
" Cfkl .. τις KCiVuvk«cΠΓΗΤνΤΤΚΗ ΕΚΘΕΤΗ 3ovc«nti Γτ,ς εηογπς -.οι κι». τις κοινωνικές αντςληψει* που τότε επι- 

κοατσυσαν. μιαπνεεται απο via ανχίΑ.τκκη απειλής καν επιοοκης σκληοω.

__ Τονον "Ιύ.αΑολέαηβη της ο.άοοσης ποινών, οι οποίες ΠΑηττουν το ίδιο αυστηοα οαο υς ηοο·-”. _ ,ουν καποια

- _„ --- r .- i. X(_|V «α. HOCCTSSia -iJ'r -t*· _-χέσ~ uc τα ναοχμτ.κά. Έτσι τιυωοουντα. λόγου χάδ.ν ue το ίδιο 

-vAOioic ποινής και ο. „ί χαλέμορρψ ι, που ο.ακι νούν τ ο ν νους ναοχωτ.χσ 

με πλωτά και με εναέρια ucoa κ*. ο. χοήστες, πο. προσπαθούν να ε-οι-

. *Γ»α την hcr-.noACurc- της ί.άδοσης των vaonyTinuv
Kovounooui -ην κασ-υεσ-.νη τους δόση.

Οι χοήοτες τιυωοουντα. ελαωοοτεοα απ τούς ΐαπόρους, αλλα πάντως at
soMMaaia ,iuv". - fcjipvne-. seocflfcJti -a «vnweTauoti

ποινή συλακισης τουλάχιστον δύο ετών. Αυτό, σε συνδυασυό ue την
. ,c».Hd τη akn.re xuv vaewtuuiw. *UTT! CXt. «Μ. την τελευτάνε

αόυναυία αναστολής ή αετατοοηής της ποινής αυτής, έχει ως συνέπεια
,.>5ί;ίο ουησυχητνκίς ό.ααταοεις «a. «τη xum -a;, ταοβλο που τα

να γευ.^ουν οι αύλακες uc άτουα που πεοιστασικά έκαναν χρήση ναοκω—
—^ετα σπαλείπονται σηυαντυκά iAivu των άλλων υυοωπαικων *ωοωυ.

τικσυ, ενώ οι έ’αποοοι διαφεύγουν.
. -ou προu.vti τκί νομοσχέδιο, οωοοα οε *θια επίπεδα:

Τέλος, σειοά άλλων διατάξεων του Ν-Δ. 743/1970 συιιπληοώνουν την
Γτην πρόληψη - ενηυέρωση

εικόνα του ισοπεδυτικού αυτού νοαοσετήυατος. Η ισοηεδωτικη αυστηοο-
-τη θεραπεία

τητα αντί να οδηγεί σε πάταξη ή δοαστικό ηεοιοοισαό του «ραινόνενου.
.-την «οινύΐνιχή επανένταξη των. χρηστών

αντίθετο ολισθαίνει σε απαοάδεκτη επιείκεια, αέοα από άλλες διατά-
. επίσης στην απηνη διωξτ κα. τιμωρία των ευηόοων «α. στην

ξεις η uc τη χοήση κάποιων γενικών δικαιοηολιτικών αοχών. Η δήθεν
~ντιυετωηιση Ιων χρηστών, που συνδέεται. κυρίως, uc την

αυστηρότητα οδήγησε πολλές Φοοές σε ηληοη αοώωση uc την εηίκλησ»-
,.υική επανένταξη.

αιιριόολιών, που ποαγυατικά δεν υπήοχαν.
ί^σδος και τα ucoa hq avuucxunion στηρίζονται στη δηνιουογία

Ερισκόααστε συχνά οε κατάχοηση της διεξόδου του άοθοου 14 του ίδιου
_ν cecrujv για χιιοαςη και υλοποίηση της Κυβερνητικής Πολιτικής,

vouocctικού 6ιατάγυατος. Επικίνδυνοι και un επικίνδυνοι δράστες
-;;ο>ί πάντοτε cuuucToxr,, τόσο στα προγράμματα όσο και στον

επεδίωκαν το χαοακτηοιουό τους ως τοξικουανώ^, χια να unoooOv υέοα
,..vwvi*0 έλεγχο, οργάνων λαϊκής εκποοσώπισης και επιστηνονιχής

σε διάστηυα ελάχιστων υηνών να χαοακτ no ιστούν α»ς αηοθεοαπευόνενοι
ϊ( κ-πΡιωσης .

και έτσι να επιτύχουν την άιιεσπ απόλυσή τους από τις φυλακές.
- συνολικά αντ ινετώπιση και. οι νέοι de(juoi προϋποθέτουν την ενεογο- •

Αλλά δεν είναι ιιόνο αυτό το ελάττωνα ή κενό οτο νονικώ πλαίσιο
πο.ηση των παραδοσιακών ή αναπτυσσόαενων 6ηνο*οατικώιν θεσμών σε

που ισχύει.
•ΓΤ.ηεδο αποκέντρωσης (Τ.α. , Φοοείς λαϊκής συμμετοχής! και. σε

Avauc.σδήτητα η παραδοσιακή αντιυετώπιση του ηοοδλήυαχος uc ηοινι-
■.*.·.ηε6ο παιδείας, όηλαόή του συνολικού πνευματικού πλούτου του

κές κυοώσεις, είναι απαοαίτητη κυοίως απέναντι ο'εκείνους που χοη-
•.αα ·.. Απαιτείται επίσης η παρέμβαση στην κατοικία, στην κοινότητα,

σιυοποιούν το ναρκωτικά ως ένα αέσο για να θηοαυοίξουν οε 6άοος
της δουλειάς καθώς και στη συστηματική μετάδοση των γνώσεων, όηλαοή

της οωυατικής και ψυχικής υγείας του λαού.
ττ-ιν εκπαίδευση.

Απέναντι στους ασυνείδητους “ενπόοους του θανάτου*, που είναι ουνή-
Πάνω απ όλα γ· συνολική αντιμετώπισή στηοίζεται στην ποοώθηση ενός

θως οογανωυένοι και κιντούνται οε διεθνές επίπεδο, χοηοιυοηοιώντας
νέου συνόλου αξιών, που συνθέτουν τις παοαδόσεις του λαού με την

άφθονα υλικά και τεχνικά νέσα και ανεξάντλητη εφευρετικότητα, a run-
πρόοδο της κοινωνίας και τις νέες κοινωνικές εξελίξεις.

τείται η. παραδοσιακή αντ ιυεεχύπιση του ηοοβλήυατος uc αυστηρές ποι-
.Με αυτή τη διαδικασία σύνθεσης ποέπει κυοίως να εηιδιωχθει ο παοα-

νικές κυρώσεις αλλά και ut καλά οογανωαένες υπηρεσίες καταδίωξης·
μερισμός της διάδοσης των ξενόφερτων ηθών, όχι τόσο ιιε απαγοοεύσεις

Tc ποόβληυα όυως είναι πολυδιάστατο και οφορο στον κοινωνικό, υγει~
οσο κυοίως ue την άοση των πεοιοοιστικών παοαγόντων, που δημιούογη-

ovouiKd, oikovouik0 και εκπαιδευτικό τουέα.
σαν επι δεκαετίες συσσωοε υμένα αδιέξοδα, ιδιαίτεοα στους νέους ανθρώ

Ουσιαστικά λείπει από το νονικό καθεστώς που υπάρχει:

- στην αιαοοάλεια για το μέλλον, που Οφείλεται στην κοίση του συστή- Β πρόδλεψη όλων των αναγκαίων υπχσνισυών για πρόληψη-

uatoc. 0 συντονισυός της συνολικής αυτής προσπάθειας για πρόληψη.

- στην χωαίς όοους “ανταγωνιστικότητα*. 0 κοινωνικός έλεγχος, η ηαοέυθαση Των αουόδιων κοινωνικών φορέων

- στην τάση για άκοιτο μιμητισμό αντί για το δηνιουοτικό εμαλουτι- στον αγώνα για ποόληΨη.

cu6 ut νέες αντιλήψεις. Οουθενά δεν αρθρώνε·\ι π εηιστηυονικό θε^λιωυένη πρόταση για θεοο-

- στην αυταρχική αγωγή, που δηωιουσγεί αντίθετα αποτελέσματα και πεία. Είναι εηιστηυονικό δεδουένο ότ. η θεραπεία του τοξικουανή

ενθαρρύνει τις τάσεις βυτής. δεν είναι υπόθεση χορήγησης ψυχοωαρυάχων αλλά ανάπτυξης από εξειδι-

* -την απουσία και έλλειψη δυνατοτήτων ελεύθερον χρόνου. κςυυένο προσωπικό σύγχρονων ψυχοθεραπευτικών τεχνικών.

