, δεδομένου ότι η εξέταση ελαστογραφίας ήπατος, παρότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση πρόσβασης 

σε αποτελεσματικές θεραπείες για την ηπατίτιδα C και παρότι είναι μη παρεμβατική, σύντομη, ανώδυνη και 

αποτιμά την εκάστοτε ηπατική βλάβη σε βαθμό αξιοπιστίας ισάξιο με εκείνο της βιοψίας, δεν καλύπτεται από τα 

ασφαλιστικά ταμεία.  Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα μας υλοποιείται σε συνεργασία με 17 ηπατολογικά κέντρα 

δημοσίων Γενικών Νοσοκομείων εκ των 28 που υφίστανται στην Ελλάδα, καθώς και σε συνεργασία με 19 δομές 

υποκατάστασης θεραπείας και απεξάρτησης από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Κατά την περίοδο των ετών 

2016 & 2017 διενεργήθηκαν 1982 εξετάσεις ελαστογραφίας ήπατος σε άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών 

ουσιών και είναι μέλη προγραμμάτων υποκατάστασης ή απεξάρτησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, 

Βόλο, Ρόδο και Κρήτη. Επίσης, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα διενεργήθηκαν συνολικά 5.411 εξετάσεις 

ελαστογραφίας ήπατος σε ασθενείς που διέμεναν στον ελλαδικό χώρο. Πέραν τούτων, ο Σύλλογός μας το 2017 

υλοποίησε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης για την ηπατίτιδα C σε 300 μέλη 

προγραμμάτων απεξάρτησης από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών με τίτλο “Πρόγραμμα Ενημέρωσης “C-

Αφορά”. Στόχος του προγράμματος αποτέλεσε η έγκυρη ενημέρωση των ατόμων που κάνουν χρήση 

ψυχοδραστικών ουσιών μέσω μιας διαδραστικής-στοχευμένης παρουσίασης θεμάτων που άπτονται της 

ηπατίτιδας C και των πρακτικών ασφαλούς χρήσης. Η ανωτέρω ενημέρωση έλαβε χώρα σε δομές του ΚΕΘΕΑ 

όπου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20 επισκέψεις. Το πρόγραμμα, επιπλέον, εστίασε στην κατάρριψη μύθων 

σχετικών με την ηπατίτιδα C και επικεντρώθηκε στην προαγωγή και σημασία λήψης της προσήκουσας 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος. Επίσης, ο Οργανισμός 

μας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας και υπό την επιστημονική επιμέλεια και ευθύνη του 

Αναπληρωτού Καθηγητή Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κου Κυριάκου Σουλιώτη εκπόνησε 

μελέτη με αντικείμενο την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης και πρόσβασης ασθενών με ηπατίτιδα C - 

Χρηστών Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στις Υπηρεσίες Υγείας. Σκοπός της μελέτης, η οποία εκπονήθηκε κατά το 

διάστημα από Ιανουαρίου 2017 έως Ιούνιο 2017, ήταν η ανάδειξη τυχόν εμποδίων που συναντά η συγκεκριμένη 

πληθυσμιακή ομάδα κατά την επαφή της με το σύστημα υγείας, αλλά και η αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης 

των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, ιδιαίτερα μεσούσης της μαστίζουσας τη χώρα 
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οικονομικής κρίσης. Στη μελέτη συνολικά συμμετείχαν 311 άτομα εκ των οποίων το 53,8 % ήταν μέλη 

προγραμμάτων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ και το 43,9 % μέλη προγραμμάτων απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι το 64 % του πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα δεν γνωρίζει το 

στάδιο της ηπατικής του βλάβης, ενώ το 48,4 % ανέφερε ότι κατά τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας δεν 

παρακολουθούνταν από ιατρό για την ηπατίτιδα C. Από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 38 % 

ανέφερε ότι αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβασή του σε ιατρό, ενώ το 43,8 % ανέφερε ότι αντιμετωπίζει 

εμπόδια στην πρόσβασή του σε θεραπεία για την καταπολέμηση της ηπατίτιδας C. Τέλος, τον περασμένο 

