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Πρόλογος
Συμπληρώνονται φέτος εικοσιπέντε χρόνια (1993-2018) από την ίδρυση και λειτουργία στη χώρα μας
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά – ΕΚΤΕΠΝ. Του Κέντρου που
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και με τις Ευρωπαϊκές χώρες του
δικτύου του συγκεντρώνει στοιχεία για την κατάσταση της χρήσης ναρκωτικών στη χώρα μας και την
αντιμετώπιση του προβλήματος, συμπληρώνοντας το Ευρωπαϊκό παζλ στο σημαντικό αυτό θέμα
δημόσιας υγείας και προσφέροντας ταυτόχρονα τεκμηριωμένα στοιχεία για τους εμπλεκόμενους
φορείς στη χώρα μας.
Το πρόβλημα των ουσιοεξαρτήσεων γενικότερα (συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμων ουσιών –
καπνού, αλκοόλ, ψυχοδραστικών φαρμάκων) αποτελεί ένα μείζον και συνεχώς μεταβαλλόμενο
πρόβλημα στη χώρα μας όπως και στις άλλες χώρες. Η τεκμηριωμένη γνώση των διαστάσεων και της
φύσης του αποτελεί προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού κατά το
δυνατό σχεδίου δράσης για την αντιμετώπισή του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα
(2018) Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ σε συνέχεια των προηγούμενων Εκθέσεων, μας προσφέρουν πληροφορίες
για τις πρόσφατες εξελίξεις και μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε τις προσπάθειες που έχουν
γίνει στη χώρα μας από την πλευρά της πολιτείας και των φορέων ώστε να περιοριστεί το πρόβλημα.
Και όπως καταδεικνύεται από τις πληροφορίες που μας προσφέρει η Έκθεση έχουν γίνει πολλά. Με
τις άοκνες προσπάθειες των φορέων πρόληψης και θεραπείας έχουμε κατορθώσει να ανακόψουμε
την ανοδική πορεία στην εξάπλωση και επιδείνωση του προβλήματος και αυτό παρά την δύσκολη
περίοδο που περνά η χώρα τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής ύφεσης. Για παράδειγμα, ο
εκτιμούμενος αριθμός των προβληματικών χρηστών παραμένει σταθερός. Επίσης, δεν διαπιστώνεται
κάποια σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια έως το 2015 της χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών
στους μαθητές.
Θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την σταθεροποίηση του προβλήματος σε αρκετούς παράγοντες
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων των Κέντρων Πρόληψης αλλά και των θεραπευτικών
μονάδων που τα τελευταία χρόνια παρέχουν εξειδικευμένες θεραπείες ανάλογα με την βαρύτητα και
τη χρονιότητα των χρηστών – υποκατάσταση και στεγνά προγράμματα – καθώς και προσπάθεια να
καλύψουν κατά το δυνατό τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας. Ταυτόχρονα, έμπειρα πλέον στελέχη
των μονάδων μεταγγίζουν τις γνώσεις τους στα νεότερα μέλη που ενισχύουν τη λειτουργία τους.
Οι εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης και κυρίως η προσέγγιση του θέματος στο ευρύτερο
πλαίσιο που εξασφαλίζει την ψυχοκοινωνική υγεία των νέων φαίνεται να έχει θετικό αποτέλεσμα.
Αλλά και η πολύπλευρη κάλυψη των αναγκών στον τομέα της θεραπείας, φαίνεται να περιορίζει τον
αριθμό των εξαρτημένων που διαφορετικά θα κυκλοφορούσαν διακινώντας ναρκωτικά με
αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων χρηστών.
Η διαπιστούμενη πρόοδος που προαναφέρθηκε και που φαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα τη
σταθεροποίηση του προβλήματος γεννά το ερώτημα κατά πόσο δεν θα ήταν δυνατός και ο περιορισμός
του.
Η Έκθεση δεν εξωραΐζει την κατάσταση. Αποτυπώνει μαζί με την πρόοδο και τις ελλείψεις και
αδυναμίες. Θα επισημάνω μόνον δύο-τρεις από αυτές που θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντικές στις οποίες
θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα: Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης με σκοπό να καλυφθούν τα κενά στον τομέα
της πρόληψης και θεραπείας και να διασυνδεθούν αποτελεσματικότερα οι υπηρεσίες και τα
προγράμματα μεταξύ τους.
Συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων και παρεμβάσεων, δίνοντας τη
δυνατότητα για συνεχείς βελτιώσεις. Στον δεύτερο αυτό στόχο σημαντική συμβολή θα είχε η
υποστήριξη από την πολιτεία ερευνών – που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει - όπως στο γενικό και τον
μαθητικό πληθυσμό της χώρας. Οι έρευνες αυτές προσφέρουν ανεκτίμητες πληροφορίες για την
πορεία της χρήσης ουσιών, όχι μόνον των παράνομων αλλά και των νόμιμων και των συνδεόμενων με
αυτές ψυχοκοινωνικών παραγόντων.
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Κλείνοντας τον σύντομο αυτόν Πρόλογο θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός πως η Έκθεση αυτή και
η υψηλή ποιότητα του περιεχομένου της δεν θα μπορούσε να παραχθεί χωρίς την άοκνη προσπάθεια
και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που αποτελούν παγιωμένα πλέον γνωρίσματα των μελών του
ΕΚΤΕΠΝ και της επιστημονικά υπευθύνου του κυρίας Μ. Τερζίδου.

Άννα Κοκκέβη
Ομότ. Καθηγήτρια
Υπεύθυνη Τομέα Ουσιοεξαρτήσεων, Συναφών Ερευνών & ∆ιεθνών Συνεργασιών ΕΠΙΨΥ
Μέλος ∆.Σ. ΕΠΙΨΥ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η φετινή Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών
2017 αποδεικνύει ότι η ρήση «ουδείς αναντικατάστατος» είναι αναληθής! Υπάρχουν άνθρωποι που
είναι πολύ δύσκολο να τους αντικαταστήσεις όταν τους χάσεις. Στο ΕΚΤΕΠΝ αυτός ήταν ο συνάδελφος
Μάρκος Φουντουκάς, ο οποίος απεβίωσε το Νοέμβριο του 2017. Ως αποτέλεσμα, η γραφιστική
επιμέλεια της Έκθεσης, τα γραφήματα και όλη η έκδοση καθυστέρησαν.
Η ποιότητα και η ποσότητα των στοιχείων παραμένει βέβαια υψηλή. Για το 2017, επιλέξαμε να
συντομεύσουμε τα Κεφάλαια, μειώνοντας το μέγεθος της Έκθεσης. Περισσότερα στοιχεία από αυτά
που παρουσιάζονται είναι, όπως πάντα, στη διάθεση των συνεργατών μας.
Η Έκθεση ενημερώνει, όπως κάθε χρόνο τους χαράσσοντες πολιτική, τους επαγγελματίες του χώρου
και το ευρύ κοινό για τις εξελίξεις στο πρόβλημα των ναρκωτικών κατά το έτος 2016, αναλύοντας και
συζητώντας τα στοιχεία διαχρονικά, αλλά και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Παράλληλα το Ευρωπαϊκό Κέντρο (EMCDDA) εξέδωσε φέτος ξεχωριστή Έκθεση για κάθε κράτοςμέλος με τα εθνικά του στοιχεία. Η έκδοση είναι ηλεκτρονική και διαθέσιμη αυτή τη στιγμή στην
αγγλική γλώσσα, σύντομα όμως θα την μεταφράσουμε στα ελληνικά. Στο μεταξύ, είναι προσβάσιμη
από: http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/greece_en
Μετά την απώλεια του συνάδελφου Μάρκου, οι κυρίες Έφη Βλασσοπούλου και Πετρούλα Πρασσά
ανέλαβαν μόνες την έκδοση της Έκθεσης με το επιτραπέζιο εκδοτικό σύστημα του ΕΚΤΕΠΝ και
ανταποκρίθηκαν επάξια, πλαισιώνοντας το κείμενο με μια αισθητικά ευχάριστη εικόνα.
Στους συναδέλφους μου, σε όλη την ομάδα του ΕΚΤΕΠΝ, χρωστώ σε μεγάλο βαθμό τη διαδρομή μου
στο ΕΚΤΕΠΝ, αλλά και την ευχάριστη διάθεση που δημιουργείται στο χώρο εργασίας μας. Ευχαριστώ
τον καθένα ξεχωριστά για τον επαγγελματισμό, το κίνητρο, την επιστημονικότητα και τη συνέπεια που
αδιάλειπτα επιδεικνύουν.
Την Καθηγήτρια κυρία Άννα Κοκκέβη, που και πάλι επιμελήθηκε επιστημονικά τα κεφάλαια της
Έκθεσης, ευχαριστούμε ολόψυχα.
Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Υπουργείο Υγείας για τη συνεχή και συνεπή
υποστήριξή του.
Συνοπτική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και
των Οινοπνευματωδών 2017 θα εκδοθεί σε έντυπη μορφή, ενώ το πλήρες κείμενο εκδίδεται σε μορφή
CD και είναι προσβάσιμο από τον δικτυακό τόπο του ΕΠΙΨΥ www.epipsi.gr.