* -την υποόάθμεση της ποιότητας ξωης.
2. ΤΖ ΕΓΙΝΕ niT.PI TOP a

τίγουο·- απάντηση στα προβλήματα αυτά συνδυάξεται αοΦαλώς uc την
Ε Κυβέρνηση του ΣΙΑΕΟΚ βλέποντας ότι η cunooia και η χρήση των ·λγ-

ΐ.ι.ευξη του στοατηγικού uac στόχον, που ηοοόιοτραοε ι την έξοδο
κωτικών, τα τελευταία χρόνια, έχει γνωρίσει υεγάλη εξάπλωση και τεί-

- -- τον κόσαο της αλλοτρίωσης και της αποξένωσης.
νει να γίνει ένα σοβαρό κοινωνικό και ανθρώπινο ηοόβληυα, προχώρησε

• -λΟατηγική αυτή επιλογή δεν υποόαθνιξει την ανάγκη για άνεση
σε u.α σειρά ενεργειών, επιστέγασμα τν*ν οποίων cίναι και τσ νουο-

-ολιτική και κοινωνική δοάση. Η πολιτική αυτή αναλύεται σε επιμέ-
σχέδιο που ποστείνονυη για ψήφιση.

-ους τακτικές και ποκιτικές για όλους τους τομείς και τα προβλήματα

"-συ προηγουμένως αναοέοθηκαν και κινείται στα πλαίσια της αοχής Γ - , δοθάνν λύσεις που δεν επιτρέπουν την πολυτέλεια της αποτυ-

’ -ι Των αοθοων αυτού του νομοσχεδίου. ,.ιΐ Γ./.λ— ούτε καν της τακτικής οπισθοχώρησης, αωού απευθύνονται σε 

ένα χώρο λε πτών ισορροπιών, έπρεπε πρώτα an‘όλα να κάνουυε ma όσο

Μ* Ε Ρ 0 Σ Λ* :ο *υνατόν προσεκτικότερη και αξιόπιστη εκτίυήση της κατάστασης· 

Έτσι uc την επιστηυονική ευθύνη των Εανεπιστηυίων Αθηνών.και Ιωαν-
ΓΕΝΙΚΑ

νίνων πραγuutoneιnoauc δύο έρευνες σε εθνικό επίπεδο που έδωσαν

IIXYCN ΝΟΜΙΚΟ ΚαΘΕΤΤΕΙ παράλληλα αποτελέσματα.

~ - vouikc καθεστώς για την αντιμετώπιση του ποοόλήυατος των ναοκω- Η πρώτη πσυ έγινε από το Πανεηιστήυιο Αθηνών έδωσε ma πλήοη εικόνα.

'ικών συγκεντρώνεται κυοίως στο Ν.Δ. 743/1972, όπως τροποποιήθηκε Εντελώς συνοπτικά θα unooouoauc να εηισηυάνουυε:

··■ το Ν.ς. - ·7ί ?Γ. Αυτό το νουικό πλαίσιο εκοοάξει τις πολιτικές Γ·.α την ηλικία ο.νάυεσα στα 12-17 χρόνια το 3,1% δοκίυαοε τουλάχιστον
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*La <ρογ»~ ναρκωτικά, oiww xc χαοίς, r, noulvr,, xc LSD, r, κοκαΐνη, xc το Κέντα.κό Συμβούλιο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών κα. το

oani> i τουοι »«d ω. xo οΐιούχα, το 4,8% 6oh ϊuoof νόμιμο νοοκωτικά, Κέντρα θεραπείας Εξηρτημένων Ατόμων. Αυτά τα όογανα θο εφαρμόσουν

6nwi ηοε-ιστικά, ονηκαχοθΑίπηκό κλη. κα. 92,1% fcev όοκίμοοε ποτέ ττ. νεα αντίληψτ παυ συνοψίζεται σε δύο θέσεις ϊ

κανένα ναοκωτ lkc.
α! α.αχωαισμός του εμπόρου από το χρήστη.

Ιτην ηλικΐο ανάμεσα axe 18-24 χρόνια r, αντίστοιχη αναλογία εινα.

1C,6V για naodvoua και 12,1% γιο νόμιμα ναρκωτικά. atouq μεγαλύ-
£) Ατεγκτη αυστηρότητο για τον cunooc κα. επιείκεια για το χρήστη, 

που για πρώτ·· oooc μποοεί νο επιλέξει τη θέόαπεία·κα. κοινωνική
τεοα από 2 5 χρόνων χρηο ιμοποίησαν, το ί,21 ηαρανομα και το 1C, 7 %

επανένταξη ή την ποινή.
vouiUC ναο»»ωι ικά.

Στόχος του νέου νόμου δεν είνα. r εκδικητική στάση, της Πολιτείας,
Η 6·:; τοσ'· τοευνα «ον έγινε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έδωσε

αλλά η επανένταξη μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, με σεβασμό
παρόμοια arc· ελέσματα.

Η κατανόλνση οε ποσότητες είναι πρώτα διαοοοα αδιευκρίνιστα χάπια,
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εκείνων των ανθρώπων που κάτω ajac. δεδο

μένες συνθήκες, με δική τους Βέδαια επιλογή, πεοιθωοιοποίήθηκαν.
μετά χαο.ς, πρεμιστικά και μικοές ποσότητες ηρωίνης και βαοόιτου-

Ας un ξεχνάμε ότι το πρόβλημα από τη Φαρμακευτική εξάρτηση παοου-

σιάξεται κύοιο στις νεαρές ηλικίες κα. είναι τεράστια ευθύνη κα.
χρήση κοκαΐνης, a ικρε t am νης ή LSD 6εν αναφέρθηκε .

εθνική επιταγή να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε τους νέους που
Τα αποτεκέσματο iwv ερευνών μας ο6ηγοσαν στο συμπέρασμα άτι ύπαρχε.

αποτελούν την ελπίδα και το μέλλον της χώοας.
πρόβλημα τοξικομανίας στην Ελκάδα, ειδικά avaucoa στους νέους, ο-Α-αο

αριθμητικά όχι σε 6οαματικό επίπεδο. 2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

It δεύτερο στάδιομ χοονικά όμως παράλληλο, σχεδιάσαμε και εκτελέ-
1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται στην έκταση που έχει πάρει ο

cauc ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές
αριθμός των χρηστών ναρκωτικών ουσιών. Το 57% του μαθητικού πληθυ-

■.-.•ν θεραπευτικών κοινοτήτων, τύπου Synanon, Day - top.
σμού ηλικίας 17 ετών, σύμφωνο, με τις στατιστικές του 1983, δηλώνει

Ιε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευοώπης εκπαιδεύσαμε μία ομάδα πως έχει χρησιμοποιήσει μαριχουάνα. Γιά όλα τ άλλα ναρκωτικά και για

θεραπευτών από Ψυχιάτρους, ψυχολόγους και Κοινωνικούς λειτουργούς την ίδια πάντα ηλικία των 17 ετών το ποσοστό χρήσης κυμαίνεται απο

στο θεραπευτικό Κέντοο Eaiiic Houfer της Ολλανδίας. το 1,21 για την ηρωίνη έως το 16,2 για την κοκαΐνη, με ενδιάμεση

Με την εμπειρία και τη γνώση που αποκτήθηκε, ξεκινήσαμε το ποόγραμ- τη χρήση των παραισθηοιογόνων, ενώ για τις αμφεταμίνες το ποοοστό

μα το οποίο μέσα στα ποώτα 6ύο χρόνια της λειτουογίας του έχει ανεβαίνει στο 17%.

δώσει θαυμάσια αποτελέσματα, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρόνο να ανα-
2. Στις Ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα από τη δεκαετίο του '70 και

γνωριστεί και να γίνει αποδεκτό από· την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία βέρα-
εδώ, παρατηρείται uta ανησυχητική αύξηση στη χρήση ναρκωτικών.

πευτικών Κοινοτήτων.