Οκτώβριο ο Σύλλογός μας εγκαινίασε ολιστικό πρόγραμμα πρόληψης, εξέτασης και προαγωγής της 

ιατροφαρμακευτικής φροντίδας για τους ανθρώπους που κρατούνται στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού 

“Άγιος Παύλος” και πάσχουν από Ηπατίτιδα C & B, από HIV και από Φυματίωση. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 

την Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων με επιστημονικά 

υπεύθυνους την κ. Βάνα Σύψα, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Εργ. Υγιεινής 

Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ και τον κ. Γιώργο Καλαμίτση, Πρόεδρο του 

Συλλόγου μας. Το πρόγραμμα εστιάζει σε ανθρώπους που βρίσκονται υπό καθεστώς κράτησης και έχουν 

ιστορικό χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών και ως τελικό στόχο του έχει την πρόσβαση των ανωτέρω ατόμων σε 

θεραπεία. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που επωφελούνται του 

συγκεκριμένου προγράμματος, ο Σύλλογός μας διεξάγει εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου για Ηπατίτιδα C & 

B, HIV και Φυματίωση, εξετάσεις ποσοτικού και ποιοτικού προσδιορισμού των ιών, καθώς και εξετάσεις 

ελαστογραφίες ήπατος με τη μέθοδο fibroscan. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του ίδιου 

έτους πραγματοποιήθηκαν 211 εξετάσεις ελαστογραφίας ήπατος.  

 

ΣΤ. PR.A.K.S.I.S 

Το σωματείο “PR.A.K.S.I.S - Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας” 

καταρχάς έχει δημιουργήσει συνεκτικούς δεσμούς με το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών που 

έχει συσταθεί και αποτελείται από άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και διαμένουν στον ελλαδικό 

χώρο. Επιπλέον, ο οργάνωση απασχολεί στο Κέντρο Ημερήσιας Υποδομής Αστέγων (low threshold service), στο 

project Φροντίδα εν κινήσει (Showerbus) και στην κινητή μονάδα της ως εργαζόμενους άτομα που κάνουν ή 

έκαναν στο παρελθόν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Επιπλέον, μέσω της κινητής μονάδας της η οργάνωση 

εξασφαλίζει πρόσβαση σε δωρεάν εξετάσεις για αντισώματα HIV, HBV και ΗCV σε άτομα που κάνουν χρήση 

ψυχοδραστικών ουσιών, ενώ μέσω της ανωτέρω μονάδας, αλλά και ομάδων streetwork διανέμει δωρεάν 

προφυλακτικά, καθώς και ασφαλή σύνεργα χρήσης στα άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Στο 

παρελθόν έχει συμμετάσχει ευρύτατα σε δίκτυο οργανώσεων που είχαν συνασπισθεί την περίοδο 2011-2014 

εξαιτίας της έξαρσης της επιδημίας HIV στα άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, ενώ συμμετείχε και 
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στην εκπόνηση και ολοκλήρωση του προγράμματος Αριστοτέλης του ΟΚΑΝΑ και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών που 

υλοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της επιδημίας, δίνοντας έμφαση στους μετανάστες που στερούνταν 

νομιμοποιητικών εγγράφων στη χώρα. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό project για τις νέες ψυχοδραστικές 

ουσίες. Ο Οργανισμός, επιπλέον, τα τελευταία 4 έτη υλοποιεί σε εβδομαδιαία βάση επισκέψεις στο Νοσοκομείο 

Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου φιλοξενούνται οι ποινικά κρατούμενοι που είναι θετικοί στον ιό του HIV. Το 98 % 

των ανωτέρω κρατουμένων αφορά άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βαριάς και χρόνιας εξάρτησης από 

ψυχοδραστικές ουσίες. Αντικείμενο των ανωτέρω επισκέψεων αποτελεί η κοινωνική και νομική στήριξη των εκεί 

κρατουμένων. Πέραν τούτων, ο Οργανισμός παρεμβαίνει συστηματικά και αδιάλειπτα στις εξελίξεις σχετικά με τις 

ψυχοδραστικές ουσίες και την αντιμετώπιση όσων κάνουν χρήση αυτών, προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης 

δικαιωμάτων των χρηστών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ζητήματα μείωσης βλάβης. Συστηματικά από το 2014 διεκδικεί 

με κάθε νόμιμο μέσο την επαναλειτουργία του Σταθμού Εποπτευόμενης Χρήσης, επιδιώκοντας την θέσπιση του 

κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού.  

