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ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΙΕΣΚΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΚΑ ΣΗ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ «ΣΑΙΜΩΝ ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ» 
 
Αξιότιμοι κφριοι Υπουργοί,  

Αξιότιμε κφριε Γενικζ Γραμματζα,  

ςασ απευκφνουμε επιςτολι με ςτόχο να αναδείξουμε εκ νζου το νομικό ζλλειμμα που υπάρχει ςτο 

οπλοςτάςιο μασ ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία των Στακμϊν Εποπτευόμενθσ Χριςθσ. Οι τακμοί Εποπτευόμενθσ 

Χριςθσ αποτελοφν μια από τισ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ παρεμβάςεισ Μείωςθσ τθσ Βλάβθσ, μεταξφ των 

οποίων ςυμπεριλαμβάνονται υπθρεςίεσ, όπωσ: τα προγράμματα υποκατάςταςθσ, τα προγράμματα 

ανταλλαγισ/διανομισ αποςτειρωμζνου υλικοφ χριςθσ, θ παροχι προφυλακτικϊν και οι υπθρεςίεσ ανϊνυμθσ 

και εκελοντικισ εξζταςθσ για τθν ανίχνευςθ νοςθμάτων.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, οι τακμοί Εποπτευόμενθσ Χριςθσ είναι χϊροι που χρθςιμοποιοφνται για τθν αςφαλζςτερθ 

χριςθ ουςιϊν ςε προςτατευμζνο περιβάλλον, υπό τθν εποπτεία τόςο εκπαιδευμζνου προςωπικοφ όςο και 

ομοτίμων (άλλων χρθςτϊν ουςιϊν που βοθκοφν ςτθν καλφτερθ λειτουργία τθσ δομισ). Ο πλθκυςμόσ-ςτόχοσ 

ςτον οποίο απευκφνονται αυτζσ οι δομζσ είναι οι άνκρωποι που κάνουν χριςθ ουςιϊν ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ 

(πιάτςεσ). Οι χϊροι αυτοί ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν προάςπιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ κακϊσ και τθσ 

ατομικισ υγείασ των χρθςτϊν ενδοφλζβιων ναρκωτικϊν ουςιϊν, οι οποίοι κακθμερινά παραμζνουν ευάλωτοι 

και ζρχονται αντιμζτωποι με ςυνκικεσ υψθλοφ κινδφνου -ιδιαιτζρωσ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, όπωσ ο κίνδυνοσ 

κανάτου από υπερδοςολογία και ο κίνδυνοσ ζκκεςθσ ςε αιματογενϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα που ςχετίηονται 

με τθ χριςθ (π.χ. HIV, HCV).  

Σόςο οι διεκνείσ πρακτικζσ όςο και θ ςφντομθ ελλθνικι πιλοτικι φάςθ του τακμοφ Εποπτευόμενθσ Χριςθσ 

«ΟΔΤΕΑ», που λειτοφργθςε από τον ΟΚΑΝΑ το διάςτθμα Οκτϊβριοσ 2013 - Κοφλιοσ 2014, αναδεικνφουν τθν 

αποτελεςματικότθτα αυτϊν των χϊρων αναφορικά με τουσ ςτόχουσ που εξυπθρετοφν: 

 Σϊηουν ηωζσ, μζςω τθσ ζγκαιρθσ παρζμβαςθσ και τθσ αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν 

υπερδοςολογίασ  

 Θωρακίηουν τθ δθμόςια υγεία και ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ τθσ εξάπλωςθσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων 

που ςχετίηονται με τθ χριςθ ουςιϊν  

 Βελτιϊνουν τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ και ψυχοκοινωνικισ πρόνοιασ των πιο ευάλωτων και 

περικωριοποιθμζνων ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ενδοφλζβιων ουςιϊν 

 Βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ και τθν αξιοπρζπεια τθσ κοινότθτασ των χρθςτϊν ενδοφλζβιων ναρκωτικϊν 

 Μειϊνουν τθν όχλθςθ τθσ κοινότθτασ από τθν άμεςθ χριςθ ουςιϊν ςε δθμόςιουσ χϊρουσ, 

αναβακμίηοντασ ζτςι περιοχζσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ 
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Η λειτουργία των τακμϊν Εποπτευόμενθσ Χριςθσ περιγράφεται ςτο άρκρο 62 του Ν.4316/2014, ςτο οποίο 

υπάρχει αναγωγι και ςτα άρκρα 51 και 53 του Ν.4139/2013. Ειδικότερα, το άρκρο 62 του Ν.4316/2014 

αναφζρει: «Η πιλοτική εφαρμογή από τον Οργανιςμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο. ΚΑ. ΝΑ.) τησ ςυμβουλευτικήσ 

