Η 60η Σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ (CND)
Η σημασία της για την πολιτική των Ναρκωτικών στην Ελλάδα
Ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση
Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, ώρα 10.30
Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50
Η οργάνωση «Διογένης - Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά» διοργανώνει στις 28 Μαρτίου 2017
(έναρξη ώρα 10.30 π.μ.) ενημερωτική συνάντηση για τα συμπεράσματα της 60ης Συνόδου της Επιτροπής
Ναρκωτικών του ΟΗΕ και τη σημασία τους για την τρέχουσα πολιτική για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα.
Από 13-17 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη η 60η σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών του
ΟΗΕ (CND). Πάνω από 1.700 άτομα, εκπρόσωποι των κρατών μελών, Διεθνών οργανώσεων,
διακυβερνητικών οργανισμών, Μη Κυβερνητικών οργανισμών και της επιστημονικής κοινότητας
συμμετείχαν στις εργασίες της συνόδου. Ήταν η μεγαλύτερη συνάντηση ποτέ, από την ίδρυση της
Επιτροπής. Εκτός από τις συζητήσεις στην Ολομέλεια και στην επιτροπή που συζητά τα ψηφίσματα και
προτείνει τη ψήφισή τους, διοργανώθηκαν πάνω από 90 συζητήσεις και διάλογοι για επίκαιρα θέματα
στο περιθώριο της συνόδου (side events).
Με τη διοργάνωση της ενημερωτικής συνάντησης στις 28 Μαρτίου η οργάνωση «Διογένης – Διάλογος
Πολιτικής για τα Ναρκωτικά» επιδιώκει να πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους για τις εργασίες της
συνόδου και να συζητήσει για τη σχέση των διεθνών εξελίξεων με την τρέχουσα πολιτική και πράξη στην
Ελλάδα. Στη συνάντηση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής για τα
ναρκωτικά, φορείς που εργάζονται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών, μη κυβερνητικές οργανώσεις,
άμεσα ενδιαφερόμενοι. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εισαγωγική παρουσίαση για την Επιτροπή Ναρκωτικών του ΟΗΕ, τη
σημασία και τους στόχους της. Θα ακολουθήσει εισήγηση για τις εργασίες της 60ης συνόδου, και στη
συνέχεια θα λάβει χώρα συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, η όποια θα εστιαστεί κυρίως στη σχέση των
διεθνών εξελίξεων με την τρέχουσα πολιτική για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα.
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η 60η Σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ (CND)
Η σημασία της για την πολιτική των Ναρκωτικών στην Ελλάδα
10:00 Εγγραφή - Καφές
10:30 Έναρξη
10:40 – 10:50 Παρουσίαση: Ιστορικό, Στόχοι και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ (CND)
Σοφία Γαληνάκη, υπεύθυνη Υπεράσπισης & Διεκδίκησης Δικαιωμάτων, «Διογένης - Διάλογος Πολιτικής για
τα Ναρκωτικά»
10:50 – 11:05 Εισήγηση: Η 60η Σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών, εκτίμηση των εργασιών της συνόδου,
κύρια θέματα συζήτησης και σημασία της για τις περαιτέρω εξελίξεις της πολιτικής για τα ναρκωτικά.
Θανάσης Αποστόλου, Διευθυντής της οργάνωσης «Διογένης – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά»
11:05 – 11:15 Ερωτήσεις, σχόλια
11:15 – 12:00 Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας
«Οι διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των ναρκωτικών και η τρέχουσα πολιτική στην Ελλάδα. Προβληματισμοί
και μελλοντικές προοπτικές»
Προέδρος: Μένη Μαλλιώρη, Καθηγήτρια ψυχιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών
Συμμετέχοντες στην στρογγυλή τράπεζα:
- Ευάγγελος Καφετζόπουλος, Ψυχίατρος, Πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
- Βασίλης Γκιτάκος, Διευθυντής του Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
- Μαριαννέλα Κλώκα, υπεύθυνη διεκδίκησης δικαιωμάτων ΜΚΟ PRAKSIS, μέλος της Πλατφόρμας ΜΚΟ για
τις ψυχοδραστικές ουσίες
- Νίκος Μανιός, Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
- Νίκος Στεργίου, Υπεύθυνος επικοινωνίας, «Διογένης - Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά»
12:00 – 12:30 Συζήτηση
12:30 Κλείσιμο της συνάντησης