Μανίνα Τερζίδου
Επιστ. Υπεύθυνη του ΕΚΤΕΠΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εθνική Πολιτική και Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά

ΚΕΦAΛΑΙΟ 1

Εθνική πολιτική και νομοθεσία για τα
ναρκωτικά
1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Υπουργείο Υγείας ολοκλήρωσε το 2017 το Σχέδιο ∆ράσης του για τις εξαρτήσεις, με τις παρακάτω
βασικές προτεραιότητες.
 Τη διασφάλιση της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης των εξαρτημένων σε πρόγραμμα
υποκατάστασης.
 Την ενίσχυση της δυνατότητας πλήρους απεξάρτησης.
 Τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων μετά την ολοκλήρωση προγραμμάτων.
 Τη γεωγραφική κάλυψη όλης της επικράτειας.
 Τη φροντίδα πληθυσμών σε κίνδυνο (άστεγοι, έγκυες, νέοι, άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα).
Ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής για τις εξαρτήσεις δίνει το Υπουργείο αφενός
μεν στη διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας των χρηστών σε θεραπείες όλων των τύπων,
αφετέρου δε στη συνεργασία των αρμόδιων φορέων για την ορθολογική διαχείριση των πόρων. Για την
επίτευξη των δύο αυτών αλληλένδετων στόχων, το Υπουργείο εργάστηκε σε μια πλατφόρμα
επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς ξεκινώντας από την πρόσκληση για κατάθεση των προτάσεών
τους, τη διαβούλευση με αυτούς για τον σχεδιασμό των δράσεων και την πραγματοποίηση συσκέψεων
για την προώθηση συμπράξεων.
Με βάση το Σχέδιο ∆ράσης του, το Υπουργείο εξασφάλισε 25 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο για τη δημιουργία των νέων υπηρεσιών και πολυδύναμων κέντρων στις 13
περιφέρειες της χώρας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Λαμβάνεται μέριμνα
για τη βιωσιμότητα των δομών αυτών μετά το πέρας της χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες έχουν ως στόχο να παρέχουν πρωτοβάθμια υποστήριξη και βραχεία
παρέμβαση σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους
(εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κ.ά.)
και να παραπέμπουν σε πιο εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο (προγράμματα
υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κλπ.). Στα
πολυδύναμα κέντρα θα αντιμετωπίζονται όλες οι σύγχρονες εξαρτήσεις.
Σε κάθε περιφέρεια της χώρας οι διαθέσιμες υπηρεσίες και τα πολυδύναμα κέντρα έχουν σχεδιαστεί
ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό αστικοποίησής της. ∆ύο νέες μονάδες σωματικής αποτοξίνωσης θα
λειτουργήσουν στην Αττική και στην Ήπειρο, ενώ θα ενισχυθεί η υπάρχουσα μονάδα αποτοξίνωσης στο
ΨΝΘ.
Στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και σε άλλα αστικά κέντρα, προβλέπεται,
επιπλέον των υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας, η λειτουργία μονάδων χαμηλού ουδού, κινητές
μονάδες άμεσης πρόσβασης και υγειονομικής φροντίδας, κέντρα ημέρας (ασφαλείς χώροι ξεκούρασης,
υπηρεσίες υγιεινής και σίτισης σε άστεγους χρήστες) και υπηρεσίες βραχείας φιλοξενίας (ξενώνες
ύπνου). Προβλέπονται επίσης μονάδες για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα και μονάδες απεξάρτησης
από το αλκοόλ και άλλες εξαρτήσεις.
Στις 23 Ιανουαρίου 2018, ο Υπουργός Υγείας συγκάλεσε την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού
για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Πρώτη προτεραιότητα της επιτροπής πρέπει να είναι η επίλυση
του ζητήματος του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, λειτουργίας και ελέγχου των ιδιωτικών κέντρων
που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εξαρτήσεων, στη βάση του πρόσφατου πορίσματος του Σώματος
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ). Η Επιτροπή θα εκπονήσει τη νέα εθνική
στρατηγική και το σχέδιο δράσης. Ο Υπουργός προανήγγειλε την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
εξαρτήσεων, δηλαδή τον Νόμο 4139/2013 ώστε να εκσυγχρονιστεί και να γίνει πιο αποτελεσματικός.
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1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Μετά την νομιμοποίηση της βιομηχανικής κάνναβης, το 2016, το 2017 υπήρξαν δύο νέες εξελίξεις
σχετικές με την κάνναβη.
Ο δρόμος για τη νομιμοποίηση της ιατρικής κάνναβης άνοιξε το 2017 με την κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργείων ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Υγείας, με αριθμό Γ5γ οικ.
49690 (1) «Συμπλήρωση και τροποποίηση των πινάκων ναρκωτικών ουσιών του ν. 3459/2013, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4139/2013» (ΦΕΚ Β΄ 2238/Β/29-6-2017). Η ΚΥΑ προβλέπει τη
μεταφορά της κάνναβης και της ρητίνης της, από τον Πίνακα Α΄ στον Πίνακα Β΄ του ν. 3459/2006, δηλαδή
η κάνναβη μετατρέπεται από παράνομη σε συνταγογραφούμενη ουσία με ειδικό συνταγολόγιο.
Το 2018 ο Nόμος 4523 (ΦΕΚ Α΄41/7-3-218) «∆ιατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων
Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις», ο οποίος κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, νομιμοποιεί την κυκλοφορία φαρμακευτικών σκευασμάτων κάνναβης.
Συγκεκριμένα εγκρίνει την παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών
και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε
τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής
μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό
σκοπό την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου, τη διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς και την
εξαγωγή τους.
Προτού φτάσει το προϊόν στα χέρια του ασθενούς χρειάζεται πρόσθετο νομοθετικό έργο: τη ρύθμιση
της συνταγοράφησης, την παραγωγή προϊόντων, την εισαγωγή σκευασμάτων, κ.ά. Σύντομα αναμένεται
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, ∆ικαιοσύνης και
Αγροτικής Ανάπτυξης που θα αφορά στο παραγωγικό κομμάτι του φαρμάκου, καθώς και μια υπουργική
απόφαση που θα ρυθμίσει τη συνταγογράφηση του φαρμάκου από μια αρμόδια επιτροπή και σε
συνεργασία με τον ΕΟΦ.
Πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε τη δημιουργία γραφείου κάνναβης στο Υπουργείο. Οι νέες
αυτές εξελίξεις αυξάνουν την πρόσβαση μεγάλου μέρους χρονίων ασθενών σε νέα θεραπευτικά
βοηθήματα, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον και συμβάλλουν στην ανάπτυξη.

1.3 Η (ΕΠΑΝΑ)ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΠΝ
Από το 2010, όταν το ΕΚΤΕΠΝ ουσιαστικά «καταργήθηκε» από το Υπουργείο Υγείας επειδή το ιδρυτικό
του ΦΕΚ κρίθηκε ελλιπές, το Εθνικό Κέντρο της Ελλάδας τυπικά δεν υπήρχε, ουσιαστικά «φυτοζωούσε».
Μετά από 8 χρόνια ο Νόμος 4461/2017 (ΦΕΚ Α’ 38 28/3/2017), άρθρο 19 «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) επανιδρύει το ΕΚΤΕΠΝ ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ κατ’
εφαρμογή του Κανονισμού 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.
Με την κοινή υπουργική Αριθ. ∆2α/90073/17 (ΦΕΚ Β’ 32/16.01.2018) των Υπουργών Υγείας, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας καθορίζονται τα καθήκοντα του ΕΚΤΕΠΝ και προβλέπεται
κωδικός για τη χρηματοδότησή του.