και τησ εκπαίδευςησ ςτην αςφαλζςτερη χρήςη ναρκωτικών ουςιών και τη μείωςη τησ βλάβησ, τησ προμήθειασ 

υλικοφ αςφαλοφσ χρήςησ και τησ εποπτευόμενησ αςφαλζςτερησ χρήςησ για την αντιμετώπιςη τησ 

υπερδοςολογίασ με ςτόχο τη μείωςη των θανάτων από τον λόγο αυτόν, που αφορά την οργάνωςη και 

λειτουργία ςταθμοφ ςτην Αθήνα για την προςταςία τησ υγείασ των ενεργών χρηςτών, ζγκαιρησ παρζμβαςησ 

για την αντιμετώπιςη τησ υπερδοςολογίασ (overdose) και προετοιμαςίασ ζνταξησ ςε προγράμματα θεραπείασ, 

διενεργείται ςτο πλαίςιο τησ περίπτωςησ α' των άρθρων 51 και 53 του ν. 4139/ 2013 (Α'74) και θεωρείται 

νόμιμη από την ζναρξη λειτουργίασ του προγράμματοσ ΟΔΥΣΣΕΑΣ και μζχρι τη δημοςίευςη του παρόντοσ».  

Από τθ μια πλευρά, το ςυγκεκριμζνο άρκρο αναγνωρίηει τθ νομιμότθτα του τακμοφ Εποπτευόμενθσ Χριςθσ 

«ΟΔΤΕΑ» και ςαφϊσ τοποκετεί το πλαίςιο λειτουργίασ του εντόσ των ςκοπϊν του ΟΚΑΝΑ -ζτςι όπωσ 

περιγράφονται ςτα δυο προαναφερκζντα άρκρα του ν.4139/2013. Από τθν άλλθ, όμωσ, παρακωλφει κάκε 

προςπάκεια για τθ ςυνεχιηόμενθ λειτουργία του, τοποκετϊντασ τθ νομιμότθτα και τθν αναγκαιότθτα τθσ 

δομισ -ζτςι όπωσ διαφαίνεται και από τθ ςχετικι αιτιολογικι ζκκεςθ- ςε περιοριςμζνο χρονικό πλαίςιο με 

θμερομθνία λιξθσ. Ουςιαςτικά, υπάρχει ανάγκθ τροποποίθςθσ αυτοφ του άρκρου (62) ζτςι ϊςτε να αρκοφν οι 

χρονικοί περιοριςμοί που προβλζπονται από τθν διάταξθ και που οδθγοφν αυτόματα ςε ζλλειψθ επαρκοφσ 

νομοκετικοφ πλαιςίου βάςει του οποίου επιτρζπεται θ επαναλειτουργία του τακμοφ.  

Η πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Τγείασ ζχει κατά καιροφσ δθμοςίωσ τοποκετθκεί υπζρ τθσ επαναλειτουργίασ 

των τακμϊν Εποπτευόμενθσ Χριςθσ και ζχει ςυμφωνιςει ότι αποτελεί μια πολφ καλι πρακτικι που 

τεκμθριϊνεται επιςτθμονικά. Ιζλουμε να πιςτεφουμε ότι αντίςτοιχα και θ πολιτικι θγεςία του Τπουργείου 

Δικαιοςφνθσ ςτθρίηει και αντιλαμβάνεται τθ ςθμαςία του εγχειριματοσ. 

Κατά ςυνζπεια, ωσ Κοινωνία των Πολιτϊν αλλά και ωσ μζλθ τθσ κοινότθτασ των χρθςτϊν ψυχοδραςτικϊν 

ουςιϊν, κα κζλαμε να ςασ ηθτιςουμε να μεριμνιςετε με τθν πρϊτθ ευκαιρία ϊςτε να υπάρξει θ αναγκαία 

τροποποίθςθ και να οδεφςουμε προσ τθν επαναλειτουργία αυτισ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Με εκτίμθςθ, 

Πλατφόρμα ΜΚΟ για τισ Ψυχοδραςτικζσ Ουςίεσ (αλφαβθτικά): 

«Δίκτυο Ομοτίμων Χρθςτϊν Ψυχοδραςτικϊν Ουςιϊν» 

«Διογζνθσ» Διάλογοσ πολιτικισ για τα ναρκωτικά 

«Ιετικι Φωνι» φλλογοσ Οροκετικϊν Ελλάδοσ 

«Κζντρο Ζωισ» για τθν υποςτιριξθ των ανκρϊπων που ηουν με HIV/AIDS 

«Προμθκζασ» φλλογοσ Αςκενϊν Θπατοσ Ελλάδοσ 

«PRAKSIS» 

Τθν επιςτολι υποςτθρίηουν: 

«Γιατροί του Κόςμου» Ελλάδασ 

 