Συμμετέχει σε δίκτυα συνεργασίας με μέλη φορείς τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, σχετικούς με 

ζητήματα μείωσης βλάβης, ενώ με πρωτοβουλίες της ενισχύει την αποδοτική συνεργασία των εμπλεκομένων στο 

χώρο των εξαρτήσεων μερών. Στο προσωπικό της, επιπλέον, συγκαταλέγονται εμπειρογνώμονες σε ζητήματα 

μείωσης βλάβης ούτως ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα επ’ αφορμή οποιασδήποτε 

συνάντησης με κρατικούς ή μη φορείς προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης πρόσφορων πολιτικών για τη μείωση 

βλάβης, γεγονός που έχει αναγνωρισθεί επίσημα από κρατικούς φορείς και πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα, αλλά 

και από αναγνωρισμένους φορείς στο εξωτερικό (EMCDDA & UNOCD). H ενασχόληση του Οργανισμού με 

ζητήματα μείωσης βλάβης εμπλουτίζεται εν τοις πράγμασι μέσω της διαρκούς συνεργασίας της με άλλες 

οργανώσεις του εξωτερικού, δραστηριοποιούμενες στο χώρο των εξαρτήσεων, όπως η οργάνωση Correlation με 

έδρα το Amsterdam, την APDES με έδρα τη Λισσαβώνα και την Harm Reduction International, καθώς και με τη 

συμμετοχή της σε διεθνή δίκτυα, όπως το International Drug Policy Consortium και το νότιο δίκτυο του EuroHRN, 

στο οποίο συμμετέχουμε ως οργάνωση focal point για την Ελλάδα. Τέλος, από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουμε 

και συμμετέχουμε ενεργά με δράσεις και εκπροσώπους μας στην εκστρατεία Support don’t punish, ενώ 

συμμετέχουμε επιτυχώς στο διετές πρόγραμμα Eurosider που στόχο είχε την εκπαίδευση των ατόμων που κάνουν 

χρήση ψυχοδραστικών ουσιών σε υιοθέτηση πρακτικών ασφαλέστερης χρήσης.  
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Ζ. “STEPS- Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία “STEPS- Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία”41 αποτελεί 

μια πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στόχος της  είναι η δημιουργία ενός κύκλου αλληλεγγύης μέσω 

του οποίου θα λάβουν στήριξη οι συνάνθρωποί μας. Αποστολή της είναι η προσέγγιση ανθρώπων που είναι σε 

κατάσταση δρόμου, δίνοντάς τους πρόσβαση σε φαγητό, συμβουλευτική, ψυχαγωγία, πρώτες βοήθειες, ρουχισμό 

και ατομική υγιεινή. Σε δεύτερο στάδιο προσπαθεί να παρέχει χώρο σε διαμερίσματα, ούτως ώστε να ενισχυθεί η 

αυτονομία των συνανθρώπων μας, επιδιώκοντας την εξασφάλιση συνεργασιών με συνεργαζόμενα ξενοδοχεία και 

διαμερίσματα42. Τέλος, σε τελικό στάδιο φροντίζει για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την 

εκπαίδευσή τους, πάλι στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ενισχυθεί η αυτονομία τους. Στη δεδομένη στιγμή έχει 

συνεργήσει με διάφορα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά για την υλοποίηση των στόχων της. Τις υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, παιδικής απασχόλησης, διανομής φαγητού, καφέ και τσαγιού τις πραγματοποιεί σε συνεργασία 