Με πρότυπο αυτό το πρόγραμμα και αα>ού στην πράξη επιβεβαιώθηκε 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

η επιλογή, προχωρούμε σήμερα στη νομοθετική ρύθμιση. 1. Με βάση τα παραπάνω στοιχείο για τη χρήση ναρκωτικών σι. μαθητικό

Ε δευτεροβάθμια, η θεραπευτική παρέμβαση μόνη της κατά κανένο τρόπο πληθυσμό άλλων χωρών θα μπορούσε να οδηγηθεί κανείς στην εκτίμηση - -

δε λύνει το πρόβλημα, βασική όιιως παρέμβαση στο χώοο θεωοούμε την συμπέρασμα ότι το πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών από ιυυς μαθητές της

πρωτοβάθμια παρέμβαση, την πρόληψη. χώοας μας δεν είναι σοβαρό. Μια προσεκτική όμως παρακολούθηση της

He αυτές τις αρχές τέθηκε ως δασικός στόχος η αναβάθμιση της ποιό- εξέλιξης μέσα στο χρόνο του φαινομένου στις άλλες χώρες θα πρέπει

τητας ξωής που τιοοσβλέπει σε μια επανατοποθέτηση όλης της κοινωνικής, να μη μας εσησυχάξει. Το Φαινόμενο της χρήσης των ναρκωτικών, από

πολιτιστικής και οικονομικής μας ζωής απέναντι στα Βιοτικά ποοδλήμο- τη στιγμή που θα εμφανιστεί, έχει ραγδαία διάδοση, με αποτέλεσμα

τα με μια ανθρωπιστική θεώρησή τους. σε λίγα χρόνια να διπλασιάζεται ή κα. να τριπλασιάζεται.

Χωοίς δογματικές τοποθετήσεις που δε θα άχτηναν ξωτικό χώοο για κί- Η Ελλά6c στην αοχή της δεκαετίας του '60 , έμβανίξετα. ετεοοχρονι-

νπαη στη νεολαία, δίνει η Πολιτεία σήμερα ανυποχώρητο αγώνα για να σμένη οε σύγκριση με τις άλλες χώρες ως προς την έκταση του ηοοβλή-

προωθηθούν και να διαοοαλιστούν τα δικαιώματα των νέων στη δουλειά, ματος. Εν τούτοις Φαίνεται πως δεν έχει αποφύγει το πρόβλημα.

στην επιστήμη, στη μόοοωση, στον αθλητισμό, στον ελεύθερο χρόνο Για «τούτο πρέπει να ανησυχούμε γιο το-Φαινόμενο της χρήσης των na.no-

και κυρίως στη συμμετοχή και τον έλεγχο των πολιτικών και κοινωνι- νομών ναρκωτικών ουσιών. Δεν πρέπει όμως ταυτόχρονα να υποτιμήσουμε

κών εξελί ξεων . και το φαινόμενο της αρκετά μεγάλης έκτασης στη χρήση φορμακευτικώ\

Μεγάλο τμήμα της προληπτικής αντιμετώπισης καλύπτει η ενημέοωση. ουσιών, χωρίς σύσταση γιατρού, ενώ νόμιμο είναι το αντίθετο, ©οινό-

Αυτή όμως πρέπει vc γίνεται με ενιαίο τρόπο από ειδικά εκπαιδευμένο με vc που διαπιστώθηκε από τις έρευνες.

άτομα σε κάθε χώοο. Στα σχολεία, στους χώοους δουλειάς, στους μοο-
2. Τα γ,ι- πάνω στοιχεία μας δίνουν την εικόνα ενός μικρού τμήματος

οωτικούς συλχόγους και όπου άλλου ανοπτύσοσντα. συλλογικές έ>οαστη-
της νεολαίας, που τείνει vc ακολουθήσει από τα πρότυπα της κατ eve -

οιότητες.
λωτικής και “φαρμακευτικής* κοινωνίας.

Χαθοοιστικά ρόλο fee παίξει στον τομέα αυτό το Ε.Ι.Υ. με την ανάπτυξη
Πρότυπα που μεταωέροντα. κα. μέσα από το r...roc οικογενειακό πεοι-

των κοινωνικών υπηρεσιών στα κέντρα ποοτοδάδμιας περίθαλψης.
βάλλον. Και στα πρότυπα αυτά προστίθεται η επίδραση των συνομηλίκων.

(Κέντρα Υγείας* συμβουλευτικοί σταθμοί, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής κλπ.
ιδιαίτερα ισχυρός παράγοντας για την ηλικία αυτή. ‘Οχ. λιγότεοσ

Ιε όλο το χώρο της πρόληψης η συμβολή και η συμμετοχή της τοπικής
σημαντικός παράγοντας είναι και η “υποκουλτούοα* που δημιουργέίτο.

αυτοδιοίκησης ως ©οοέα ποκιτιστικής αναγέννησης θα έχε. καθοοιστι-
στους νέους καθώς και η επί6οασή της στην αντίληψη γιο τη χρήση τω·

κό χαρακτήρα.
ναρκωτ ι κών.

Deo'όλες αυτές τις προσπάθειες uc προληπτική και θεοαπευίική παοέυ-

όαση είνα. ρέβαμε στ ι το ποόδλημα οπό τη Φαρμακευτική εξάοτησ- 6c 2. κ εικόνα πρέπει να συμπληρωθεί και uc ορισμένα άλλα ερμηνευτικα

υπάρχει’ έστω κα. σε μικρή κλίμακα. Γι 'αυτό θα πρέπει να υπάρχει και στοιχεία από το οικογενειακό πεοιβάλλον και τα προσωπικά χαρακτήρα-

ο ποινικός νόμος για να ουθμίξει τα νομικά προβλήματα, που ποοκύ- στ ικά των χρηστών: Η anouoic του πατέρο από tc σπίτι, γονείς που

πτουν. πάσχουν από ψυχική αορώστεια. η μακρόχρονη παραμονή (ιδιαΐτεοα μοπ"

I προηγούμενος νόμος, προϊόν Των θεωοητικών αντιλήψεων της δικτοτο- λύτερη από 6 μήνες» στο εξωτερικέ, το συστηματικό και ραρί κε-νιοώ-

είας, απέπνεε αποκλειστικά κατασταλτική λογική χωοίς ό.αχοί σεις η μεγάλη χρήση αλκοόλ, η μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, μαςί uc ΤΓ

περιπτώσεων και χωοίς διατάξεις θεραπευτικοί χαρακτήρα. μεγαλύτερη συχνότητα νυκτερινών διασκεδάσεων, η χαμηλή σχολική C"·*

Ιτο νέο νόμο, σε σπ.όεβαίωσ- της προληπτικής και ανθρωπιστικής πολι- δόση, οι ουχνές ©υγές από το σπίτι ή το σχολείο.

τικής που τον διατνέε., προτάσσεται άοθοσ που δπμιουογεί δύο όργανα, Τα παραπάνω χαοακτηριοτικά συνθέτουν μια ποώτη εικόνα γιο τους



.-τες--71C- £ιχόνα naiowuv u*: ποκκαολά οικοτευειαχα, εχηαιόευηω για την κάλυψη αυτών των σταδίων.

«υχθΑθ> me προβλήματα. Πανδιών με wiuucvn ouToexTiunon, έλλει- Στο σχέδιο νόμου καταγραΦεται. μόνο ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο

- τ-ποίθησης στον εαυτό τους, αώιαωοοια για την χοινωυία, τα κοινά. για τη όηνιουογια των θεσμών και των νέων μεθόδων.

Λνθοωαο mu την ίόνα τη ζωή. Παιδιών σ'ένα μεγάλο ποσοστο όυοα- 0. λεπτομερειακές περιγραφές αποφεύγονται οχι μόνο για λόγους νομο-

...---μένων an'τη ζωή τους : Το 1/4 αηό αυτά έχει αποπεοαθεί ναυτο- τεχνικής λιτότητας, αλλά και για ένα πρόσθετο λόγο : Για να είναι

-~υήσει και πεοισσότεοα από τα μισά από αυτά έχουν κάνεε επανειλημ- το νέο θεσμικό ηλαίσιο πιο ευέλικτο, πιο γρήγορα και πιο εύκολα

γ; αηόηεεοες αυτοκτονίας. Αυτοί οε τραγικοί τελευταίοι αριθμοί προσαρμόσιμο σε ένα ηοόβλημα με απροσδόκητα δυναμικό χαρακτήρα.

,χίί ouv uc τον ηεο παραστατικό τρόπο την ανασφάλεια των νέων γ εα Οπου στο σχέδιο νόμου γίνονται λεπτομερειακές ρυθμίσεις, αυτό

_έλλον. Ανασοάλεια ηου οφείλεται στη σκληοή ανταγωνιατεκότητα ηου γίνεται είτε για λόγους αοστηοα συνταγματικούς είτε για να σήμα-

Τ.-ετωηεζει ο νέος σ' όλους τους τονιείς της ζωής, μέσα σ'ένα κόσμο .-δ,τήσει με τον πιο ευκοινή τοόπο τις νέες μεθόδους.