1.4 ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στον Πίνακα 1.1 εμφανίζονται οι δαπάνες των φορέων ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ και ΨΝΘ, συγκριτικά μεταξύ των ετών
2009 (2010 για το ΨΝΘ), 2015 και 2016, καθώς και οι ποσοστιαίες αλλαγές μεταξύ του 2015 και του 2016.
Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των φορέων ξεκίνησαν το 2009 και ήταν δραστικές – το ΚΕΘΕΑ μείωσε
τις δαπάνες του σχεδόν στο μισό (49%) από το 2009 έως το 2015, ενώ στο ίδιο διάστημα ο ΟΚΑΝΑ είχε
μείωση 29%. Το 2016 φαίνεται να ανακόπτεται αυτή η πτωτική πορεία και μάλιστα στις περιπτώσεις του
ΟΚΑΝΑ και του προγράμματος ΑΡΓΩ του ΨΝΘ παρατηρείται αύξηση των δαπανών (17% και 2%, αντίστοιχα).
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Οι δαπάνες του ΚΕΘΕΑ παραμένουν σχεδόν σταθερές το 2016 σε σχέση με το 2015, εμφανίζοντας ελάχιστη
μείωση (2%), ενώ η μείωση των δαπανών του προγράμματος ΙΑΝΟΣ του ΨΝΘ είναι μεγαλύτερη (11%).
Πίνακας 1. 1

∆απάνες των φορέων ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ και ΨΝΘ το 2009, το 2015 και το 2016.
2009
€

2015
€

2016
€

OKANA

46.934.218

33.291.303

40.185.873

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟ 2016
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
2015
Αύξηση 17%

KEΘΕΑ

30.318.411

15.368.311

15.100.896

Μείωση 2%

ΨΝΘ (ΙΑΝΟΣ)

3.457.544 (1)

2.597.188

2.303.914

Μείωση 11%

ΨΝΘ (ΑΡΓΩ)

894.808 (1)

777.571

796.291

Αύξηση 2%

Σημειώσεις. (1) Οι δαπάνες των προγραμμάτων του ΨΝΘ ΙΑΝΟΣ και ΑΡΓΩ αφορούν το 2010.

1.5 EXASS NET – ΟΜΑ∆Α POMPIDOU
Η Υπηρεσία του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών διοργάνωσε σε συνεργασία με
το ΚΕΕΛΠΝΟ, τη 12η Συνάντηση του δικτύου EXASS Net της Ομάδας Pompidou του Συμβουλίου της
Ευρώπης, με θέμα «Πρόσφυγες και Ναρκωτικά: Εκτίμηση αναγκών, στήριξη πρακτικών, πρόληψη
κινδύνων» (“Refugees and Drugs: Estimating needs, support practices, preventing risks”). Η συνάντηση έγινε
σε δύο φάσεις, η πρώτη τον Οκτώβριο του 2017 και η δεύτερη τον Απρίλιο του 2018, η οποία είχε τη μορφή
σεμιναρίου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από την Αλγερία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κροατία, την
Κύπρο, τον Λίβανο, την Ιορδανία, το Μαρόκο, τη Σερβία, την Τουρκία, την Ουκρανία, την Παλαιστίνη, το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), καθώς και εκπρόσωποι της
Γραμματείας της Ομάδας Pompidou του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Τα βασικά συμπεράσματα της συνάντησης είναι:
 Η διεθνής κοινότητα ήταν απροετοίμαστη για την προσφυγική κρίση.
 Αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν το προσφυγικό ζήτημα σαν θέμα έκτακτης ανάγκης.
 Στην Ελλάδα, μετά τον Μάρτιο του 2016, η πολιτική αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, οδήγησε σε
επικαιροποίηση κρίσιμων στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων.
 ∆ιαπιστώθηκε έλλειψη εναρμονισμένων επιχειρησιακών διαδικασιών διαχείρισης προβλημάτων
χρήσης και διακίνησης ψυχοδραστικών ουσιών στον πληθυσμό των προσφύγων και των μεταναστών που
έρχονται ή διαβιούν στη χώρα μας.
 Απαιτείται εκπαίδευση, κατάρτιση και εποπτεία του προσωπικού των δομών υποδοχής και φιλοξενίας
σχετικά και ειδικά με το θέμα.
 Τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, αποτελούν την πλέον ευπαθή ομάδα. Ένας μεγάλος αριθμός των
παιδιών αυτών διαβιούν κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένα σε
ποικίλους κινδύνους, όπως σεξουαλική εκμετάλλευση, εμπορία ανθρώπων, εμπλοκή τους σε χρήση και
διακίνηση ναρκωτικών.
 Η χρήση αλκοόλ και ψυχοδραστικών ουσιών, σύμφωνα με τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
στο πεδίο, αποτελούν ανησυχητικό παράγοντα.
 ∆ιαπιστώνεται επίσης, ότι αρκετοί πρόσφυγες είναι ήδη εξαρτημένοι, από τις χώρες προέλευσης, άλλοι
εξαρτήθηκαν κατά την διάρκεια της μετακίνησης τους, και άλλοι εξαρτήθηκαν στις χώρες άφιξης.
 Επίσης κατηγορίες προσφύγων που χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας είναι οι γυναίκες πρόσφυγες, καθώς
και άτομα με κινητικά προβλήματα.
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1.6 EUROPOL
Η Europol, πλήρης οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010, συνδράμει τις αρχές επιβολής του
νόμου σε ολόκληρη την Ε.Ε. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους για την καταπολέμηση του εγκλήματος
και της τρομοκρατίας σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων: τα ναρκωτικά, η εμπορία ανθρώπων, η διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης, το
έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, η παραχάραξη του ευρώ, το ξέπλυμα
χρήματος και ο εντοπισμός προϊόντων εγκλήματος και οι μετακινούμενες ομάδες του οργανωμένου
εγκλήματος.
Αρμόδιο όργανο για τον κύριο έλεγχο και την καθοδήγηση της Europol είναι το Συμβούλιο, το οποίο διορίζει
τον ∆ιευθυντή και τους αναπληρωτές ∆ιευθυντές και εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Europol από κοινού
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε χρόνο η Europol εκπονεί ειδική έκθεση πάνω στο έργο της. Το
προσωπικό της Europol προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και χωρών.

1.7 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
 Tο Σχέδιο ∆ράσης του Υπουργείου Υγείας για τις εξαρτήσεις, θέτει ως στόχους τη διασφάλιση της
πρόσβασης των εξαρτημένων σε πρόγραμμα υποκατάστασης, αλλά και την ενίσχυση της δυνατότητας
πλήρους απεξάρτησης καθώς και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων μετά την
ολοκλήρωση προγραμμάτων, τη γεωγραφική κάλυψη όλης της επικράτειας και τη φροντίδα των
ευάλωτων πληθυσμών (άστεγοι, έγκυες, νέοι, άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα). Προτεραιότητα
αποτελεί η επί μακρόν επιθυμητή συνεργασία των αρμόδιων φορέων για την ορθολογική διαχείριση των
πόρων και για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών.
 Οι σημαντικές εξελίξεις στο νομικό καθεστώς της κάνναβης που ξεκίνησαν το 2016 με τη νομιμοποίηση
της βιομηχανικής κάνναβης, συνεχίστηκαν το 2017 και το 2018. Η κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργείων ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Υγείας, με αριθμό Γ5γ οικ.
49690 μετατρέπει την κάνναβη από παράνομη σε συνταγογραφούμενη ουσία με ειδικό συνταγολόγιο. Το
2018, ο NOMOΣ 4523 (ΦΕΚ Α΄41/7-3-218) «∆ιατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων
Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις», ο οποίος κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, νομιμοποιεί την κυκλοφορία φαρμακευτικών σκευασμάτων κάνναβης.
Αναμένονται υπουργικές αποφάσεις σχετικά με το παραγωγικό κομμάτι του φαρμάκου και τη ρύθμιση
της συνταγογράφησης του φαρμάκου από αρμόδια επιτροπή και σε συνεργασία με τον ΕΟΦ.
 Ο νόμος 4461/2017 (ΦΕΚ Α’ 38 28/3/2017), άρθρο 19 «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για
τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) επανιδρύει το ΕΚΤΕΠΝ ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού
1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Με την κοινή υπουργική Αριθ. ∆2α/90073/17 (ΦΕΚ Β’
32/16.01.2018) των Υπουργών Υγείας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας
καθορίζονται τα καθήκοντα του ΕΚΤΕΠΝ και προβλέπεται κωδικός για τη χρηματοδότησή του.
 Ανακόπτονται οι συνεχείς και για πολλά χρόνια δραστικές περικοπές στη χρηματοδότηση των φορέων.
Το ΚΕΘΕΑ και το πρόγραμμα ΙΑΝΟΣ του ΨΝΘ εμφανίζουν μικρή σχετικά μείωση των δαπανών τους το
2016 (2% και 11%, αντίστοιχα), ενώ ο ΟΚΑΝΑ και το πρόγραμμα ΑΡΓΩ του ΨΝΘ εμφανίζουν αύξηση (17%
και 2%, αντίστοιχα). Οι δαπάνες του ΚΕΘΕΑ παραμένουν σχεδόν σταθερές το 2016 σε σχέση με το 2015,
εμφανίζοντας ελάχιστη μείωση (2%), ενώ η μείωση των δαπανών του προγράμματος του ΨΝΘ ΙΑΝΟΣ
είναι μεγαλύτερη (11%).
 Η Υπηρεσία του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών διοργάνωσε σε συνεργασία
με το ΚΕΕΛΠΝΟ, τη 12η Συνάντηση του δικτύου EXASS Net της Ομάδας Pompidou του Συμβουλίου της
Ευρώπης, με θέμα «Πρόσφυγες και Ναρκωτικά: Εκτίμηση αναγκών, στήριξη πρακτικών, πρόληψη
κινδύνων». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις (Νοέμβριο 2017 και Απρίλιο 2018) και
προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία υποδεικνύουν ελλείψεις και ανάγκες στον τομέα αυτόν
και αναμένεται να συμβάλλουν στον σχεδιασμό της ανταπόκρισης της Πολιτείας στις ανάγκες αυτές.
 Επαναλειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2018 η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την
Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, με εντολή πρώτον, την κατάθεση πρότασης για το θεσμικό πλαίσιο
αδειοδότησης, λειτουργίας και ελέγχου των ιδιωτικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
εξαρτήσεων και δεύτερον την εκπόνηση νέας εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης.
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον κεντρικό δικτυακό τόπο της Europol:
www.europol.europa.eu

