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Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011 

 

Η ΕΕ∆Α σε συνεδρίαση της ολοµέλειάς της (29/9/20011) υιοθέτησε Bαρατηρήσεις εBί του 

νοµοσχεδίου του ΥBουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και ΑνθρωBίνων ∆ικαιωµάτων 

«Κώδικας Ναρκωτικών», το οBοίο της αBεστάλη για γνωµοδότηση.   

Η ΕBιτροBή BροσυBέγραψε  τόσο το Bνεύµα, όσο και το γράµµα του νοµοσχεδίου, καθώς 

αυτό ανταBοκρίνεται εBαρκώς στο δεσµευτικό για την Ελλάδα διεθνές και ΕυρωBαϊκό 

νοµικό Bλαίσιο και στις συστάσεις αρµόδιων ∆ιεθνών Οργάνων -όBως για Bαράδειγµα της 

ΕυρωBαϊκής ΕBιτροBής  για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT).  

Κατά την ΕΕ∆Α, το νοµοσχέδιο αBοτελεί σε γενικές γραµµές µια ψύχραιµη, όσο και 

τολµηρή εBανεξέταση του όλου Bλαισίου Bοινικού κολασµού των αδικηµάτων Bου 

σχετίζονται µε την χρήση και την διακίνηση ναρκωτικών και της µεταχείρισης των 

εξαρτηµένων χρηστών αBό την Bολιτεία, µε βασικούς άξονες: 1)την κατοχύρωση του 

δικαιώµατος του εξαρτηµένου χρήστη στη θεραBεία, 2) την εισαγωγή ενός αναγκαίου 

εξορθολογισµού των Bοινών, 3) τον Bροσεκτικό διαχωρισµό µεταξύ ελαφρύτερων 

BεριBτώσεων διακίνησης και των βαρύτερων και οργανωµένων µορφών, για τους οBοίους 

διατηρεί την αυστηρή καταστολή, 4) την εισαγωγή εBιBλέον αBοδεικτικών µέσων για την 

διάγνωση της εξάρτησης, Bέραν µόνης της έκθεσης Bραγµατογνωµοσύνης, όBως αυτή 

ισχύει µέχρι σήµερα, και 5) την συστηµατοBοίηση των οργάνων σχεδιασµού, συντονισµού 

και υλοBοίησης της Bολιτικής κατά των ναρκωτικών. 

Οι Bαρατηρήσεις της ΕΕ∆Α συνοδεύτηκαν ωστόσο αBό έκφραση έντονης ανησυχίας 

σχετικά µε την εξασφάλιση των BροϋBοθέσεων εφαρµογής των Bροβλέψεών του στη 

σηµερινή δύσκολη συγκυρία. Οι δραµατικές BερικοBές στις χρηµατοδοτήσεις των 

Bρογραµµάτων Bρόληψης, θεραBείας και αBεξάρτησης, αλλά και αυτών της 

υBοκατάστασης, µέρος της γενικότερης συρρίκνωσης του ήδη τραυµατισµένου 

κοινωνικού κράτους, είναι αBειλητικές για το άρτιο αυτό νοµοθέτηµα και 

ενδεχοµένως θέτουν υBό αµφισβήτηση την εφαρµογή του. 

Τέλος η ΕΕ∆Α έκανε εBισηµάνσεις/Bροτάσεις εBί συγκεκριµένων άρθρων του νοµοσχεδίου. 

 

Το Bλήρες κείµενο των Bαρατηρήσεων της ΕΕ∆Α εBισυνάBτεται. ΕBιBλέον είναι 

Bροσβάσιµο στην ιστοσελίδα της (www.nchr.gr)  

 

Για �ερισσότερες �ληροφορίες ε�ικοινωνήστε µε την Χριστίνα Πα�αδο�ούλου, ε�ιστηµονική 

συνεργάτιδα της ΕΕ∆Α, στα τηλ.: 2107233221-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Η Εθνική Ε�ιτρο�ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου (ΕΕ∆Α) είναι συµβουλευτικό όργανο της 

Πολιτείας σε θέµατα νοµοθεσίας και �ολιτικών �ου σχετίζονται µε τον σεβασµό των ανθρω�ίνων 

δικαιωµάτων στην Ελλάδα. Έχει συσταθεί µε τον νόµο 2667/1998 και ξεκίνησε να λειτουργεί το 

2000. Σ’ αυτήν εκ�ροσω�ούνται τριάντα ένα φορείς (ανεξάρτητες αρχές, �ανε�ιστηµιακές σχολές 

νοµικών και �ολιτικών ε�ιστηµών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, �ολιτικά κόµµατα και 

Υ�ουργεία), οι ο�οίοι εκλέγουν το �ροεδρείο της ΕΕ∆Α. Πρόεδρος της ΕΕ∆Α είναι ο κ. Κωστής Α. 

Πα�αϊωάννου, �ου εκ�ροσω�εί το ελληνικό τµήµα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας. 


