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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

19 Δεκεμβρίου 2001

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη συνεδρίασε 
σήμερα στις 11.00 το πρωί, στο Μέγαρο Μα§ίμου, η Διυπουργική 
Επιτροπή που έχει επιφορτισθεί με το εθνικό σχέδιο δράσης κατά 
των ναρκωτικών.

Στη σημερινή συνεδρίαση μετείχαν οι υπουργοί Οικονομίας και 
Οικονομικών Νίκος Χριστοδουλάκης, Εσωτερικών -  Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης Κώστας Σκανδαλίδης, Παιδείας Πέτρος Ευθυμίου, 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Ρέππας, Υγείας και 
Πρόνοιας Αλέκος Παπαδόπουλος, Δικαιοσύνης Φίλιππος Πετσάλνικος, 
Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος, Δημόσιας Τάξης Μιχάλης 
Χρυσοχοϊδης, Εμπορικής Ναυτιλίας Γιώργος Ανωμερίτης και 
Επικράτειας Στέφανος Μάνικάς, οι υφυπουργοί Εθνικής Αμυνας Λουκάς 
Αποστολίδης, Παιδείας Ελένη Κούρκουλα, Υγείας και Πρόνοιας Ελπίδα 
Τσουρή, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού επί θεμάτων Ποιότητας Ζωής 
Αντώνης Αγγελίδης και η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Αννα Κοκέβη.

Μετά τη συνεδρίαση, που διήρκεσε πέραν των 2,5 ωρών, ο 
Πρωθυπουργός προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις προς τους 
δημοσιογράφους:

Με τη σημερινή συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την 
καταπολέμηση των ναρκωτικών, στην οποία συμμετείχαν 10 συναρμόδια 
Υπουργεία, η κυβέρνηση υλοποιεί τη δέσμευση που είχε αναλάβει, με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 28 Ιουνίου 2001. Είχαμε 
τότε δεσμευθεί να επεξεργασθούμε ένα λεπτομερέστατο σχέδιο δράσης 
για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από τις ουσίες (ναρκωτικά και 
αλκοόλ).

Το μέγεθος, η ταχύτητα εξέλιξης και η πολυπλοκότητα του φαινομένου, 
όπως παρουσιάζεται διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, καθιστούν 
επιβεβλημένη την αντιμετώπισή του, ως θέμα εθνικής προτεραιότητας - 
όπως έχουμε ήδη επισημάνει- και δημιουργούν την αναγκαιότητα 
ύπαρξης Εθνικού Σχεδιασμού και Εθνικού Συντονισμού, με 
συγκεκριμένους στόχους, δράσεις και ενέργειες. Το σχέδιο αυτό που 
αποφασίσαμε σήμερα στη συνεδρίαση περιέχει μια πολιτική, η οποία 
είναι συντεταγμένη και οργανωμένη.

Η κυβέρνηση, παρακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές και τάσεις, και 
αξιοποιώντας τη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία, προτείνει μια σειρά 
μέτρων, που θα αναπτυχθούν την επόμενη πενταετία (2002-2006) και τα 
οποία βασίζονται σε δύο κύριους άξονες:



• Τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών ουσιών, μέσα από την 
εφαρμογή προγραμμάτων αποτροπής, πρόληψης, θεραπείας και 
κοινωνικής επανένταξης.

• Τη μείωση της προσφοράς ναρκωτικών ουσιών, μέσα από τον 
αποτελεσματικό έλεγχο και την καταστολή της διακίνησής τους.

Θέτουμε μεταξύ άλλων τους εξής στόχους:

• Ανάπτυξη υποδομής και προγραμμάτων αποτροπής και 
πρόληψης, ώστε να καλύπτεται το σύνολο του πληθυσμού της 
χώρας, ιδίως οι σχολικές μονάδες. Να υπάρχει μια εθνική 
«καμπάνια» συνεχής γύρω από το θέμα αυτό.

• Ανάπτυξη υποδομών και προγραμμάτων θεραπείας, όλων των 
τύπων, ώστε να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση στους 
χρήστες σε όλη την Ελλάδα. Οι χρήστες να μπορούν να 
καταφεύγουν στα προγράμματα αυτά, χωρίς καθυστερήσεις και 
εμπόδια. Και βεβαίως να προωθήσουμε και την επανένταξη των 
χρηστών, όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα, ιδίως μέσα από την 
εξεύρεση θέσεων εργασίας.

• Αντιστροφή (μείωση) της αυξητικής τάσης των αιφνίδιων θανάτων 
από ναρκωτικά.

• Μείωση του αριθμού των συνδεόμενων με τα ναρκωτικά 
εγκληματικών πράξεων. Θέλουμε να υπάρχει ένας συνεχής 
πόλεμος κατά της εμπορίας των ναρκωτικών.