Μανίνα Τερζίδου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο γενικό
και σε ειδικούς πληθυσμούς
2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΑΝΑΓΚΕΣ
Προκειμένου για την κάλυψη των ελάχιστων προαπαιτούμενων στην εφαρμογή του «∆είκτη
επιπολασμού της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στον πληθυσμό» στη χώρα μας, το ΕΚΤΕΠΝ
ενθαρρύνει την εκπόνηση επιδημιολογικών ερευνών, οι οποίες α) περιλαμβάνουν
αντιπροσωπευτικά, πιθανοθεωρητικά δείγματα του γενικού πληθυσμού και β) υιοθετούν πλήρως
το ευρωπαϊκό πρότυπο ερωτηματολόγιο (European Model Questionnaire), το οποίο έχει σχεδιασθεί
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο ειδικά για την αποτύπωση του φαινομένου της χρήσης ουσιών στην
Ευρώπη.
Ελλείψει χρηματοδότησης, στη διάρκεια της 15ετίας 2004-2018 δεν έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα
έρευνα για τη χρήση ουσιών στο γενικό πληθυσμό με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η τελευταία
φορά που πραγματοποιήθηκε έρευνα αυτού του είδους ήταν το 2004, με την «Πανελλήνια έρευνα
στο γενικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την ψυχοκοινωνική υγεία» (ΕΠΙΨΥ).
Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ουσιών έχουν, ωστόσο, συμπεριληφθεί σποραδικά σε διάφορες
άλλες έρευνες, οι οποίες απευθύνονται μεν σε αντιπροσωπευτικά, πιθανοθεωρητικά δείγματα του
γενικού πληθυσμού, εστιάζουν δε σε ευρύτερα ή παρεμφερή θέματα. Τέτοιες περιπτώσεις
αποτελούν τα ελληνικά σκέλη π.χ., της Ευρωπαϊκής Έρευνας για την Υγεία (European Health
Interview Survey, EHIS, στην Ελλάδα από την ΕΛΣΤΑΤ), του Ευρωβαρόμετρου (της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής) και –εσχάτως– της Πανευρωπαϊκής πρότυπης έρευνας για τη κατανάλωση
οινοπνευματωδών και τη συνδεόμενη βλάβη στον πληθυσμό (RARHA-SEAS στην Ελλάδα από το
ΕΠΙΨΥ). Μέσω των ερευνών αυτών αποκτάται εικόνα για τον επιπολασμό της χρήσης κάποιων
ουσιών (κυρίως της κάνναβης), αλλά τόσο το εύρος, όσο και το βάθος της διερεύνησης του
φαινομένου της χρήσης και των παραγόντων που συνδέονται με αυτήν παραμένουν περιορισμένα.
Ο συνδυασμός του υψηλού κόστους υλοποίησης, των διαχρονικά μειούμενων ποσοστών συμμετοχής
του πληθυσμού στις τηλεφωνικές έρευνες και ιδιαίτερα στις έρευνες πρόσωπο-με-πρόσωπο, και της
διεύρυνσης των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία του διαδικτύου, οδήγησε –στη δεκαετία
του 2010– στην εμφάνιση ερευνών σχεδιασμένων για διαδικτυακή συμμετοχή. Έτσι, από το 2013,
υλοποιείται ετησίως η Παγκόσμια Έρευνα για τα Ναρκωτικά (Global Drug Survey). Η έρευνα είναι
ανώνυμη, διαδικτυακή και συμμετέχουν σε αυτήν πολίτες από τουλάχιστον 40 χώρες παγκοσμίως,
συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας. Επιπλέον, από το 2016 υλοποιείται πιλοτικά σε 12 ευρωπαϊκές
χώρες (όχι ωστόσο στην Ελλάδα) η Ευρωπαϊκή ∆ιαδικτυακή Έρευνα για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες
(European Web Survey on Drugs), η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου και έχει ως
στόχο τη συλλογή στοιχείων για το είδος και την ποσότητα των ουσιών που καταναλώνονται από
διάφορες υπο-κατηγορίες χρηστών. Και οι δύο παραπάνω έρευνες προσφέρουν
σημαντική πληροφορία για την αγορά και την κατανάλωση των ουσιών, τη
συνδεόμενη βλάβη και τις αντιλήψεις των χρηστών. Ωστόσο, βασίζονται σε μηπιθανοθεωρετικά δείγματα συμμετεχόντων, ενώ επιπλέον αφορούν άτομα που
έχουν κάνει πρόσφατη χρήση ουσιών, παράγοντες που δεν επιτρέπουν την
εκτίμηση του επιπολασμού της χρήσης στο γενικό πληθυσμό.
Την δεκαετία του 2010 έχει επίσης διευρυνθεί η εφαρμογή των τεχνικών της βιολογικής ανάλυσης
των αστικών λυμάτων περιλαμβάνοντας στην ανίχνευση και στοιχεία από ναρκωτικές ουσίες και
φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων των μεταβολικών παραγώγων τους). Από τα ευρήματα
αναλύσεων αυτού του είδους προκύπτουν ενδείξεις, μεταξύ άλλων, για τον επιπολασμό της χρήσης
ουσιών στον πληθυσμό συγκεκριμένων περιοχών (Βλ. Gracia-Lor et al, 2017).
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Τέτοιες αναλύσεις, οι οποίες φέρνουν κοντά διαφορετικούς τομείς των επιστημών (όπως την
αναλυτική χημεία, τη φυσιολογία, τη βιοχημεία, τη μηχανολογία, τη χωρική επιδημιολογία και την
κλασσική επιδημιολογία της χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών), έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περιορισμένο
αριθμό πόλεων στη χώρα μας, παρέχοντας συμπληρωματική πληροφόρηση στην προσπάθεια
αποτύπωσης της έκτασης της χρήσης ουσιών στον πληθυσμό.
Σε ότι αφορά τους εφήβους, την Άνοιξη του 2018 ολοκληρώθηκε η φάση της συλλογής στοιχείων της
«Πανελλήνιας έρευνας για τις συμπεριφορές που
συνδέονται με την υγεία των έφηβων-μαθητών», το
∆εδομένης της σημασίας της στην
ελληνικό
σκέλος
του
διεθνούς
ερευνητικού
αποτύπωση του φαινομένου στη χώρα,
προγράμματος Health Behaviour in School-aged Children
το ΕΚΤΕΠΝ επισημαίνει εκ νέου την
(HBSC/WHO, www.hbsc.org). Η έρευνα υλοποιείται ανά
ανάγκη της επαναληπτικής υλοποίησης
τετραετία από το ΕΠΙΨΥ και περιλαμβάνει ερωτήσεις για
της πανελλήνιας έρευνας για τη χρήση
τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους 15χρονους
ουσιών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα
μαθητές. Τα ευρήματα της έρευνας αναμένεται να
του γενικού πληθυσμού με την
δημοσιοποιηθούν μέσα στο 2019. Την ίδια χρονιά,
εφαρμογή του πρότυπου ευρωπαϊκού
επιπλέον, θα υλοποιηθεί για 6η συνεχόμενη τετραετία η
ερωτηματολογίου. Το σχετικά υψηλό
«Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση
κόστος προϋποθέτει, ωστόσο, την
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές
οικονομική στήριξη μιας τέτοιας
συμπεριφορές», το ελληνικό σκέλος της Πανευρωπαϊκής
έρευνας από τους φορείς που
έρευνας ESPAD (βλ. www.espad.org). ∆ημοσιοποιημένο
χαράσσουν πολιτική στο χώρο των
υλικό με στοιχεία των πιο πρόσφατων κύκλων των δύο
εξαρτήσεων στη χώρα.
παραπάνω ερευνών είναι διαθέσιμο στο www.epipsi.gr.
Για το 2019 το ΕΚΤΕΠΝ σχεδιάζει να υποστηρίξει με
όλα τα μέσα που διαθέτει την επανάληψη από το ΕΠΙΨΥ της «Πανελλήνιας έρευνας στο γενικό
πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την ψυχοκοινωνική υγεία».