; .. ~ων ευκαεοεών.

i-ό μια αυταρχική αγωγή, με τη σπατάλη του ελεύθερου χοάνου, που 

αντικειμενικά 6εν ικανοποιεί ούτε τις ανάγκες ούτε τα ενδιαφέροντα 

-^ν νέων. Ανασφάλεια που καλλιεογείται μέσα οε πόλεις με υποβαθμι-
ΗΈ·Ρ C r Β ■

σμένη την ποιότητα της ζωής, σε πόλεις αηοόσωπες και ue εκατοντάδες ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

χιλιάδες άγνωστους συιιπολίτες, με απασχόληση και ψυχαγωγία χωοίς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

i-αιουογικό πεοιεχόμενο και με ξενόφερτα ποότυπα ζωής.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ.

= . Η ΝΈΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Το Κεφάλαιο αναφέοεται στην οργάνωση του προγράμματος για τη συνολι-

Μετά από ουσιαστικό διάλογε, διεπιστημονικό και όιυηουογικώ, η Κυ- κή αντιμετώπιση της εξάρτησης και στα όργανα, που δημιουργούνται

βέρνηση κοίνει ότι είναι ώοιμη η νέα ηοόταση για την αντιμετώπιση για την ε®αομογή του.

*αι καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και την ποοστασ ία Ειδικότερα:

των νέων. Η ηοόταση είναι ώοιμη και όσον αοοοά το περιεχόμενό της 

>αι όσον αοοοά το χοόνο και τη διαδικασία που προηγήθηκε ποιν από
1. Με το όοθοο 1 ποοβλέπονται τοεις σημαντικές ρυθμίσεις:

την κατάθεση του νομοσχεδίου αυτού στην Εθνική Αντιποοοωπεία.
α) Δημιουργεί τα. κεντρικό συμβούλιο για την καταπολέμηση των ναοκω-

ΤΟ πιο σημαντικά στοιχεία της νέας αυτής ποότασης είναι τα ακόλουθα:
τικών, από εκποοσώπους των Υπουργείων που έχουν άμεσο ενδιαφέρον

και το οποίο χαοάοσει την εθνική πολιτική σε θέματα ηοόληψης - έρευ-

Βελτίωση σημαντική στην παοαδοσιακή αντιμετώπιση του ποοβλήματος νας και συντονίζει τις δοαστηοιότητες των Υπουογείων στον τομέα

με ποινικές κυοώσεις. Όλες οι ποινικοδικονομίκές διατάξεις του της καταπολέμησης των ναρκωτικών.

νομοσχεδίου εμποτίστηκαν και διατυπώθηκαν μέσα αηό τη βασική »ιλο- β) Παράλληλα ηοος το κεντρικό συμβούλιο λειτουργεί γνωμοδοτικό

σοφία του σχεδίου : Αυστηοότητα για τους “θύτες", τους “εμπόοους συμβουλευτικό όογανο, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή του κοινωνικού

του λευκού θανάτου* και εκμεταλλευτές του πάθους των άλλων, επιεική συνόλου στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναοκωτικών και την ηοο-

όμως μεταχείριση των θυμάτων, δηλαδή των χρηστών, που παοέχει την σταοία των νέων. Η σύνθεση του συμβουλευτικού αυτού οργάνου εξαοωο-

ηοοσδοκία για αποκοπή τους από τον κόσμο των ναοκωτικών. Εκτός όμως λίζει την πιο πλατιά κινητοποίηση του λαού στον αγώνα κατά των ναο-

από τη θεμελιώδη αυτή διάκοιση δεν κοίνεται ότι υπάοχουν αοκετά κωτικών, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της νέας νομοθετικής

στοιχεία ηου δικαιολογούν άλλες διακοϊσεις στη μεταχείριση των ηοο- ποότασης.

οώπων που σχετίζονται με τα ναοκωτικά. Ιδίως δεν υπάρχουν με κανένυ. γ) Ιδρύεται νομικό ποόοωπο ιδιωτικού δικαίου με τον τίτλο “Κέντοο

τοόπο πειστικά στοιχεία που να δικαιολογούν τη διάκοιση της μετά- Θεραπείας Εξηρτημένων Ατόμων*, στο οποίο υπάγονται όλα τα μέχρι

χείρισης των δραστών ανάλογα με το χαρακτηρισμό των ναοκωτικών ως τώοο κέντρα αποτοξίνωσης, οι σχετικοί συμβουλευτικοί σταθμοί ηου

“σκληρών" ή "μολοχών* (χασίς, μαριχουάνα, LSD, κλπ.). Αντίθετα, υπάρχουν και θα δημιουογηθούν.

στοιχεία και επίσημα κείμενα οδηγούν στο συιχηέοασυα ότι τα λεγόμενο Με την πρόταση αυτής της θεσμικής ρύθμισης τονίζεται ο ιδιαίτερος

'μαλακά* ναοκωτικά είναι πολύ επικίνδυνο γιατί ι α) έχουν ψνχοτο- προληπτικός χαρακτήρας της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της

ικές συνέπειες, β) δημιουσγούν έντονη ψυχική εξάρτηση και γ) αποτε-
Λ -

καταπολέμησης των ναρκωτικών. Η θεσμική αυτή ρύθμιση γίνεται με

Αθύν το ποοστάδιο για το πέρασμα στα “σκληρά* ναρκωτικά. ... τέτοιο τοόπο ώστε να αποφεύγονται από τη μια μεοιά αντιφατικές

• βελτίωση της παραδοοιαχής αντιμετώπισης με ποινικές κυοώσεις πρωτοβουλίες, υπερβολές ή αντίστοιχα αδοανειες ,που είναι εξίσου

“εν πεοιοοίζεται όμως μόνο οταπιο πάνω, αλλά έρχεται να καλύψιι επικίνδυνες στον αγώνα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Και από

awe άλλη σειοά ελαττωμάτων και κενών ηου εντοπίζονται σε όλες την άλλη μεριά το θεσμικό αυτό πλαίσιο έχει τέτοια ευελιξίο η οποία

'· -C οάσεις της ποινικής διαδικασίας και φθάνουν μέχρι και το στάδιο επιτρέπει την εξατομικευμέντ> προσέγγιση του υποψηφίου θύματος ή

£*τέλεσης της ποινής. Κενά και ασάφειες που επέτοεπον ακόμη και του δυστυχούς χρήστη.

κατοστοατητήσεις υπέρ των “εμπόθων του λευκού θανάτου*. Οι βελτιώ

νεις αυτές δα εκτεθούν αναλυτικά, κατά την έκθεση κάθε άρθρου.
2. Στο άρθρο Γ περιγράφεται η σύνθεση τηε επιτοοπήε Ναρκωτικών.

2. Ένα από τα πιο σημαντικά όμως στοιχεία της νέας αυτής νομοθε-
3. Στο άρθρο 3 αναφέρεται επιγραμματικά το Ποόγοαμυο τια τη θεοα-

νιχής ποότασης είναι η κάλυψη Χαι η αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη
πευτική παρέμβαση σε τρίο επίπεδα Πρόληψη - Θεραπεία - Κοινωνική

των τοιών σταδίων που έχουν κριθεί επιστημονικό ότι ποέπει να δια-
Επανένταξη.

•υθούν στον αγώνα για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.
Δίνεται ιδιαίτεοη έμφαση στον τομέα της ποόληΨης uc τη δημιουοτία

Αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για
ολοκληρωμένου δικτύου από Συμβουλευτικούς Σταθμούς και Κέντοα Ανοι-

νην καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Το στοιχείο αυτό υπο-
χτής Προστασίας, που οε συνδυασμό με τις κοινωνικές υπηοεσίες των

ριαιοείται σε : α) ποόληώη - ενημέρωση, β) θεραπεία, γ) κοινωνική,
Κέντρων Υγείας, θα πραγματώσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα προληπτικής

επανένταξη.
παρέμβασης που έχει εκπονηθεί.

Στο σχέδιο νόμου, που υποβάλλει η κυβέρνηση στην Εθνική Αντιποοοω-
Καινοτομία του άρθρου αυτού είναι και η ύημιουργία ειδικών οωωοο-

πεια, δεν είναι δυνατό βέβαια νο πεοιγοαψούν αυτά τα τοία στάδια,
νιστικών καταστημάτων θεοαπευτικού χαρακτήρα για την αντικατάσταση

ο*, τοεις σκοπιές με άλλα λόγια, που πρέπει η Πολιτεία να δει το
του σημεοινού αναποτελεσματικού συστήματος.

