ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
«Η επιβολή ποινής στους δράστες για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, η νομοθετική
πολιτική και η δικαστηριακή πράξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».
27 Σεπτεμβρίου 2016, αίθουσα Europe Direct Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, 12:00 – 14:00
Η οργάνωση «Διογένης - Διάλογος πολιτικής για τα Ναρκωτικά» σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου
«Η επιβολή ποινής στους δράστες για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, η νομοθετική πολιτική και η
δικαστηριακή πράξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη». Το βιβλίο επιμελήθηκε ο Θανάσης Αποστόλου (Διευθυντής
«Διογένη») ενώ η έκδοση πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Σάκκουλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27
Σεπτεμβρίου 2016 στην αίθουσα του Europe Direct του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, και ώρα 12.00-14.00.
Στο πάνελ συζήτησης υπό την Προεδρία της Κας Μ. Μαλλιώρη, Καθηγήτριας ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, θα συμμετάσχουν οι:
- Νάνσυ Αντωνοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ.
(συγγραφέας της έρευνας για την Ελλάδα που δημοσιεύεται στο βιβλίο)
- Ευάγγελος Ζαχαρής, Εισαγγελέας Εφετών, Διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά
- Ευάγγελος Καφετζόπουλος, νευρολόγος – ψυχίατρος, Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ
- Χρήστος Βέττας, υπεύθυνος ΚΕΘΕΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», Βόρεια Ελλάδα
Η έκδοση περιλαμβάνει τα πορίσματα της έρευνας η οποία έγινε από τον «Διογένη», σε συνεργασία με
ερευνητές που συνδέονται με ερευνητικά ινστιτούτα και νομικές σχολές Πανεπιστημίων στις χώρες που συμμετείχαν
στην έρευνα: Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,
Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία.
Σκοπός της έρευνας ήταν να αναλύσει την εξέλιξη της ποινικής νομοθετικής πολιτικής στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών και να καταγράψει τις πρακτικές επιβολής
κυρώσεων των δικαστηρίων. Περιπτώσεις εξετάστηκαν λεπτομερειακά για να καταγραφεί το είδος των υποθέσεων
που παραπέμφθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, ποιοι ήταν οι δράστες και πώς αντικειμενικές και υποκειμενικές
συνθήκες αξιολογήθηκαν από το δικαστήριο για την επιβολή κυρώσεων.
Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι δικαστές ερμηνεύουν τη νομοθεσία κατά διαφορετικούς τρόπους.
Υπάρχει ένας μικρός αριθμός δικαστών που επιβάλλει κυρώσεις, οι οποίες είναι σκληρότερες από ό,τι απαιτεί ο
νομοθέτης. Είναι κοινή πρακτική ορισμένων δικαστών να βλέπουν την κατοχή ναρκωτικών εξ ορισμού ως διακίνηση
ναρκωτικών. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ωστόσο, οι δικαστές είναι επιεικέστεροι από τον νομοθέτη, επειδή
λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της κατάστασης του δράστη (οικογένεια, κοινωνική και οικονομική κατάσταση,
προηγούμενες καταδίκες κ.λπ.). Είναι όλο και περισσότερο κοινή πρακτική των δικαστών να βλέπουν τους δράστες
για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ως άτομα που χρήζουν θεραπείας.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της παρουσίασης.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Νίκος Στεργίου / Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
E: nikos.stergiou@diogenis.info –T: 6949401458
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.00: Προσέλευση
12.10: Άνοιγμα της παρουσίασης από τον κ. Άγγελο Χατζάκη, Καθηγητή Επιδημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής,
Διευθυντού του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής και Προέδρου του Δ.Σ. της MKO
«ΔΙΟΓΕΝΗΣ - Διάλογος Πολιτικής για τα ναρκωτικά».
12.15: Παρουσίαση της έκδοσης από τον κ. Θανάση Αποστόλου, διευθυντή της ΜΚΟ «Διογένης – Διάλογος Πολιτικής
για τα Ναρκωτικά».
12.25: Παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας για την Ελλάδα από την κ. Νάνσυ Αντωνοπούλου, PhD
Εγκληματολογίας Α.Π.Θ.
Πάνελ συζήτησης υπό την Προεδρία της Κας Μ. Μαλλιώρη, καθηγήτριας Ψυχιατρικής του πανεπιστημίου Αθηνών.
Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:
- Νάνσυ Αντωνοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ.
(συγγραφέας της έρευνας για την Ελλάδα που δημοσιεύεται στο βιβλίο)
- Ευάγγελος Ζαχαρής, Εισαγγελέας Εφετών, Διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά
- Ευάγγελος Καφετζόπουλος, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ
- Χρήστος Βέττας, υπεύθυνος ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
13.10: Ερωτήσεις - Συζήτηση
14.00: Ολοκλήρωση εκδήλωσης
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του γραφείου Europe Direct του Δήμου Αθηναίων.