με την First Aid. Τις υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνώματος ρούχων τις προσφέρει σε συνεργασία με το Ithaca 

Laundry. Τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και της παροχής πρώτων βοηθειών τις προσφέρει εν μέρει σε 

συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, ενώ υπηρεσίες αντιμετώπισης 

συμπτωμάτων και πρώτων βοηθειών προσφέρονται και σε συνεργασία με το DocMobile. Η ενημέρωση σχετικά με 

τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνει χώρα σε συνεργασία με τοThe Unseen Steps, ενώ, τέλος, υπηρεσίες 

κουρέματος λαμβάνουν χώρα από συνεργάτη μας. Αυτή την στιγμή υλοποιεί δύο projects. Το ένα με τίτλο One 

Stop43  φιλοξενείται στην στέγη του ΣυνΑθηνά κάθε Τετάρτη και Κυριακή απόγευμα. Όποιος επιθυμεί μπορεί εκεί 

να βρει δωρεάν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως πρώτες βοήθειες από πιστοποιημένους νοσηλευτές και 

διασώστες της ομάδας της, που φροντίζουν για όλα τα περιστατικά που χρήζουν άμεσων ενεργειών, (όπως 

καθαρισμός και επίδεση τραυμάτων, παραπομπή σε νοσοκομεία, συμβουλευτική για θέματα ατομικής υγιεινής), 

πλύσιμο ρούχων με χρήση δύο κινητών μονάδων με δύο πλυντήρια και δύο στεγνωτήρια, μπάνιο, κούρεμα, ζεστό 

φαγητό, μουσική, παιχνίδι με τα παιδιά, νομικές συμβουλές, ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, 

το Steps θέλοντας να παρέμβει οργανωμένα και να προσεγγίσει σημεία και πληθυσμούς που βιώνουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό δημιούργησε το the box44, που αποτελεί έναν αυτοκινούμενο πολυχώρο (βαν) που διαθέτει 

εξοπλισμένη κουζίνα, μια εξωτερική τέντα, μια μεγάλη εξωτερική τέντα-σκηνή, καθώς και δύο σόμπες-μανιτάρια. 

Μέσω των ομάδων Street Embrace εντοπίζονται τα κατάλληλα σημεία, δημιουργείται με τα ανωτέρω μέσα ένας 

ασφαλής και θερμαινόμενος χώρος, ανοιχτός σε όλους, και προσφέρονται φαγητό, ροφήματα, πρώτες βοήθειες, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ λειτουργεί και παιδότοπος. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα άτομα που κάνουν 
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χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, τούτα αποτελούν ποσοστό άνω του 50 % όσων βοηθάει η οργάνωση. Μέσα από 

τις δράσεις της έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα σε 8239 αιτήματα ατόμων που αντιμετωπίζουν θέμα εξάρτησης 

από τις ουσίες. Συγκεκριμένα, έχει κατ’ επανάληψη προβεί σε γενική ενημέρωση σχετικά με τα λειτουργούντα 

προγράμματα απεξάρτησης, έχει διασυνδέσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού με οργανώσεις ή χώρους όπου 

γίνεται δωρεάν testing για HIV, HBV & HCV, έχει άμεσα ικανοποιήσει βασικές ανάγκες των ατόμων που 

εξυπηρετούμε μέσω της διαμονής δωρεάν φαγητού και υγρών, ρουχισμού, υποδημάτων, υπνόσακων, κουβερτών, 

κιτ ατομικής υγιεινής και της παροχής πρώτων βοηθειών. Επίσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες 

παρέχει συμβουλευτική και ενδυνάμωση στον ανωτέρω πληθυσμό με σκοπό την κινητοποίηση των μελών της 

κοινότητας των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους 

αφορούν και να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Κατά το χρονικό διάστημα από 11.5.2016 έως 30.4.2017 μοίρασε 

δωρεάν 990 μερίδες φαγητού και 560 σούπες, ενώ κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2017 έως 30.6.2017 διένειμε 

δωρεάν 3910 μερίδες φαγητού. Μέσω της συνεργασίας του της οργάνωσης με την Ithaca, οργάνωση που στόχο 

έχει τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των αστέγων και την ενίσχυση της αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού 

τους45 εξυπηρέτησε συνολικά 520 άτομα, βάζοντας 870 πλύσεις για το διάστημα από 11.5.2016 έως 30.4.2017. 