ηοόβλημα. Εκείνο όμως που καταγράφεται στο σχέδιο νόμου είναι η Σε πλήθη ανάπτυξη το Πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης διαοθοώνεται

δημιουργία των θεσμών, η καταγραφή των διαδικασιών και των μέσων σε τρία επίπεδα (βαθμούς):
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λ ' βαθμό; - ΕοόΑηψτ
ί. Etc άοθοη ί; απαρεθυούνται τα δασικέ εγκλήματα σχετικά με τα

ναρκωτικά, b αξιόποινη ουμπεοίΦθοά των εγκλημάτων αυτών ηεοιγρο-

. tuubouACu;.»! Σταθμόί : ccxai uc μια περιπτωσιολογική απαρίθμηση των τοόπων τέλεσης. r

Αυτοί λειτουργούν είτε στα Κέντοα Υγείας του Ε.Ι.Υ. είχε ω; c.oia ακολουθεί σε πολλά σημεία το άοθοο 2 του κ.α. 743/>97C.

κολυδύνάμοl σταθμοί ur θέματα Οικογενε ιακού Ποογραμματ ιομού, κακό- οστόσο υπάρχουν σημαντικές διααοοες, οι κυσιότεοες από τις οποίες

ποιουμένου παιδίού και γυναίκαν» υγε ιονομικηςόια/αύτ tort κα. όιαωώ- 

τι η c ι it bi.uc.xc. Ναρκωτικών και Αλκοολισμού.
είναι οι έξης:

'Πθ>C των Συμβουλευτικών Σταθμών είναι :
α Στην παράγραφο Γ ορίζεται ότι οι πράξεις αυτές αποτελούν μόνκ

τρόπους τέλεσης του βασικού εγκλήματος. Γι αυτό μια μόνο τιοιν
a) η ενημέρωση μί ειδικά εκπαιδευμένο ποοοωηικό γιο τα παοαπάνμ

επιβάλλετα., ενώ οι περισσότεροι τρόπο, λ&μβανοντα. υπόψη γιο
θέματα,

β) η 6ηυεουογ ία ειδικών ομάδων άμεσης επέμβασης,που θα παρεμβαίνουν
την επιμέτρησή της·

για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών σε καθοοισμένες περιπτώ-
Επομένως, το έγκλημα της παραγωγής, εμποοιας, κατοχής ή όιακίνησπ„

οεες υωηλού κινδύνου
ναρκωτικών διαμοοοωνεται οε έγκλημα υπαλλακτιπώς μικτό.

Μ αυτό τον τρόπο αποφεύγεται να θεωρείτο, η τέλεση με πολλούς

γ) η εκτέλεση ειδικών θεραπευτικών - υιεοστποεκτ ι*ών ιοογοαμμάτων
τοόπους ως προτματική συοροή πολλών κακουργημάτων, όπως γίνεται

γεα μη εθισμένους χρήστες ναοκωτ εκών ουοεών που έχουν καταοικα-
σήμεοο με το ισχύον Ν.Α. 743/197G. Διότι με την άκοως πεοιπτωο.ακ-

οτεΐ γεα ίδια χρήση ναρκωτικών, lao&pc 1Γ παρ. 2)
ρύθμιση του Ν.Λ. 743/70 ανέκυπταν, στην ποάςη, πεοιπκοκα και δυοt ·

6) η παρακολούθηση των θεοαηευμένων ηοώην εξαρτημέων χρηστών ναρκω-
πιλυτα προβλήματα συοοοής.

Τεκών Ονο ιών.
Το ίδιο ιστοοικέ γεγονός είχε 6iaanacTCi μόνο γιο τις ανάγκες

του νόμου οε οκτώ (8! εγκληματικές πράξεις. Και γιο όλο αυτά επε-

2. Σύμβουλευτ ικοϊ «σταθμοί του ΚΕ.6.Ε.Α. βόλλετο ξεχωριστά μια ποινή κάθε rood. Και αυτό ανεξάρτητα από τη

3. Κέντοα ανοιχτής ηοοσταοί&ς γεα εξαρτημένα από Φαομηκευτ εκές
σοβαρότητα της πράξεως και την επικενδυνότητα του δράστη.

ουσίες άτομα που :
Η βασική θέετη, που είχε ακολουθήοε ι- μέχε,ι τώοα ο Αρειος Πόνος, ε .

η ακόλουθη:
α) 6α δέχονται, με παραπομπή από τους συμβουλευτεκοΰς σταθμούς,

Εκείνος πον ηοατματώνε. περισσότερες από μία μοοοές αξιόποινης συ.π

τα άτομα εκείνα που ποοσήλθαν γεα να ενταχθούν σε θεραπευτικό ρεαοράς κατά το Ν7 4 3/ 70 ακόμη και αν όλες αοορούι σε μία και

προγράμματα αλλά 6εν κοίθπκαν ακόμη ώοιμα γεα εισαγωγή και θα την αυτή ποσότητα ναρκωτικών “διοποάττει πλείονα αυτοτελή πραγματ.κ

εφαρμόζουν προγράμματα Ψυχικής κινητοποίησης - ευαεσθητοποίησης, συρρέογτχα εγκλήματα*. Ε συοσσή δηλαδή είνα. πάντοτε αληθινή. Αυτό

β) 6c δέχονται αυτούς που γεα διάβοοους λόγους ετκατέλεmov τα 6ε ισχύει κατά το ακυρωτικό ακόμη κα. γ.c περ.πτώσε.ς όπου η αποδοχ

θεραπευτικά προγράμματα με σκοπό την υποστήοεξή τους γεα συνέ- της αντίθεσης λύοης οαίνετο. να επιΒόΰ.λετο. οπό το πράγματα. Ττο..

χεση της θεραπείας, λόγου χάαεν, η αποθήκευση «περίπτωση, ό' doeso*. 2? μ.ας ποσότητας >.

γ) 6c δέχονται απευθείας χρήστες ναοκωτεκών ,που βρίσκονται σε ψυ- νέτα, δεκτό ότ. ε.'υα. ταυτόχρονα αξιόπο.·." κα. _ς κατοχή, - ε.σαι

χ εκά αδιέξοδα. Ιπεοίτιωσ- α'άοόρο 3) κα* μ·ς κατοχ" κ.ο.κ. .ν.ε τ~ . οπόοοσ- Λ.Ι.ΐΙΙ

Ε'Βαθμός - θεραπεία >97* έγινε ποοσπάθε.α ό.οοθμτ.κής αΰώ^γής ~ς σχετ.κ4; νομολογίας.

Αυτή όμως r t ιοοθυπ. ν* αϋ.ίργ^ it. ε ί.α. ao*cT- ώστε -ο οποοε-τοντα.

Αυτή θα γίνεται σε δύο βασικούς άξονες : ακοότπτες. Έτσ. έχε. καταστεί οπο'.ϋτ.ς αναγκαία - σ~ _αJ παοοτ"

α) σε υποχοεωτικά θεραπευτικά προγράμματα , 

&) σε εθελοντικά θεραπευτικά προγράμματα.

κη της πασαγράσα. I το. σχtiίr. .i..

Υπόχρεε.-:. κό
Bi B -.tc:rt

Ποογραμματίζετα. π δημιουργία πρότυπων οωοοονιστικών καταστημάτων "*i "· tv‘· - =- ··:

θεραπευτικού χαοακτήοα, όπου· θα γίνεται η θεροπεία των καταδικασμέ-
άλλες κα. τίθ-κε _ς ό.ακεκρ.μέν·· πεα.πτ-ρ- στο azizz ί παα. 1.

νυν χρηστών, που έχουν οποσταλεί εκεί με εντολή του δικαστηρίου.
έ. Ζο άοθο: t πεο. ·——δά.ε . τ.ς ό.ακεκα.μέ .εο πεα.πτώσε.τ τ-'. iar.-

Εθελοντ ιχό κώκ εγκλπμά*.υ.. Ξ ί.α»:.σ γίνετα. είτε c.i.i. το; ο.*..*:.J.;. ·■;

Εκτός από το ΚΕ.6.Ε.Α.,παν ιδούεται οτο άρθρο 1 του νόμου αυτοΰ,όπου πράξης, είτε ε*.άε. τ-ς .ό.ίτ-τας το; υπτ κ ο .με. ο. τ*ς ι·.πά·.>.*>.:..

λειτουργεί ένα πλήρες σύστημα θεραπείας κο. *ο:νυ..κής επανένταξης, 

6c ιδρυθοΰν crc wVxictOikc vpoc«c_iίc ειδικές θεραπευτικές μονάδες

ηροσωπεκό . δα .μάτ_-*< .

γ εο οωμοτ ικπ αποτοξινωση, ψυχική απείαρτησ* και κοινωνική βπανέν- 7. το άσθρα * οντιστο.χεί στο άσ-όστ 4 το. u.i. Τ42 '>7ς.