2.2 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
2.2.1 ∆εδομένα ερευνών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού
Πρόσφατα στοιχεία για τη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στο γενικό πληθυσμό της χώρας
προκύπτουν από την έρευνα με τίτλο «Πανελλήνια έρευνα για τη κατανάλωση οινοπνευματωδών και
τη συνδεόμενη βλάβη στο γενικό πληθυσμό» του ΕΠΙΨΥ (2015) και την έρευνα Ευρωβαρόμετρο του 2014
με τίτλο «Νέοι ενήλικες και χρήση ουσιών». Τα κύρια ευρήματα των ερευνών αυτών παρουσιάστηκαν
στην προηγούμενη του ΕΚΤΕΠΝ 2017.
Ο Πίνακας 2.1 επικεντρώνεται στην κάνναβη (τη συχνότερα αναφερόμενη ουσία χρήσης στον πληθυσμό
της χώρας και διεθνώς) και –αντλώντας δεδομένα από τις δύο παραπάνω έρευνες– παρουσιάζει τα
στοιχεία για τον επιπολασμό της χρήσης της ανά ηλικιακή ομάδα.
Πίνακας 2. 1

Επιπολασμός της χρήσης κάνναβης στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδας

Χρήση κάνναβης
≥1 φορά…
…σε όλη τη ζωή
…τους τελ. 12 μήνες
…τις τελ. 30 ημέρες

Έρευνα
ΕΠΙΨΥ(1)

Έρευνα
Ευρωβαρόμετρο (2)

18-64 ετών
(Ν=1519)

18-34 ετών
(N=464)

18-24 ετών
(N=196)

15-24 ετών
(Ν=500)

11%
3%
1%

11%
5%
2%

5%
3%
2%

17%
9%
2%

Σημειώσεις. (1) «Πανελλήνια έρευνα για τη κατανάλωση οινοπνευματωδών και τη συνδεόμενη βλάβη στο γενικό
πληθυσμό». Το ελληνικό σκέλος ευρωπαϊκής έρευνας που εκπονήθηκε το 2015 στο πλαίσιο της Κοινής ∆ράσης
για τον περιορισμό της Βλάβης από το Αλκοόλ (Joint Action, www.rarha.eu). Τηλεφωνική έρευνα σε πανελλήνιο
δείγμα 1519 ατόμων ηλικίας 18-64 ετών [Βλ. Κοκκέβη, Φωτίου & Καναβού, 2017) για τη μεθοδολογία της
έρευνας]. (2) «Νέοι ενήλικες και χρήση ουσιών». Το ελληνικό σκέλος της έρευνας κοινής γνώμης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωβαρόμετρο (Νο. 401) του 2014. Τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα 500 ατόμων ηλικίας
15-24 ετών.
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∆εν φαίνεται σε Πίνακα αλλά ο επιπολασμός της πρόσφατης χρήσης κάνναβης (χρήση κατά τους
τελευταίους 12 μήνες) εμφανίζεται αυξημένος τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με τους
προηγούμενους κύκλους, τόσο της έρευνας του ΕΠΙΨΥ όσο και εκείνης του Ευρωβαρόμετρου (αν
και στην έρευνα του ΕΠΙΨΥ, οι αυξήσεις εντοπίζονται μόνο στα άτομα ηλικίας 35-49 ετών) (Βλ.
ΕΚΤΕΠΝ 2017), καταδεικνύοντας μια διείσδυση του φαινομένου σε ευρύτερα τμήματα του
πληθυσμού.

2.2.2 ∆εδομένα από διαδικτυακές έρευνες (μη-πιθανοθεωρητικό δείγμα)
Από το 2013 υλοποιείται ετησίως η Παγκόσμια Έρευνα για τα Ναρκωτικά (Global Drug Survey). Η
έρευνα είναι ανώνυμη, διαδικτυακή και συμμετέχει σε αυτήν μη-πιθανοθεωρετικό δείγμα από
τουλάχιστον 40 χώρες παγκοσμίως. Εστιάζει στα άτομα που αναφέρουν πρόσφατη χρήση ουσιών
(χρήση ≥1 φορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών). Παρέχει ωστόσο σημαντικές
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της χρήσης, τη συνδεόμενη βλάβη και την αγορά των
παράνομων ουσιών. Μέρος των ευρημάτων του πιο πρόσφατου, 4ου κύκλου της έρευνας (στοιχεία
2017) ανακοινώθηκαν το Μάϊο 2018 αλλά δεν έκαναν ξεχωριστή αναφορά για την Ελλάδα. Αντίθετα,
τα δημοσιοποιημένα στοιχεία του 3ου κύκλου (στοιχεία 2016) αναφέρονται στη χώρα μας
ξεχωριστά (Ν=1600). Σύμφωνα με τα στοιχεία των συμμετεχόντων από την Ελλάδα που ανέφεραν
πρόσφατη χρήση:
Α. Κάνναβης:
 Το 93% ανέφεραν μίξη της ουσίας με καπνό (από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των 28 χωρών
που είχαν στοιχεία για τη μεταβλητή αυτήν, μέσος όρος χωρών: 65%).
 Το 16% ανέφεραν ότι κάνει χρήση της ουσίας το αργότερο σε διάστημα μίας ώρας από τη
στιγμή που θα ξυπνήσει το πρωί (από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των 28 χωρών, μέσος
όρος: 10%).
 Σε ποσοστό 37% στοχεύουν για τον επόμενο χρόνο να χρησιμοποιούν κάνναβη λιγότερο συχνά
και –μεταξύ αυτών– σε ποσοστό 16% να απευθυνθούν για βοήθεια σχετικά (το τελευταίο σε
υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με το μέσον όρο των 28 χωρών: 9%).
Β. Κοκαΐνης:
 Αναφέρθηκε χρήση της ουσίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών κατά μέσον όρο 19
ημέρες (δηλαδή σχεδόν κάθε 20 ημέρες), με τον μέσον όρο των 28 χωρών στις 16 ημέρες).
 Σε ποσοστό 38% οι συμμετέχοντες στοχεύουν για τον επόμενο χρόνο να χρησιμοποιούν την
ουσία λιγότερο συχνά και –μεταξύ αυτών– σε ποσοστό 5% να απευθυνθούν για βοήθεια
σχετικά.
Γ. Ουσίας Έκσταση:
 Αναφέρθηκε χρήση της ουσίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών κατά μέσον όρο 7
ημέρες (δηλαδή σχεδόν κάθε 52 ημέρες), με το μέσον όρο των 28 χωρών στις 9 ημέρες).
 Μόλις σε ποσοστό 12% λαμβάνουν την ουσία ως δισκίο (από τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ
των 28 χωρών, μέσος όρος χωρών: 49%).

2.2.3 ∆εδομένα για τη χρήση ουσιών από την ανάλυση αστικών λυμάτων
Από το 2010, το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ παρακολουθεί τις τάσεις στην
κατανάλωση ψυχοδραστικών ουσιών στην Αθήνα αναλύοντας τα λύματα της πόλης που καταλήγουν
στην Ψυττάλεια. Οι αναλύσεις –οι οποίες ξεκίνησαν στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού ερευνητικού
προγράμματος SCORE (με τη συμμετοχή 56 πόλεων από 19 ευρωπαϊκές χώρες) – γίνονται σε
δείγματα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας την Άνοιξη του κάθε έτους. Μεταξύ
των διαφορετικών ουσιών που παρακολουθούνται περιλαμβάνονται περίπου 200 φάρμακα και
συγκεκριμένος αριθμός ψυχοδραστικών ουσιών όπως η κάνναβη, οι (μεθ)αμφεταμίνες, η κοκαΐνη,
η ουσία Έκσταση και η μεθαδόνη.
Μελέτη του εργαστηρίου με δεδομένα αυτού του είδους για την πόλη των Αθηνών δημοσιεύθηκε το
2016 (Thomaidis et al 2016). Συγκρίνοντας το 2014 με το 2010, η μελέτη έδειξε σταθερότητα στην
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κατανάλωση κοκαΐνης και κάνναβης (και επιπολασμό για το 2014 0,12% και 10,9%, αντίστοιχα), μείωση
στη χρήση αμφεταμίνης (χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ των φαρμακευτικών και
των μη-φαρμακευτικών ουσιών), αλλά αύξηση στη χρήση της ουσίας Έκσταση και της μεθαδόνης.
Ανάλογη μελέτη διενεργήθηκε το 2015 και στη Μυτιλήνη από το Τμήμα Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Gatidou et al 2016).

