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Προτάσεις Πολιτικής για την Χρήση Ουσιών 
 
 

Σαράντα χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή πολιτικών για τις ψυχοδραστικές ουσίες στην Ελλάδα, ο 

απολογισμός είναι τραγικός. Η χρήση ουσιών είναι ποινικοποιημένη, όπως και η κατοχή και η 

εμπορία. Το αποτέλεσμα: κοντά στα 2/3 των φυλακισμένων στη χώρα είναι κατάδικοι σχετικοί με 

υποθέσεις ουσιών, ενώ η χρήση ουσιών είναι πολύ διαδεδομένη, η εύρεση και αγορά τους πολύ 

εύκολη, η άγνοια σχεδόν πλήρης και η κατάσταση των χρηστών δραματική.  

 

Νέες ουσίες προωθούνται στην αγορά με απελπιστικά αποτελέσματα για τους χρήστες, που 

παραμένουν στιγματισμένοι και απομονωμένοι, στο έλεος των εμπόρων και των ασθενειών. 

Πρόσφατες έρευνες του ΕΚΠΑ δείχνουν πως οι άστεγοι χρήστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν 

από τις υψηλότερες θνησιμότητες στον ανεπτυγμένο κόσμο. 

 

Αυτή τη στιγμή, η πολιτεία χρησιμοποιεί κυρίως δύο, άκρως ανεπαρκή, εργαλεία για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος: την απαλλαγή από τη χρήση με το λεγόμενο “στεγνό πρόγραμμα” 

του ΚΕΘΕΑ, και τη θεραπεία με υποκατάστατα του ΟΚΑΝΑ. Η οργάνωση όμως και των δυο αυτών 

θεσμών είναι αναχρονιστική και χωρίς αξιολόγηση. Τα προγράμματα δεν ανανεώνονται και οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι αποτελεσματικές. 

 

 

Κατεύθυνση πολιτικών του Βολτ 

 

Το Βολτ υποστηρίζει ότι δεν είναι η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών που στερεί τα  ανθρώπινα 

δικαιώματα των χρηστών, αλλά ο κρατικός πόλεμος κατά των ναρκωτικών που μεταφράζεται σε 

πόλεμο ενάντια των χρηστών. Εμείς, προωθούμε μία τελείως διαφορετική κατεύθυνση πολιτικής: 

αποποινικοποίηση, απενοχοποίηση, ενημέρωση, θεραπεία και  αποστιγματισμό. 

 

Η εξουσιοδότηση και ενδυνάμωση των πολιτών, σύμφωνα με τις αρχές του Βολτ, σημαίνουν ειλικρινή 

ενημέρωση και αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του χώρου. Ταυτόχρονα, προωθούμε μη 

τιμωρητικές πρακτικές που έχουν στόχο τη μείωση της βλάβης για τους χρήστες, τη  βοήθεια για 

εθελοντική απεξάρτηση και την κοινωνική τους επανένταξη.  

 

 

Προτάσεις πολιτικής 

● Πλήρης αποποινικοποίηση ουσιών με δυνατότητα νόμιμης προμήθειας, κατοχής και χρήσης 

μικροποσοτήτων για προσωπική χρήση. 

 

https://www.voltgreece.gr/wp-content/uploads/2022/11/Drug-mortality.pdf
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● Κρατική, συνολική, μέριμνα για τα θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, 

αστεγίας, και εκμετάλλευσης που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, στην προσπάθεια εξασφάλισης 

της χρήσης τους.  

 

Το κράτος θα πρέπει να συμπράττει και με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που δρουν στο 

πεδίο και λόγω του σημερινού νομικού πλαισίου περιορίζονται σε ελάσσονα ρόλο. Σε πολλές χώρες 

αυτές έχουν τη δυνατότητα να έχουν ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες ενω διευθύνουν και χώρους 

επιτηρούμενης χρήσης.  

 

● Συμμετοχή του Δικτύου Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών και άλλων οργανώσεων 

που δρουν στο πεδίο στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης των Ναρκωτικών.   

 

● Κρατικές παρεμβάσεις για την άρση του στίγματος που καθορίζει τη ζωή των χρηστών. 

 

● Επαναξιολόγηση των βασικών προγραμμάτων απεξάρτησης, και αναπροσαρμογή τους ώστε 

να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη βοήθεια και να μην είναι τιμωρητικά.  

 

● Αύξηση των σταθερών και κινητών σημείων διανομής και ανταλλαγής συρίγγων και διάθεση 

αναγκαίων ουσιών για τη μείωση της βλάβης.  

 

Ελεύθερη διάθεση μεθαδόνης και προγράμματα χορήγησης διαμορφίνης (φαρμακευτικής ηρωίνης), 

όπως και χορήγηση υποκατάστατων σε ασθενείς με AIDS στα νοσοκομεία ώστε να μην φεύγουν - μην 

αντέχοντας τα στερητικά- και πεθαίνουν στο δρόμο. 

 

● Μεσοπρόθεσμη επιδότηση εργασίας ατόμων που παρακολουθούν ή έχουν αποφοιτήσει 

από εθελοντικά προγράμματα απεξάρτησης. 

 

 

 

 

 

 

Υποσημείωση 

Το κείμενο αυτό αποτελεί μία καταγραφή των κατευθυντήριων ιδεών του Βολτ στο θέμα και 

περιλαμβάνει ενδεικτικές, μη εξαντλητικές, προτάσεις πολιτικής. Το κείμενο βρίσκεται υπό 

διαβούλευση κατά τον προσυνεδριακό διάλογο του 1ου συνεδρίου του Βολτ. Μετά την επικύρωση 

του τελικού κειμένου από το συνέδριο, θα αποτελέσει πλοηγό για τη χάραξη των πολιτικών του Βολτ.   