Για το ανωτέρω διάστημα, επίσης, σε συνεργασία με την κοινωνική κουζίνα ROADS μοίρασε δωρεάν 9600 

μερίδες φαγητού. Το διάστημα από 1.5.2017 έως 30.6.2017 συντόνισε την πραγματοποίηση 9 συνεδριών με την 

Εταιρία της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας46 και μέσω της Ithaca εξυπηρέτησε συνολικά 267 άτομα, 

βάζοντας 182 πλύσεις. Το διάστημα από 1.7.2017 έως σήμερα μοίρασε 25.800 μερίδες φαγητού και 33.600 

ροφήματα. Πραγματοποιήθηκαν 1.800 πλύσεις και στέγνωμα ρούχων από την κινητή μονάδα Ithaca Laundry, 

καθώς και 48 ατομικές συνεδρίες από Steps και Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, ενώ 

πραγματοποίησε πρώτες βοήθειες σε 220 έκτακτα περιστατικά σε συνεργασία με το  DocMobile. Επίσης, 

εξυπηρέτησε 170 ανθρώπους με  υπηρεσίες κομμωτικής, μοίρασε 1100 κουβέρτες και υπνόσακους. Τέλος, 

οργάνωσε μία θεατρκή παράσταση, μία παράσταση με ακροβατικά (κρίκους), ενώ διοργάνωσε 32 μουσικές 

βραδιές με ζωντανή μουσική. Πάνω από το 50 % των ανθρώπων που συνέδραμε αποτελούν άτομα που κάνουν 

χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και είναι σε καθεστώς αστεγίας. 
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5. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ  

 

Α. Η συμμετοχή του Δικτύου Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών στην Εθνική Επιτροπή 

Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών επιτάσσεται από διεθνείς συμβάσεις, το 

Σύνταγμα της Ελλάδος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Χάρτα των Δικαιωμάτων των Εξαρτημένων 

Ατόμων, που, άλλωστε, αποτελεί και το πρώτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξειδικευμένο κείμενο αναγνώρισης, 

καταγραφής και διασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στην 

θεραπεία, υγεία και ζωή. Στη Χάρτα προβλέπεται ρητώς το δικαίωμα συμμετοχής των εξαρτημένων στη 

διαμόρφωση αποφάσεων σχετικά με την πολιτική κατά των εξαρτήσεων με την επισήμανση ότι “πρέπει να 

λαμβάνεται μέριμνα για τη συμμετοχή εκπροσώπων των εξαρτημένων ατόμων στις περιπτώσεις που 

διαμορφώνονται και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών κατά των 

εξαρτήσεων”. Όπως παρατηρείται στο κείμενο της Χάρτας και δυστυχώς επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη η 

ανωτέρω πρόβλεψη μέχρι σήμερα ουδόλως έχει γίνει πράξη, παρότι η συμμετοχή της κοινότητας στη λήψη των 

αποφάσεων που την αφορά είναι καθοριστική για την επίτευξη μιας ορθής πολιτικής για τις ψυχοδραστικές ουσίες 

με δεδομένο ότι τα μέλη της κοινότητας που έχουν υποστεί πολλαπλές και πολυεπίπεδες σωματικές, ψυχολογικές 

και κοινωνικές συνέπειες είναι οι πλέον κατάλληλοι στη διαμόρφωση της απόφασης για τη συνολική διαχείριση 

του φαινομένου.  