2.2.4 ∆εδομένα από έρευνες σε αντιπροσωπευτικό δείγμα έφηβων-μαθητών
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό
της χώρας προκύπτουν από τις έρευνες του ΕΠΙΨΥ με τίτλο «Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό
για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές, Μαθητικός/ESPAD» (του
2015) και «Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των έφηβωνμαθητών, HBSC/WHO» (του 2014, για περισσότερες πληροφορίες Βλ., ΕΚΤΕΠΝ 2015, 2016 και 2017). Τα
στοιχεία για τον επιπολασμό της χρήσης κάνναβης στους 16χρονους μαθητές δείχνουν αυξητική τάση
διαχρονικά (Γράφημα 2.1).
Γράφημα 2.1 ∆ιαχρονικές τάσεις στον επιπολασμό της χρήσης κάνναβης (≥1 φορά σε όλη τη
ζωή) στους 16χρονους μαθητές στην Ελλάδα μέσα από τις έρευνες
Μαθητικού/ESPAD και HBSC/WHO. Ποσοστό και 99% διαστήματα εμπιστοσύνης.
14
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2.2.5 ∆εδομένα από μελέτες σε κρατουμένους φυλακών
Από τον Οκτώβριο 2017 υλοποιείται στο Κατάστημα Κράτησης και το Νοσοκομείο Κρατουμένων
Κορυδαλλού το πρόγραμμα «Ηπατίτιδα C, Ηπατίτιδα Β, HIV και Φυματίωση σε Σωφρονιστικό Κατάστημα
στην Ελλάδα». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κρατούμενους με ιστορικό χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών και στοχεύει στον έλεγχο και (όπου αφορά) τη διασύνδεση σε θεραπεία για λοιμώδη νοσήματα
(Ηπατίτιδα C, Β, HIV και φυματίωση). Στους συμμετέχοντες διενεργείται, επιπλέον, συνέντευξη με τη
χρήση ειδικού ερωτηματολογίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις φυλακές, το οποίο περιλαμβάνει
ερωτήσεις για τη χρήση ουσιών εντός και εκτός της περιόδου φυλάκισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου Οκτωβρίου-∆εκεμβρίου 2017 για 207 κρατούμενους με ή χωρίς
ιστορικό χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, το 92,3% ανέφεραν χρήση ουσιών εκτός φυλακής, 74,4%
χρήση κατά τη διάρκεια της (οποιαδήποτε) φυλάκισης και 5,3% έναρξη της ενέσιμης χρήσης σε
σωφρονιστικό κατάστημα. Το πρόγραμμα –το οποίο υλοποιείται από την Ελληνική Επιστημονική
Εταιρεία Έρευνας του AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, σε συνεργασία με το
Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ– συνεχίζεται και το 2018. Πληροφορίες: Βάνα Σύψα,
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ (vsipsa@med.uoa.gr) και Γιώργος Καλαμίτσης, Πρόεδρος Συλλόγου
Ασθενών Ήπατος Ελλάδας «Προμηθέας» (gkalamitsis@gmail.com).
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2.3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ


Οι έρευνες για τη χρήση ουσιών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού με την
εφαρμογή πρότυπου ερωτηματολογίου αποτελεί προϋπόθεση για την –το δυνατόν–
πληρέστερη αποτύπωση του φαινομένου σε μια χώρα. Στην χώρα μας, τέτοιου είδους έρευνα
υλοποιήθηκε για τελευταία φορά το 2004 από το ΕΠΙΨΥ. Σημειώνεται ότι, η ύπαρξη ή μη
στοιχείων από κάποια πρόσφατη έρευνα στο γενικό πληθυσμό θα αποτελέσει ένα από τα
κριτήρια στην αξιολόγηση του επιδημιολογικού ∆είκτη του Επιπολασμού της Χρήσης στον
Πληθυσμό από το Ευρωπαϊκό Κέντρο το 2019. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΤΕΠΝ επισημαίνει την
ανάγκη της άμεσης επαναληπτικής υλοποίησης της πανελλήνιας έρευνας για τη χρήση ουσιών
σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού με την εφαρμογή του ερωτηματολογίου
που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο. Το σχετικά υψηλό της κόστος προϋποθέτει,
ωστόσο, την οικονομική της στήριξη από τους φορείς που χαράσσουν πολιτική στο χώρο των
εξαρτήσεων στη χώρα.



Στοιχεία για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από βιοχημικές αναλύσεις σε δείγματα
λυμάτων ελληνικών πόλεων έρχονται –τα τελευταία χρόνια– να προστεθούν στα στοιχεία
που είναι διαθέσιμα μέσω των παραδοσιακών επιδημιολογικών δεικτών (έρευνες,
κατασχέσεις, αγορές, αιτήματα για θεραπεία κτλ.), βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην
πολύπλευρη και την εγκυρότερη μελέτη του φαινομένου της χρήσης στη χώρα.



Την Άνοιξη του 2018 ολοκληρώθηκε από το ΕΠΙΨΥ ο 5ος κύκλος της «Πανελλήνιας έρευνας
για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των έφηβων-μαθητών», το ελληνικό σκέλος
του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος Health Behaviour in School-aged Children
(HBSC/WHO), ενώ το 2019 θα υλοποιηθεί ο 6ος κύκλος της «Πανελλήνιας έρευνα στο σχολικό
πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές», του
ελληνικού σκέλους της αντίστοιχης Πανευρωπαϊκής έρευνας ESPAD. Τα αποτελέσματα των
ερευνών αυτών αναμένονται με ενδιαφέρον προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχει συνέχιση ή
ανακοπή της αυξητικής τάσης στην χρήση κάνναβης που παρατηρείται τα προηγούμενα χρόνια
στους 16χρονυς στην χώρα μας.



Πρόσφατα δεδομένα από μελέτη σε κρατούμενους φυλακών (κυρίως με ιστορικό χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών) δείχνουν ότι το καθεστώς κράτησης δεν αρκεί από μόνο του για την
αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στη φυλακή, συμπεριλαμβανομένης της
ενέσιμης χρήσης τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το ΕΚΤΕΠΝ συγκεντρώνει και παρουσιάζει ετησίως τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα ερευνητικά
στοιχεία σχετικά με τη χρήση παράνομων ουσιών σε πανελλήνια αντιπροσωπευτικά και μη
δείγματα του γενικού και του μαθητικού πληθυσμού, καθώς και σε δείγματα από πληθυσμούς
υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών (π.χ., κρατούμενους, ρομά, πρόσφυγες κτλ) στην Ελλάδα.
Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ∆είκτη Επιπολασμού
της Χρήσης στον Πληθυσμό, ενός εκ των πέντε επιδημιολογικών δεικτών που εφαρμόζει το
ΕΚΤΕΠΝ προκειμένου να αποτυπώσει την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα (βλ.
www.ektepn.gr/Activities/Epidimiologia/2_1_1_general-population-surveys.php).
Η έρευνα σε αντιπροσωπευτικά, πιθανοθεωρητικά δείγματα του πληθυσμού βοηθά στην εκτίμηση
της έκτασης της χρήσης παράνομων ουσιών στη χώρα και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά
με τα πρότυπα χρήσης, τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών, τις αντιλήψεις για
τους κινδύνους από τη χρήση και τη διαθεσιμότητα των ουσιών, καθώς και τους ψυχοκοινωνικούς
παράγοντες που συνδέονται με τη χρήση.
Τάσος Φωτίου & Ελευθερία Καναβού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πρόληψη – Εξελίξεις και παρεμβάσεις
3.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
3.1.1 Φορείς που υλοποιούν παρεμβάσεις πρόληψης στην Ελλάδα
Η πρόληψη των ουσιοεξαρτήσεων στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο
των 75 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (εφεξής
Κέντρα Πρόληψης), το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τοπικούς φορείς.
Παρεμβάσεις πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών υλοποιούνται επίσης από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής Υπουργείο Παιδείας), κατά κύριο λόγο
μέσω της υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (εφεξής ΑΥ).
Επιπλέον, παρεμβάσεις πρόληψης πραγματοποιούν και άλλοι φορείς από το χώρο των εξαρτήσεων,
της υγείας κτλ., οι οποίοι μεταξύ άλλων δραστηριοποιούνται και στην πρόληψη των
ουσιοεξαρτήσεων. Στους φορείς αυτούς συμπεριλαμβάνονται το ΚΕΘΕΑ (∆ίκτυο Υπηρεσιών
Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) ως αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, δύο κρατικοί φορείς (Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ /
ΨΝΑ και ΨΝΘ), μία εθελοντική οργάνωση (Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ για έναν άλλο τρόπο ζωής).
Τα 75 Κέντρα Πρόληψης, όπως όλοι οι παραπάνω φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
πρόληψης των ουσιοεξαρτήσεων, παρουσιάζονται ανά περιφέρεια στο Παράρτημα Ι.