τάξη των θεραπεύομειυν. ύ. ύια.ω>σές είναι ετημαντικές κυρίως διό*., επιό,ώωετα. π aicuc.vr

Γ bafr^e; -

Αυτή μποτεί vc γίνεται είτε στις θεραπευτικές μονάδες της Έ θαρχεί διαδικασίες κα. κάνει nwcrngy τη σχε-Τεκτ ιατρική ευθύνη.

βαθμίθας είτε σε ανεξάρτητα ιόομματο
Σπμαντ εκέ* στοιχείο του άοίοου αυτού ι.να. η γενικό, απαγόρευση

τη; ι-ποκατ&σταση.ς τον ναρκωτικού από το οποίο κάποιοι uvu. εξασ·-
ί. Ιτο < 6εν επ.χε.οΛΒηχΕ vc boot; γενικώς osioui; tuv vqskj-

υένο. από κάποιο άλλο το ίδιο ή aiyctcdc εξα^-τηοιοκό.

τεκών όπως γίνεται στο άρθρο 1 του 742. 7C. Τέτοιου είδους "θεραπεία* είνα. αντίθετη με την ενεο*"··, ι>.ή τοπ: *

Γεα τους σ«οπούς του νέου νουοθετήματος είναι ασκκ.. θέτ ncr-. που σημοτρς-οτ r ί τα. από το νομοσχέδιο, κα:. α·..-

τ, oiksoI&uhct τον νοοχι’τικών στο dates 2* lovmtiloi. και εςοιχ: c- βλέπε; στην ένταξ* τε·υ ατυχούς χρήοπτ r—. :_αωα>ωγ»κ· υ.μ^.κααι·-

δότηση των αρμόδιων Υπουργών „ε ο'.ωωαο- τους να προσθέσουν στο _. Γ.α,χϊλληλη δια._. .err τπ.ς εςάρτηοτ,μ κα. ώ·>.ι στην uiu-

σγετικό πίνακα χαι νέε; οα-Ιε; vc αααιοοών αη6 αυτόν αλκε;. Οι kuo ic που αποτελεί κα. την ουσίο της θεραπευτικής ϊμ-υσπώοε ιας.

ΚΕΟΑΛΑΙ0 Ε' Η οριζόμενη διαδικασίο για την ανΤιμετώπ.ση του Εω« Ετεσ- ..

ΠΟΙΝΙΚΕ! άΙΑΤΛΕΕΙΙ κοί Σύνδρομο;, όχτ . σκοπό τ r, περιδΡίΓμ.' ; υΑό·. nucxiiorr ιώ π τ,,

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΕΤ?Α ε-.τ<λ·:σ- τ·ω·. θεσαπευ*. ικί ν πσογ .

/••ο Κεφάλα.c αυτό περιλαμβάνονται ο. ποινικές ρυθ-ιοιις κη. ηερ.- 6. Στο άρθρο 8 ονάτοντα; οι c:.i8x,;...«i: nc r.-. γ:ο«». ι _

γοάα>εται η διαοορετική αντιμετώπιση του θύματος ακό το θύτγ .
σ· η υποτ*ΌΠ“

Ειδ-κότεοα
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- *ατ ' cruxwt ·—λ κατά συνήθειο τέλε jn 12. To mPopc 2 οτο υ*.ω--ς ίων χι*. ,σ- ι»·.ι xtc apo^-o . *. _·■ ...

...u.Trr" 'iK:‘.tv\'i*r,:a το*. wsoerr- -ji 745 ·■»*- -· -- ·υυ.-:ς ~^..τ.·ε% lui-coix:

• i*t '·1 %^r.c~ vaOk.T v ιών από αν*ΐΛ. - ;_ς Αποοεί-γει του ;ρυ υξ.ι.ουα ής*, c οαοιου και =*·ν απαόιθ«.ι

"τ' ir froc £· ποσό λέποντα. ως ΐ λαωοότ roa rvx.· ; mm +r-'.-η -r»·.· _
την ηοαγ-αι κ^τι.:ο -οισυένες περιπτωοε.ς και ΐιια. «οοτ-.cue-

νος ^c cpv-'tiko περιεχ^υ'-νη. -τ ·· ι τν-ό*. ό. ποεη;. ·τ: χλκον

. -C--v στη fide. > των vumjtιχών γωο 1 ς \*c .·*υνΓπ άγονται υπα-σή ui il- vc χ. vc τα. λάνος πχριωεγαστ ι κά ».α •-_·.ουέους χρ-στ» ς που έχευ·/

- r.rotiAnon «at oiaanuten) . αυαγκη ειδικής αεταχείριο^ς* r ^ρήρτες του άρθρου "3“

au τοοωανές ότ ι όταν η ευθύνη του όοάστη σθάνει στην -ροιλησ- .. ,χ
3) Η έκθεση, -οαγυπτο* wiicci-vr - · . υ τ 3. τπο ά . ίο c-.i

'τάση οιάποαςης ενός <inc τα δασικά εγκλήματα *ου ./©μου · ια τα
τη·. -.αεοοάικαρτ ικης υπηοεσίας. t Π-ς c Πάνε π .στή_ν τ το :.·*_*>

3*ω:.**»* αηό συγκεκριμένο άτομο, τότε η ευθύνη είναι κακούργημα-
του άΡθοου 1.

- α.οτι c όσάστης διώκεται ως ηθικός αυ’αυοτσς τον αχετ-κςυ
γ) Η τεκυηοίωση της εξάρτησης γίνεται υε ενιαία en‘.or*i*ovum κρι-

-.i.-w-iνοα,ΦΟ 2 του αι/ΰουυ ut:>v, Jccniit’α.. 'ττος άρσης του τήοια που αοοοδιοοίζοντα·. ytc :τ τρικό ΖυυάούΛιε Λείας, 4αι

- κσυ για ε:«εί\οι του διατυπώνει γνώμη ή ετισ—μονική κρίση και δ) Η εκθεση σε καυ ίο περίπτωση * εν *η , ναι αεοτιττ .--η · .c *-

-6 το σύνολο των περιστάσεων προκύπτει to έχΑ-.χ.ο κοινωνικό ενδια- άιχασ-ήοιο.

ρ^ν ου. Εκόπός *"C είναι να όωοαχίοε. τν c * η _ ι κ ό δικαίωμα της
14. Το άρ&ρο »< δίνε. ~rv r.vYr».- . ρτ ι κή ‘ι-.ά’ΐαο" :ου· -·τι_=^. η ο ντα

;..-ι__εοίας της έκωοασης. Είναι αυτονόητο όυων ·*τ·., ο πως κα·. το
υποχρεωτ.χή την κοάτηση του καοαδικαίόυχνου θισυέι.υ ιοι.ττη σε

•·>λο των ατομικών δικαιωμάτων ,υπόκε ι ται t*. άο~ηαη του, :ου συγ-ε-
ε·.6ικό οωοσηνισ γ . κό κσ* Tn-»'u-.i θεοαπευτ ·. κού > υρλκτ ·* ι ~. v*·'»-

._s.--.ou δικαιώματος ,οε ελεγχο από το vauu *α. ·α ο ικαοτηοιυ αο·c ·.
Βληθεί ηε ήεοαπε.α αησ-σζ· · ·θ?»ς .

- _ην αναιρεί τα. ο πυοήνμς too δικαιώματος. κ».*6ν το οχοπό eςυπη-

ετ το όευτεοο εόάωιο της !όιιις ηανχιγοάωου. 15. Γτο άρθρο * ■> προβλέπε ται η απαγόρεκτ άσκησης επατγ έλυατοο

. Γτο άρθρο 10 -οο^λίηεται επίσης -_>ς ειδικό έγκλημα η οδήγηση
εκείνου που καταδ.κάστηκι για πααάθαση των doOowv 5 - 3. Πατά 

βάση αποτελεί βελτιωυένο ισχύον δίκαιο.
'χα-Γκινήτου μεταοοοικου μι,οου, ειΐε υπό ιην επίδρασή ναρκωτικού.

' - s. -Λτον πρόκειται για χρήστες ,που έχουν την ανάγκη ειδιχής μετά- 1C. Το άοθρο 16 αποδίδει κατά 5άση το ισχύον δίκαιο. Η δηυοοίευση

.~.ς και οι οποίοι εισάγονται or. ?tpuns.yiiAC κατάστημα, κατά 6uwc της καταδ·.καστικής απόδοσης είναι δυνητική <ια το δικαστήριο.

διατάζεις του άρθρου 14. Αυτό συνιστώ διαococ πολύ χρήσιυη για τη σύγχοονη αντιενκληυα-

. _ . ο ςρόρο 1 ' ποοβλέηε*. αι η τιμωρία ruv eγκλημάτων *ων όοθοων
τική πολιτική.