Επίσης:

• Αναβαθμίζεται το εθνικό όργανο συντονισμού, ο Οργανισμός Κατά 
των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει 
τον απαραίτητο επιτελικό ρόλο στον αγώνα κατά της εξάρτησης.

• Τριπλασιάζεται ο προϋπολογισμός των φορέων, που προσφέρουν 
έργο στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Για 
το έτος 2002 προβλέπεται η αξιοποίηση των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού για σοβαρές εθνικές ανάγκες, όπως είναι ο 
σκοπός της καταπολέμησης της χρήσης ναρκωτικών.

• Πιστεύουμε επίσης στην ανάγκη της κινητοποίησης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που ήδη συμμετέχει, αλλά χρειάζεται σε πολύ 
μεγαλύτερη έκταση.

• Συνεχίζεται το πρόγραμμα των φυλάκων στα σχολεία για να 
υπάρχει περισσότερη προστασία.



Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα συζητηθεί σιη Διακομματική Επιτροπή της 
Βουλής και με τους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος μας είναι να 
συγκεντρώσουμε όλες τις παρατηρήσεις και προτάσεις που θα 
προκόψουν από το σχετικό διάλογο, ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη 
δυνατή συναίνεση και στήριξη κατά την εφαρμογή του, πράγμα που 
συνεπάγεται την ευρύτατη κινητοποίηση της κοινωνίας. Η δράση μας 
πραγματοποιείται με την κοινωνία.

Η ισχυρή κοινωνία για την οποία εργαζόμαστε, είναι μία κοινωνία που 
μπορεί, γνωρίζει και πρέπει να αντιμετωπίζει το φαινόμενο της 
εξάρτησης.

Η κοινωνία, την οποία οραματιζόμαστε, έχει αξίες, ευαισθησίες και 
πολιτικές που αποτρέπουν την εξάρτηση, αλλά δίνουν και την ευκαιρία 
σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα, να θεραπευθούν και να 
επανενταχθούν.

Η κοινωνία, στην οποία προσβλέπουμε, στηρίζεται σε αρχές και 
δημιουργεί θετικά πρότυπα για τη νεολαία. Γι’ αυτό και στη συζήτηση 
που έχουμε αποφασίσει για τη βία στα MME θα εντάξουμε και μια 
συζήτηση και μέσω των MME για την καταπολέμηση του φαινομένου και 
την καταπολέμηση ιδίως της αντίληψης ότι είναι μια μόδα στην οποία 
όλοι μπορούν να προσαρμοστούν. Η κοινωνία ζητά την καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας και εμείς θέλουμε μια κοινωνία ασφάλειας και 
αυτός είναι ο στόχος μας.

Αυτά είναι τα μηνύματα της προσπάθειας που αναλαμβάνουμε με το 
εθνικό σχέδιο δράσης κατά των ναρκωτικών. Μία προσπάθεια, η οποία 
μπορεί να είναι και θα είναι επιτυχημένη, με τη συνυπευθυνότητα και τη 
συνεργασία κοινωνίας και πολιτείας».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τα όσα λέγονται και 
γράφονται για διάκριση μεταξύ σκληρών και μαλακών ναρκωτικών, αυτό 
το συζητήσατε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Συζητήσαμε αυτό το θέμα. Δεν συμφωνούμε και δεν 
διαχωρίζουμε τα μαλακά από τα σκληρά ναρκωτικά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το πρωί δεχθήκατε μια 
αντιπροσωπεία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος που 
επισκέπτεται τη χώρα μας. Τελικά, εσείς θα πάτε στην Κίνα, γιατί ως 
γνωστόν αυτό το ταξίδι έχει δύο φορές αναβληθεί.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως, θα πάμε. Προβλέπεται να επισκεφθούμε 
την Κίνα το Μάιο -  Ιούνιο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσω 
την ακριβή ημερομηνία.
Με τους εκπροσώπους του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, το 
οποίο είναι και το κυβερνών κόμμα στην Κίνα, συζήτησα θέματα 
διεθνούς πολιτικής και τη συνεργασία της Κίνας με την Ελλάδα. Μπορώ



να πω ότι η συζήτηση αυτή ήταν εποικοδομητική, γιατί διαπίστωσα και 
τη θέληση συνεργασίας με τη χώρα σε εκτεταμένους τομείς (και στον 
οικονομικό τομέα και στον πολιτικό).
Διαπίστωσα, επίσης, τη θέληση της Κίνας για μια συνεργασία σε πολιτικό 
επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ενωση και κυρίως ως προς την κοινή 
αντιμετώπιση προβλημάτων, τα οποία θα προκόψουν στο Αφγανιστάν και 
την Κεντρική Ασία, μέσα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της 
τρομοκρατίας.

Σας ευχαριστώ.