3.1.2 Εξελίξεις στο σχεδιασμό στον τομέα της πρόληψης σε εθνικό επίπεδο το
2016
 Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΚΑΝΑ, καθώς και
αντίστοιχο Μνημόνιο μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του ΚΕΘΕΑ: Αφορούν την ανάπτυξη
πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και
της βίας στα σχολεία (βλ. ενότητα 3.2.1).
 Υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του
ΟΚΑΝΑ: Στον τομέα της πρόληψης, περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση των αστυνομικών σε
θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων, με τη συνεργασία των κατά τόπους Κέντρα Πρόληψης (βλ.
ενότητα 3.2.3).
 Ο ΟΚΑΝΑ προέβη στην ανανέωση των προγραμματισμών για τη συνέχιση της λειτουργίας 32
Κέντρων Πρόληψης.
 Στις αρχές του 2017, ο ΟΚΑΝΑ προχώρησε τις διαδικασίες προκειμένου λειτουργήσουν δύο
Κέντρα Πρόληψης, ένα στην Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά και ένα στους όμορους ∆ήμους
Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου (ΟΚΑΝΑ 2017).
 Ο ΟΚΑΝΑ ίδρυσε την Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την έγκαιρη παρέμβαση σε
ανήλικους και νεαρούς παραβάτες χρήστες ουσιών (βλ. ενότητα 3.3).
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3.2 ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Η πλειονότητα των παρεμβάσεων πρόληψης που υλοποιούνται στην Ελλάδα εντάσσεται στην καθολική
πρόληψη.1 Σε γενικές γραμμές οι παρεμβάσεις δεν
επικεντρώνονται αποκλειστικά στη χρήση
Παρεμβάσεις καθολικής πρόληψης1
ουσιών, αλλά εντάσσονται στο γενικότερο
Οι καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης στοχεύουν
πλαίσιο της πρόληψης των επικίνδυνων στο νεανικό πληθυσμό. Υλοποιούνται είτε άμεσα σε
συμπεριφορών και της προαγωγής της παιδιά και νέους /-ες (π.χ. μαθητές, στρατευμένους)
είτε σε άλλες ομάδες (π.χ. εκπαιδευτικούς, γονείς)
ψυχοκοινωνικής υγείας.
που έρχονται σε επαφή με νέους. Στόχος είναι η
αποφυγή ή η αναβολή της έναρξης της χρήσης
3.2.1 Καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης ουσιών με την παροχή των απαραίτητων γνώσεων
και δεξιοτήτων. Πρόκειται για παρεμβάσεις ευρείας
στη σχολική κοινότητα
κλίμακας, οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς να
Η υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης στη
έχει προηγουμένως γίνει έλεγχος για τη
σχολική
κοινότητα
αποτελεί
πάγια
συμπεριφορά και το βαθμό επικινδυνότητας των
προτεραιότητα της πρόληψης στην Ελλάδα, τόσο
συμμετεχόντων όσον αφορά τη χρήση ουσιών.
σε επίπεδο χάραξης πολιτικής όσο και σε επίπεδο
παρεμβάσεων που υλοποιούνται.
Στις αρχές του 2016 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του
ΟΚΑΝΑ για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του
εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία. Συγκεκριμένα, στόχος αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
δράσεων στα σχολεία σε συνεργασία με το πανελλαδικό δίκτυο των Κέντρων Πρόληψης, με σκοπό την
πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού στο σχολικό και το διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς και
του ρατσισμού και της ομοφοβίας (www.okana.gr).
Επίσης, αντίστοιχο Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του
ΚΕΘΕΑ. Στο πλαίσιο αυτό, το 2016 πραγματοποιήθηκε συστηματική διερεύνηση των αναγκών των
εκπαιδευτικών με στόχο τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης το οποίο θα
προωθεί την ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος με την ενεργητική συμμετοχή όλης της σχολικής
κοινότητας. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ο «Οδηγός για ασφαλή σχολεία» που απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς (ΚΕΘΕΑ 2017).
Παρεμβάσεις πρόληψης στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ κατά το σχολικό έτος 2015-2016
Τα τελευταία χρόνια οι παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στη σχολική κοινότητα δεν
περιορίζονται σε θέματα εξαρτήσεων, αλλά καλύπτουν και ευρύτερα θέματα ψυχοκοινωνικής
υγείας.
Το σχολικό έτος 2015-2016 αυξήθηκε η δράση των Κέντρων / φορέων Πρόληψης στη σχολική
κοινότητα, όπου υλοποιήθηκαν καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης που απευθύνθηκαν σε 70.000
μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ διοργανώθηκαν
εκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις για πάνω από 7.400 εκπαιδευτικούς.
Όσον αφορά τα προγράμματα ΑΥ του Υπουργείου Παιδείας, το σχολικό έτος 2015-2016, όπως και
το προηγούμενο σχολικό έτος, περίπου το 45% των προγραμμάτων ΑΥ επικεντρώθηκε σε θέματα
ψυχοκοινωνικής υγείας (εξαρτήσεις, ψυχική υγεία/διαπροσωπικές σχέσεις, διαδίκτυο,
διαφορετικότητα/ρατσισμός). Ωστόσο, σε θέματα εξαρτήσεων (ναρκωτικών, οινοπνευματωδών
και καπνού), μειώθηκε αξιοσημείωτα η εφαρμογή των προγραμμάτων ΑΥ, όπου συνολικά
συμμετείχαν 2.685 μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η πρόληψη σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει
παρεμβάσεις οι οποίες είτε υλοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΑΥ του Υπουργείου Παιδείας
είτε σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης σε συνεργασία με σχολεία της
περιοχής τους. Συγκεντρωτικά στοιχεία για την εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης σε μαθητές
Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2015-2016 παρουσιάζονται στα
Γραφήματα 3.1 και 3.2.
1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με βασικές έννοιες στον τομέα της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης, βλ. Εγχειρίδιο
για την πρόληψη της ουσιοεξάρτησης: Κατευθυντήριες γραμμές και σχεδιασμός παρεμβάσεων (ΕΚΤΕΠΝ 2011).
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Όσον αφορά τις καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το
σχολικό έτος 2015-2016 (Γραφήματα 3.1, 3.3 και 3.5):
 Η πλειονότητα των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν και απευθύνθηκαν σε μαθητές, αφορούσαν
ευρύτερα θέματα αγωγής υγείας (π.χ. ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενίσχυση
αυτοεκτίμησης, προγράμματα μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο) (Γράφημα 3.1).
 Παρατηρείται εξαιρετικά μειωμένος αριθμός σχολείων και μαθητών που συμμετείχαν σε
παρεμβάσεις πρόληψης, εξαιτίας κυρίως της μειωμένης εφαρμογής προγραμμάτων ΑΥ, τα οποία
αποτελούν βασικό πλαίσιο υλοποίησης παρεμβάσεων στα σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το
προηγούμενο σχολικό έτος στην ίδια βαθμίδα σε παρεμβάσεις πρόληψης συμμετείχαν 40.525
μαθητές.
 Όσον αφορά τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΑΥ, παρουσιάστηκε
εξαιρετικά μειωμένη εφαρμογή προγραμμάτων ΑΥ (Γραφήματα 3.3 και 3.5).
 Τα τελευταία σχολικά έτη (από το 2010-2011 και μετά) παρατηρείται μειωμένη εφαρμογή
προγραμμάτων ΑΥ με θέμα την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών, με το σχολικό έτος 2014-2015 να
μην υλοποιείται κανένα πρόγραμμα ΑΥ με αυτό το θέμα και το σχολικό έτος 2015-2016 το 0,3% των
προγραμμάτων να επικεντρώνεται στα ναρκωτικά. Σε αυτή τη βαθμίδα φαίνεται ότι η δράση των
σχολείων στην ΑΥ επικεντρώνεται σε άλλα θέματα και όχι στην πρόληψη της χρήσης ουσιών, αφού
μόνο το 1,1% του συνόλου των προγραμμάτων ΑΥ το σχολικό έτος 2014-2015 αφορούσαν την
πρόληψη της χρήσης παράνομων και νόμιμων (αλκοόλ και κάπνισμα) ουσιών (Γράφημα 3.3).
 Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, το πιο διαδεδομένο θέμα των προγραμμάτων ΑΥ
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν η ενίσχυση της ψυχικής υγείας και των διαπροσωπικών
σχέσεων, αφού το 37,5% των προγραμμάτων ΑΥ ήταν για τέτοια θέματα. Επίσης, το 28,9% των
προγραμμάτων κάλυψε θέματα διατροφής.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κέντρων / φορέων Πρόληψης σε παρεμβάσεις που υλοποίησαν τα
στελέχη τους και εντάχθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΑΥ του Υπουργείου Παιδείας
συμμετείχαν 11.501 μαθητές από 299 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι παρεμβάσεις αυτές
αφορούν είτε βραχείες ενημερωτικές συναντήσεις είτε συναντήσεις βιωματικού χαρακτήρα με
τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΑΥ των εκπαιδευτικών του σχολείου. Επιπλέον, σε
παρεμβάσεις των Κέντρων / φορέων Πρόληψης που υλοποιούνται εκτός ΑΥ του Υπουργείου
Παιδείας, συμμετείχαν συνολικά 15.669 μαθητές από 422 σχολεία. Ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο
οποίο υλοποιούν τις δράσεις τους (π.χ. ενταγμένες ως προγράμματα ΑΥ του Υπουργείου Παιδείας,
σε μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος), οι παρεμβάσεις των Κέντρων / φορέων Πρόληψης σε
μαθητές παρουσιάζουν σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια (βλ. ΕΚΤΕΠΝ 2013, 2014, 2015, 2016).
Γράφημα 3.1 Καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά
το σχολικό έτος 2015-2016