όταν τελούνται αηό αμέλςια, uc ρημανικύ ε ναοοότεου πλαίν-ο 17. Το άρθoc *7 προβλέπει :r δυνατότητα του δικαστηρίου· να διαταοει

-...-ς .ϊπ'άτι στην διάταξη που ιαχύε... περιορισμούς οιαυονής το·. καταδικαρμέτου κατά το άρθοο 73 του Π..Γ...

. ~π άρθρα 12 και 12 περιέχουν ειδικές ρυόαίοε c των ποάζεων
αντί για ττν εκτόπιση που προύλέπεται ant την ισχύουσα άιάΐαςπ

ίοούηον που* χαρακτηρίζονται ως χρήστες· Ανακρίνουμε τρεις κατηγο-
(άρθοο 16).

Επίσης ουθυίζεται ελαστικότεοα η απέλαση αλλοδαπών. Η απαγγελία της

- τους απλούς un εθισμένους χρήστες (άρθρο 12)
απέλασης είναι δυνητική. Mnooti δε να είναι και υόυο · .α ωωίθυέ ο

- συς χρήστες που πρέπει να υποβληθούν σε ειδική μεταχείριση
χρόνο .

ΐϋ. Τ' άρθοο *3 απλοποιεί σηυαντικά την ισχύουοα διάταζ- του Αοθοου

■ τους χρήστες - τοςικομανείς,αου ανταλλάσσουν υεταςΰ τους μικρό-
15 tuu . 0. 7 < S/7C και nocancunc. την όλη απόβαση, σε “· εο·.τηχ" 

ανηλίκων ίοαστών, cto δικαστή ανηλίκων που είναι ο κατο-λλΗλότοοος
ποσότητες ναρκωτικών για την προσωπική τους χρήση.

ν 'antucOwOCι uc γνώμονα το ouupiPOv του ανήλ.κου.
- *~υς απλούς un εθισμένους χρήστες ".ροΡλέπε. απλή ποινή ρυλάκΐ-

Οοίζει απλώς ότ. οε ανήλικους .σχϋον- μόνον οι όιατάζε.ς ίων
Επίσης προβλέπεται δυνατότητα. : - ν .ΐικαΓΤΓρ ί ου να επι3άλ· .

άρθρων 121-·. 37 του Π.Κ. και όχι οι διατάξε.ς του νόμου· αυτού, εκτός
-ς ποινής της αυλάχισης το ηοοαλιστικό υέτοα της υποβολής

εάν fc^uai ρτγ ουγκικοιυέvn περίπτωση ευνοϊκότερες για τον ανήλικο.
-απευτικό πρςγραςαα, ρόνον όταν :

Αντίστοιχα οοίζεται ότι σε περιπτώσεις συμμετοχής ή συνάφειας, η
•ΐ; ; ίοαστης όεν ςχει καταόιχαστει ςανά στο παοελθόν.

υηόθεσ- ,jcίξtται -άντα ως προς τσν ανήλικο.
■ - “οοότητα της οποίας έκανε χρήση ήταν ελάχιστη και συντρέχουν

"οοσθέττ. στο άρθρο 122 του· .1.Γ.. και την περίπτωση του άτχτοου '.3
π·. ελλες περιοτασεις που όικαιολαγούν uia τέτοια από^ατσ

;αρ. * του -C_oαυτού, όταν αοοοα ανήλικο.
ιπως η oortcc*; ηιθα'>ολθγ»»ση οτι ο όοαστης είτε για λόγους

ίυγκρότπης wίτε τ-c άλλα στοιχεία 6ε θα κάνει χσ'Όη οτο 1S. Το άρθρτ ’5 τροποποιεί σε —.μα.τ .χά —μεία το ισχυον οαθρρ 'ί.

-έκλον κάτω από οποίεσόήπρτε συνθήκες! - ι) Πο»τ^··έ“ει και τ- δήμευσε υιΐήκαι υεταοοο.κών υΐΡ- -. αλλά

* χρήστες 'ειόικής ςχταχείρισης* ποο3>έπε. το ατ.ωώοητο *wv ·_δνο _ς δι νατότ-τα του ί. ικοστηρι ου και μετά ηηύ εκτίμ-rm; της

για χρήεπ'., ηπιότερη τι_ωοία των λοιπών πράξεων και υποχρεω- Βαρύτητας των πράξεων.

■ΡυχολΡύ·>ησ·\ τους, από cιθικ'ούς επιστή^·. ες. .a»cBVinti υ.άταόη fia τη δήμευση προϊόντων των εγκλημάτων πο.

-ιΐυ?'! it. - όλη ucrctcioion των χρηστών γίνεται πολύ η-..ό- σχετίξουται Mr τα ναρκωτικά.

“* . ε*η«.εεχχ, αν αναλογιστεί κανείς πως ταράλληλα uc tn υγ*α/.α;ο γ'

' . ant.λςύ_ινης ποι-νής. αυξήθηκε υε vouu το όοιο της
έ.ikctnc.h;ΤΕΟ ΟΙΑΤΑΙΓΙΓ

- · * ; Of tjcuicn έτος και καταρνήθηκε η εξαίρεση από τις

·! - '"τ· ς -εταιε •-‘‘ς π·»υ ΠΡόόλεηε *c άτυεο ?Σ nap. 2 π^οίπ’-κτ* "το ϊίρ'ιαο αυτό ΠΌΐΑομβάνυνται συθμίωε ις, που πειθαάχοι ν όιαό.-

• 2το. στ.ς ελαβτες περιπτώσς-.ς χρήση ς είναι λυνα:ή, κασίες κατά την προδικασία ως *>αι κατά την εκτέλεσπ tuv ποινών.

"* "·*να.»τςλή rcv/Γς ·,·“ό όρους και ■ ·_ετατοη—-.
2C. Me ': αούοο Γ; γίνεται προσπάθεια ενιαιοποίησης —ς δίως-ς ναρ-

-· πς σηυειωθεί. ότι οι διατάζεις του ά&θρσυ 2C, δίνουν τις Nu-τικών και δίνεται στην ελληνική αστυνομία η ή·.·νατότ-τ: .3 ε>··.ργεί

^’****ις στους χρήστες να ποοσέλθουν εκούο.α για θεοαπεία στο -.τοαγπγκρ ι η- πΓ ' ■" τ-ν -π κι·άτε·ά.

•· οτοςίνωσης και, ερόοον συυπΛηρώυουν _c ιπιτυχτα το θεοαπευ- .Τροόλέηεται η υννατότητα ενοποίησης 'διωκτικών αμ\ύ·. -·ς εν-.αίο

• -v«'-iuua, κι _η i-iwYΟούν αοινικώς * να ινασταλεί η εκτέλεση οοοέα με προεδω.κό όνάταί-α uc*ni χτί. τρύ- on τλ αοιώίιων Υ-.ουογνν.

" ~~·>ζ ■ ~~~ -£ νως όλη υετογ.είριση τ·λ> χοηαιών .πηνέεται Π. Το άρθσο 2’. α) ακο ντυθεί -αιά δάση ίο .υγύ- - ί—ill - . ur.wt“--μίνως cr\ 4θηη;.ύ.· ai a*c ^υΰιί
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γοήγοοη εκόίκαστ. «λ πράξεων αυτών ικανοποιείται από την cιδική 

ρύθμιση του άοθοου αυτού. Εξάλλου, η ρύθμιση αυτή 6ευ έχε», παοουσιά- 

ot. σοβαρά προβλήματα ©το παρελθόν.

β) Καθοοίζει άτι ο ανακριτής μπορεί να κάνει έλεγχο των ιιεοιουοιο- 

κών στοιχείων των οικείων του κατηγορουμένου και να ξητησει απο

δεικτικά στοιχεία για την απόκτησή τους (πόθεν έσχες*.

22. -Το άρθρο 22 καθοοίξει τη διαδικασία της κατάσχεσης.

23. To άρθρε 23:

α) Καθοοί ξ ε ι τις διαδικασίες εκτέλεσης των διατάξεων του άοθοου 14. 

β> Καθοοίζει οαν 1 έτος τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται tic τη 

θεοαπείο αποτοξίνωσης.
• '

τ) Εισάγει την παρακολούθηση των απολυόμενων υπό όσους,

τια τον έλεγχε της τήρησής τους. Ο έλεγχος γίνεται υε τοξικολο- 

γικές, βιοχημικές ή άλλες ιατρικές εξετάσεις.