 

Β. Όπως, άλλωστε, ρητώς αναγνωρίζεται στο διεθνές και εγχώριο δίκαιο το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία 

κατακτάται και εξασφαλίζεται μόνο μέσω της συνέργειας θεσμών, φορέων και ατόμων (πολλώ δε μάλλον 

ατόμων που είναι συνασπισμένοι σ’ ένα Δίκτυο που μάχεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων όσων κάνουν ή 

έκαναν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και την αποστιγματοποίησή τους. Ειδικότερα ήδη από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’80 από διατάξεις εμπεριεχόμενες σε διεθνείς δηλώσεις και κείμενα οργάνων που έχουν συσταθεί 

ειδικώς για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών έχει κατ’ επανάληψη τονιστεί ως εξεχούσης σημασίας η 

αναγκαιότητα  συμμετοχής των φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε κρατικά όργανα και επιτροπές, έργο των 

οποίων είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων μέτρων.  
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Σχετικώς σας παραθέτουμε τα προβλεπόμενα:  

α) στην Declaration of the International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking 1987, όπου 

αναγράφονται τα κάτωθι: «Αναγνωρίζουμε και καλωσορίζουμε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις στον αγώνα κατά της κατάχρησης ουσιών και προτρέπουμε αντίστοιχες  

πρωτοβουλίες να ενθαρρυνθούν προκειμένου να ενδυναμωθούν οι προσπάθειες που γίνονται σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο».  

 

β) σύμφωνα με τα πορίσματα της UNGASS 1998 (Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά) 

προβλέπεται ότι: «Η δράση ενάντια στο παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών είναι μια κοινή ευθύνη που 

απαιτεί μια συνεκτική και ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία συμπεριλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων»,  

 

γ) σε δηλώσεις του Γραφείου για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) αναγνωρίζεται η ανάγκη 

προώθησης ισχυράς συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη 

διαχείριση των πολύπλοκων θεμάτων που σχετίζονται με την κατάχρηση ουσιών και το έγκλημα. 

Επιπρόσθετα, έχει αναγνωρισθεί ότι η ενεργός εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 

μη κυβερνητικών οργανώσεων, μελών της κοινότητας κλπ, είναι σημαντική προκειμένου το UNODC να 

υλοποιήσει τους παγκόσμιους σκοπούς του47. Πράγματι σε πρόσφατη (Μάρτιος 2018) αναφορά από τον κ. 

Διευθυντή του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα με τίτλο «Action Taken by Member States ti 

implement the Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and 

Balanced Strategy to counter the World Drug Problem”48 και με βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη 

παρατηρείται αυξανόμενη πρόοδος (της τάξεως του 80 %) όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων στις εργασίες των συντονιστικών οργάνων.  

 

δ) στο τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη49, όπως αυτό προέκυψε μετά την 

Ειδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά, η οποία έλαβε χώρα τέλος του 2016 στη Νέα Υόρκη και το 

οποίο  αναγνωρίζει πως η Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και η επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση του παγκόσμιου προβλήματος των 

ναρκωτικών και σημειώνει ότι οι πληθυσμοί που πλήττονται και οι εκπρόσωποι των φορέων της Κοινωνίας 
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 http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/DCN0-NGOs-and-civil-society.html 
48

 http://undocs.org/E/CN.7/2018/6, section III, A point 14 
49

 https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf 

http://undocs.org/E/CN.7/2018/6
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των Πολιτών, κατά περίπτωση, πρέπει να μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση,  

εφαρμογή και παροχή των σχετικών επιστημονικών στοιχείων, την αξιολόγηση των πολιτικών και των 

προγραμμάτων ελέγχου των ναρκωτικών. Επίσης, προωθεί την εμπλοκή, ανάλογα με την περίπτωση, των 

φορέων χάραξης πολιτικής, βουλευτών, εκπαιδευτικών, της Κοινωνίας των Πολιτών, της επιστημονικής 

κοινότητας, των ακαδημαϊκών, του πληθυσμού-στόχου, των ατόμων σε ανάρρωση από διαταραχές χρήσης 

ουσιών και των ομοτίμων τους, των οικογενειών και άλλων συν-εξαρτώμενων ατόμων, καθώς και του 

