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Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 

 

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Λαμβάνουμε την τιμή να απευθυνθούμε σε σας αναφορικά με την Εθνική Στρατηγική για την 
Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών (2014-2020) και το  Εθνικό Σχέδιο Δράσης (2014 – 2016) που 
εκπονούνται αυτή την περίοδο από την αρμόδια από το Νόμο Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού 
και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, στην οποία προεδρεύει η Εθνική 
Συντονίστρια για τα Ναρκωτικά, κυρία Διαμαντοπούλου - Παπουτσοπούλου. Οι οργανώσεις 
που υπογράφουν την παρούσα επιστολή είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί η 
δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών  και στις οργανώσεις μας να καταθέσουν τις 
απόψεις τους στο σοβαρό θέμα των ναρκωτικών. Προς τούτο απευθύναμε πρόσφατα 
επιστολή* προς την Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών να τεθεί η 
Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά  σε διαβούλευση  και να δοθεί λογικό 
χρονικό διάστημα στην κοινωνία των πολιτών να υποβάλλει σχόλια και προτάσεις.  

Κατά τη διάρκεια των επαφών μας με την Εθνική Συντονίστρια, τόσο σε προσωπικό επίπεδο 
όσο και με αφορμή δημόσιες συζητήσεις και συνεντεύξεις τύπου έχει επανειλημμένα 
διαφανεί η διάθεσή της να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών και να συμπεριλάβει 
τις θέσεις και απόψεις των οργανώσεών μας στην  Εθνική Στρατηγική και το  Σχέδιο 
Δράσης).  Σε απάντηση** της επιστολής μας η Εθνική Συντονίστρια τονίζει ότι θεωρεί την 
κοινωνία των πολιτών σημαντικό εταίρο διαλόγου με την υπηρεσία της, με την οποία 
μπορεί να αναπτυχθεί συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Σχετικά με το αίτημα μας για δημόσια 
διαβούλευση αναφέρει «ότι σε αυτό το στάδιο δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο» και ότι «θα 
προωθήσει το αίτημά μας στη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία είναι η καθ’ ύλην  αρμόδια 
να λάβει μια τέτοια απόφαση» 



Χαιρετίζουμε θετικά τις απόψεις της Εθνικής Συντονίστριας για την κοινωνία των πολιτών 
ως σημαντικού εταίρου διαλόγου με την υπηρεσία της και προσυπογράφουμε την πρόθεση 
της να προωθήσει το αίτημά μας στη Διυπουργική Επιτροπή.  Το γεγονός ότι δεν έχει 
προβλεφθεί η συμμετοχή των ΜΚΟ στη διαμόρφωση της πολιτικής αντιμετώπισης των 
ναρκωτικών είναι μια παράλειψη η οποία πρέπει να διορθωθεί. Η παράλειψη αυτή, εξ 
άλλου, δεν συνάδει με την υφιστάμενη πρακτική συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ και της 
πολιτείας στο θέμα της καταπολέμησης του HIV/AIDS στους χρήστες ενδοφλέβιων 
ναρκωτικών. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον ρόλο των ΜΚΟ, στην 
καταπολέμηση της HIV/AIDS στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών στο κέντρο της 
Αθήνας,  δημιούργησε την Συντονιστική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας 
HIV/AIDS στους Χρήστες Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) στο κέντρο της Αθήνας. Στις 23 
Ιουνίου 2014 διεξήχθη η πρώτη συνάντηση της επιτροπής, όπου είχαμε την ευκαιρία να 
συζητήσουμε θέματα της ημερήσιας διάταξης (συγκερασμός  όσων είχαν προτείνει οι ΜΚΟ, 
το ΚΕΕΛΠΝΟ και φορείς όπως ο ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, κλπ.) 

Θεωρούμε ότι οι οργανώσεις, μας που είναι φορείς παροχής υπηρεσιών  και ασχολούνται 
συστηματικά με την πολιτική των ναρκωτικών, θα πρέπει  να συμμετέχουν  στη συν-
διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά από το αρχικό στάδιο  και ως εκ τούτου να 
αντιπροσωπεύονται στη επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου. Ο Υπουργός υγείας οποίος είναι αρμόδιος για τη σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής 
Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών θα πρέπει, με σχετική 
τροποποίηση, να συμπεριλάβει την εκπροσώπηση των ΜΚΟ στην Επιτροπή.  

 

Κ. Πρωθυπουργέ, 

Η δημόσια διαβούλευση για την Στρατηγική και το Σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά θα είναι 
το ελάχιστο δείγμα  έναρξης μιας δημιουργικής και παραγωγικής συνεργασίας και μια απτή 
επιβεβαίωση της εκτίμησης  της συμβολής της κοινωνίας των πολιτών στην πράξη. Θα 
πρέπει να  δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και κατάθεσης προτάσεων σε κάθε ενεργό 
μέρος της κοινωνίας των πολιτών που θεωρεί ότι έχει να προσφέρει στη διαμόρφωση της 
Στρατηγικής και του σχεδίου δράσης  για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που πλέον (εκτός των 
άλλων) ταλαιπωρεί τη χώρα μας και από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας με αφορμή την 
έξαρση της επιδημίας του HIV στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην πρωτεύουσα. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή που θα δώσετε στην επιστολή μας. 

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση. 

 

Με εκτίμηση, 

 

κος Θανάσης Αποστόλου, Εταιρεία ΔΙΟΓΕΝΗΣ 

κος Τζανέτος Αντύπας, PRAKSIS 

κα Έφη Κοκκίνη, Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ 

κος Λεωνίδας Βακερλής, Κέντρο Ζωής 

κος Νίκος Δέδες, Θετική Φωνή 

κος Γιώργος Καλαμίτσης, Σύλλογος Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας» 

 

Συνημμένα: 

*Επιστολή προς Εθνική Συντονίστρια  |   ** Απάντηση Εθνικής Συντονίστριας 