24. Το όρθο: 24 αντιστοιχεί στο άρθρο Ε του Κ.Δ. 743/70. Αυτό

θα μποοούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Πολιτεία ευνοεί τους 

καταδότες καν ότ ι αυτό θα υπορούοε να δώσε. auoou’S για καταχρήσεις. 

Σχετικές καταγγελίες έχουν 6ει το Φως της δημοσιότητας Ολοι οι 

υπόδικοι για ναρκωτικά με κάθε τρόπο επιδιώκουν “το άρθρο Β“, επι

βαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό το έτοι κι'αλλοιώς βαρύ ηθικό κλίυα 

γύρω από αυτές τις αποβάσεις. Κι‘αυτό, χωρίς ουσιαστικό όφελος, 

εκ πρώτης όψεως, για την ποινική καταστολή.

Οστόοω τελικά κοί&ηκε σημαντική π χοηοιυότπτα της διάταξης τια 

“ϊρθοωση των δικτύων και διάσπαση του ωοάγματος οιωπής που τα 

οοστατεύει. 'Ετσι αποΦασίστηκε να πεοιλη<οθεί στο σχέδιο διάταξη 

που να περιέχει ευνοϊκές ουθμίσεις για τις περιπτώσεις μεταμέλειας 

αι συνεργαοί&ς μχ τις αρχές για την πιο πάνω αποτελεσματική κατα

πολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων σχετικά με το ναρκωτικά.

'Αλλωστε και σε άλλες χώρες ισχύουν παρόμοιες διατάξεις (π.χ. π · 

παράγραβος 31 του νόμου της 26.7.1981 της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

της Γερμανίας).

Η νέα διάταξη όμως διαοέρει σημαντικά από την παληά και ειδικότερο 

ιτο εξής σημεία:

α) Εκτός από την εξάρθρωση συμμορίας κλπ„ η μεταμέλειε και συνεργα

σία του κατηγοοούμενού ή κατάδικου μποοεί να έχει ως αποτέλεσμα 

και τη σύλληοπ και παραπομπή μεμονωμένων προσώπων.

Η ’αυτό τον τρόπο ενθαορύνεται η αποκάλυωη από τους μικοοεμπόροι 

των μεγαλεμπόοων που χούδοντα. ηίοω απ'αυτούς.

£) Κ πράξη που τέλεοε c ευεργετούμενος πρέπει να είναι

ελαοοότεοη, σε σχέση με εκείν. στην ανα*0Α.υΦη της οποίας ουντ·'α '. 

γ) Η αναστολή ή απόλυση υπό όοε·, είναι όυνπτιχή για το δ ικαστήι ο. 

Έτσι μόνε αυτό unoocί να σταθμίσει τις πεοιστάσεις. Και δεν 

είναι δυνατές πια τυχόν συναλλαγές «που θα όταν αντίθετες στο 

πνεύμα του νόμον.

6) Για να αποτοαπεί οπαιαδήηοτε κατάχρηση της δυνατότητας πυ----------.

βλέπεται σε αυτό tc αοθρο, η παοάτσάρος 3 οοίξει ότι οι διατάξεις 

των παραγράφων 1,2 εοασμόξοντοι μόνο μία σοοά γιο τον ίδιο ν.— ' - 

τιο.

25. Tc άρθρο 25 καθοοίξει τη διαδικποία της εκτέλεσης του άοθοου 17 

του νόμου αυτού.

κεοαλα:c δ'

Μ. H.L.A.

7\' Κιυαλ,Ίιc αυτό περιλαμβάνει μόνο το dobco 26 που ουθ-ίξει tc 

γ c *ι ή* με την ίδουετ κα. λειτουοτία του ΚΕ.β.Ε.Α. C διαχωρισμός 

του σε ιδιαίτερο Κεοάλαι? κρίθηκε αναγκαίες λόγω της εξαιρετικής του 

σημασίας.

Αναλυτικότεοο :

26. Το άρθο: 2( προβλέπει τον καινούργιο θεσμό του Ειδικού Κέντρου 

Αποτοξίνωσης (ΚΕ.β.Ε.Α.). Το Κέντρο έχει ή£η θεσπιστεί και ισχύει 

βάσει του άοθοου 3“ του Κ.1366/1963.

Η διάταξη αυτή επαναλαμβάνειa. με σημαντικές τοοποποιήοεις γιο vc

προσαρμοστεί προς το ΟΑο πνεύμα του σχεοιου wwi.

Οι βασικές αρχές της διάταξης αυτής είναι :

a? Tc Ειδικό Κέντρο Αποτοξίνωσης (ΚΕ.β.Ε.Α.), έχει ως σκοπό την 

παροχή βοήθειας οε αυτούς που εκούσια ποοσέοχοντα.. για νο υπο- 

βληθούν σε θεραπευτική αγωγή. Αωορά όλες τις κατηγορίες Tun. 

χρηστών, ακόμη και τους χρήστες μικοέμποοους. 

β) 6 εκούοια ποοσέλευση έχει ως συνέπεια να αναβάλλεται η άσκηση 

της ποινής για πράξεις εξαρτημένων ατόμων σχετικές με παραβαοεις 

του νόμου αυτού γιο όσο χρόνο όιαοκεί το θεοαπευτικό πρόγραμμα.

γ) Αν στο χρόνο αυτό συμπληοω&εί με επιτυχία η θεραπευτική αγωγή, 

ο Εισαγγελέας απέχει οριστικά από την ποινική δίωξη ή εισητεί- 

τ&ι αντίστοιχα την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής.

δί Παρέχονται πολλαπλές εγγυήσεις ότι η ειοαγωγή στο ΚΕ.β.Ε.Α. 

δε θα έχει ως συνέπεια τη δίωξη του ειοαγόμε,νου για τις παρα

πάνω πράξεις.

ε) Τα ευεργετήματα αυτά όμως και οι εγγυήσεις δεν καλύπτουν τους 

δοάεττες άλλων αξιόποινων πράξεων.

- σ'. '■ Τα ευεργετήματα αυτά παρέχονται μόνο uta Φοοά.

ξ] Κατά τη όιάοχεια της θεοαπευτικής αγωγής χορηγείται αναβολή
/

στράτευσης.

Π) Ος χρόνος θεραπευτικού προγράμματος θεωρείται και c χρόνος της 

κοινωνικής επανένταξης.

θ! Το πιστοποιητικό αποθεραπείας έχει ισχύ επίσημης βεβαίωσης 

για κάθε νόμιμη χρήστ)ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΝ ΟΥΣΙΩΝ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

Περιλαμβάνει τις ναρκωτικές ουοίες που έχουν καταταγεί οε τέοοεοεις 

κατηγορίες κατά τις οόηγίες της Π.Ο.Υ. ως και τον τρόπο της νόμιμης 

διαχείρισης και διακίνησής τους.

Ειδικότερα:

27. To QP»pc 27 (χατπγοοίες ναρκωτικών) αποδίόει τις αντίστοιχες 

ισχύουοες διατάξεις των άρθρων 1 και Ί του Μ.Δ. 743/7C, εκτός 

από τον τρόπε της νόμιμης διαχείρισης και διακίνησής τους που ' 

πεοιγοάφεται οε ιδιαίτερο άρθρο.

Γ£· MC 1C CC.SCK 2S αναγίδγγαι cc tvο code Ιστόν E.O.C.) c Uerxe: 

τη; C.OOTUTII: *οι ηοοαγογής voo«^T.«iv ouoniv, lit γην twoic Tov

ccCooc ... oolec L)CYC vc CIUYCUY&I t Vc ιλίγχγτα. anoTiXccxol ikc

r> διακίνηοΓ,.

KEOA.1AIC ΣΤ*

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

-*· He το άρθρο 2S cιοάγεται ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης.

■**· to*ba των καινών κνυ επιβάλλ·νται στ·υς καταδικα^άμενονς 

VkC ^γκλήμβτ* κ·υ έχ·υν σχέση με τ* ναρκωτικά χ·ηακτ·δ·τ·ύντΑΐ 

βε·«ΧΔμτικ· Γώαγαάμμβτ»., στ» ·π·ία *»έχει ν» νπ·βΑηθ·ύν τε 

·η»*τ4 τ·νς.

3C. Ηε το άρθρο. 31 κα&οοίξονται οι πόροι Υ ic την κάλΙΑΙΤ; Των δοπανώ'. 

που προέρχονται από την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Αυτοί εέ\κχι οι στόχοι και αυτές οι ειδικότεοες ουθμίοεις του σχεδίοι 

νόυου που υποβάλλουμε στη ν Εθνική Αντιπροσωπεία γι& vc κυοώσει 

με την ψή«>ο της.
AfrAvc 2i‘. 1u. 1986

c: υπουργοί