ιδιωτικού τομέα, στην ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του 

κοινού σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με την κατάχρηση ναρκωτικών, και αφορούν, μεταξύ 

άλλων, γονείς, παροχείς υπηρεσιών φροντίδας, δασκάλους, ομάδες συνομηλίκων, επαγγελματίες υγείας, 

θρησκευτικές κοινότητες, ηγέτες κοινότητας, κοινωνικούς λειτουργούς, αθλητικές ενώσεις, επαγγελματίες 

μέσων ενημέρωσης και βιομηχανίες ψυχαγωγίας, ως ενδείκνυται, κατά την εφαρμογή του.  Τέλος, προτείνει 

την εντατικοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, της ουσιαστικής συμμετοχής, υποστήριξης και κατάρτισης 

των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και των φορέων που εμπλέκονται σε υπηρεσίες υγείας και 

πρόνοιας στο χώρο των ναρκωτικών, σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία και στο πλαίσιο 

ολοκληρωμένων και συντονισμένων εθνικών πολιτικών για τα ναρκωτικά, και ενθάρρυνση των 

προσπαθειών της Κοινωνίας των Πολιτών και του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης 

στον τομέα της πρόληψης, της θεραπείας, της φροντίδας, της ανάρρωσης, της αποκατάστασης και της 

κοινωνικής επανένταξης, με ισορροπημένο τρόπο και ανοιχτές διαδικασίες και τέλος, 

 

ε) στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2017-2020, όπου προτάσσεται ως σημαντική η 

συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών και αποτελεί έναν από τους 

ειδικούς στόχους του Σχεδίου Δράσης50.  
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 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/5642/eu-action-plan%27-on-drugs-2017-2020. 
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Γ. Για τους παραπάνω λόγους, αιτούμεθα να εισηγηθείτε στα αρμόδια εκτελεστικά και πολιτειακά 

όργανα τροπολογία της διατάξεως του άρθρου 50 § 1 του νόμου 4139/2013, ούτως ώστε να συμμετέχουν 

στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών ένα τακτικό 

και αναπληρωματικό μέλος των συμμετεχόντων στην Πλατφόρμα των ΜΚΟ οργανώσεων, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα εκπροσωπούν την Πλατφόρμα των ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές 

Ουσίες στις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των 

Ναρκωτικών.  

 

Δ. Στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας και διάθεσης υποστήριξης του κυβερνητικού έργου, καθώς και προς 

εξυπηρέτηση της ανάγκης ενεργούς συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην εξάλειψη ή μείωση της βλάβης 

που υφίστανται τα άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, την καταπολέμηση των σε βάρος τους 

διακρίσεων και του κοινωνικού στίγματος, την κοινωνική ενσωμάτωση ή επανένταξή τους κλπ., θα θέλαμε να 

κάνουμε γνωστή την εκ μέρους μας βούληση και δεσμευτική διάθεση να συμμετέχουμε σε τακτική βάση με 

εκπρόσωπο ή εκπροσώπους μας στις συνεδριάσεις της προβλεπομένης στο άρθρο 48 νόμου 4139/2013 

Διυπουργικής Επιτροπής για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών, μετά από αποδοχή 

σχετικής πρόσκλησης του κ. Προέδρου της Επιτροπής προς εμάς. Επιπλέον, δηλώνουμε εκ των προτέρων 

πρόθυμοι και έτοιμοι τόσο ως ένωση προσώπων, αλλά και αυτοτελώς κάθε οργάνωση να παρέχουμε στην 

Διυπουργική Επιτροπή, όταν μας ζητηθεί, κάθε πληροφορία που θα τη βοηθήσει να εκπληρώσει τους 

νομίμους στόχους της.  

 

Ε. Τέλος, είμαστε στη διάθεσή σας να προσκομίσουμε οποιοδήποτε στοιχείο επιβεβαιώνει ή ενισχύει τα 

παραπάνω αιτήματά μας.  

 

Αθήνα, 13.4.2018  

 

Αθανασόπουλος Ιωάννης, «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»  
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