Σημειώσεις. (1) Στοιχεία: Κέντρα / φορείς Πρόληψης. (2) Στοιχεία: Υπουργείο Παιδείας (Προγράμματα Αγωγής
Υγείας).
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
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Όσον αφορά τις καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης σε μαθητές ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά
το σχολικό έτος 2015-2016 (Γραφήματα 3.2, 3.4 και 3.5):


Στη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ένας μεγάλος αριθμός μαθητών συμμετείχαν σε παρεμβάσεις για
την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (νόμιμων και παράνομων), καθώς και ευρύτερα για
την πρόληψη των εξαρτητικών συμπεριφορών (συνολικά 18.900 μαθητές). Επίσης, όπως στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αρκετές παρεμβάσεις κατά το ίδιο σχολικό έτος αφορούσαν ευρύτερα
θέματα αγωγής υγείας (π.χ. ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενίσχυση
αυτοεκτίμησης, προγράμματα μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο) (Γράφημα 3.2).



Ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν σε παρεμβάσεις πρόληψης (συνολικά 37.218 μαθητές)
αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος (2014-2015), όπου σε παρεμβάσεις πρόληψης
συμμετείχαν 34.911 μαθητές.



Όσον αφορά τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΑΥ, τα δύο
τελευταία σχολικά έτη (2014/2015 και 2015/2016) παρατηρήθηκε ιδιαίτερη μείωση των
προγραμμάτων ΑΥ που επικεντρώθηκαν στην πρόληψη της χρήσης παράνομων και νόμιμων ουσιών
(Γραφήματα 3.4 και 3.5).



Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, όπως και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το πιο
διαδεδομένο θέμα των προγραμμάτων ΑΥ ήταν η ενίσχυση της ψυχικής υγείας και των
διαπροσωπικών σχέσεων, αφού το 23,4% των προγραμμάτων ΑΥ ήταν για τέτοια θέματα. Επίσης, το
17,4% των προγραμμάτων κάλυψε θέματα διατροφής.



Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κέντρων / φορέων Πρόληψης σε παρεμβάσεις που υλοποίησαν τα
στελέχη τους και εντάχθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΑΥ του Υπουργείου Παιδείας
συμμετείχαν 7.841 μαθητές από 119 σχολεία ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι παρεμβάσεις αυτές
αφορούν είτε βραχείες ενημερωτικές συναντήσεις είτε συναντήσεις βιωματικού χαρακτήρα με τους
μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΑΥ των εκπαιδευτικών του σχολείου. Επιπλέον, σε
παρεμβάσεις των Κέντρων / φορέων Πρόληψης που υλοποιούνται εκτός ΑΥ του Υπουργείου
Παιδείας, συμμετείχαν συνολικά 31.711 μαθητές από 493 σχολεία ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο υλοποιούν τις δράσεις τους (π.χ. ενταγμένες ως προγράμματα
ΑΥ του Υπουργείου Παιδείας, σε μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος), οι παρεμβάσεις των
Κέντρων / φορέων Πρόληψης σε μαθητές παρουσιάζουν σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια (βλ.
ΕΚΤΕΠΝ 2013, 2014, 2015, 2016).

Γράφημα 3.2 Καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης σε μαθητές ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά
το σχολικό έτος 2015-2016

Σημειώσεις. (1) Στοιχεία: Κέντρα / φορείς Πρόληψης. (2) Στοιχεία: Υπουργείο Παιδείας (Προγράμματα Αγωγής
Υγείας).
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
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ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Η υλοποίηση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (ΑΥ) του Υπουργείου Παιδείας ξεκίνησε στη
∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2000-2001 και επεκτάθηκε στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση το 2001-2002. Εκτός από την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, τα
προγράμματα ΑΥ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, όπως για παράδειγμα διατροφή,
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διαπροσωπικές σχέσεις, κυκλοφοριακή αγωγή, στοματική
υγιεινή κτλ. Η διάρκεια κάθε προγράμματος μπορεί να είναι από δύο έως έξι μήνες, ενώ η συχνότητα
υλοποίησής τους είναι μία ή δύο διδακτικές ώρες σε εβδομαδιαία βάση, εντός ή εκτός ωρολογίου
προγράμματος. Τα προγράμματα υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς σε εθελοντική βάση. Κάθε
εκπαιδευτικός που επιλέγει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα ΑΥ υποβάλλει τον σχεδιασμό που έχει
καταρτίσει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ΑΥ (στην περίπτωση των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και
Αχαΐας) ή Σχολικών ∆ραστηριοτήτων (στους υπόλοιπες περιοχές) της τοπικής ∆ιεύθυνσης
Εκπαίδευσης σε επιτροπή που έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο κάθε ∆ιεύθυνσης. Σύμφωνα με το
Υπουργείο Παιδείας, προαπαιτούμενο για την υλοποίηση προγραμμάτων ΑΥ είναι η αρχική κατάρτιση
των εκπαιδευτικών στη θεματολογία και στις καινοτόμες μεθόδους που πρόκειται να εφαρμόσουν,
ενώ παράλληλα χρειάζεται η υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.
Η εφαρμογή των προγραμμάτων ΑΥ αποσκοπεί στο να συμβάλει το σχολείο στην αλλαγή στάσης και
συμπεριφοράς των μαθητών, με σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας και της αυτοπεποίθησης του
μαθητή στο πλαίσιο της υιοθέτησης θετικών επιλογών και στάσεων ζωής. Στη βάση τού ότι μια απλή
ενημέρωση δεν αρκεί, τα προγράμματα ΑΥ περιλαμβάνουν μεθόδους ενεργητικής και βιωματικής
μάθησης, ενθαρρύνοντας την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και ενισχύοντας δεξιότητες. Η
υλοποίηση των προγραμμάτων ΑΥ με θέμα την πρόληψη της χρήσης ουσιών σύμφωνα με το Υπουργείο
Παιδείας βασίζεται στην εφαρμογή εκπαιδευτικών υλικών / προγραμμάτων για παρεμβάσεις
πρόληψης (βλ. ΕΚΤΕΠΝ 2010).
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προγραμμάτων ΑΥ, το Υπουργείο Παιδείας συνεργάζεται με
εξειδικευμένους φορείς σε επίπεδο εκπαίδευσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης
και στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, για τα προγράμματα ΑΥ σε θέματα ψυχικής
υγείας και πρόληψης της χρήσης ουσιών, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το 2011
(ΦΕΚ Β΄/434/17.3.2011, 24146/Γ7) και καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με
τα Κέντρα Πρόληψης, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται σε προγράμματα αυτής της
θεματολογίας συνεργάζονται με τα Κέντρα Πρόληψης της περιοχής τους στο πλαίσιο της ενίσχυσης
της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων πρόληψης στη σχολική κοινότητα.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ / ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Στο πλαίσιο της έμφασης που δίνεται στην εφαρμογή παρεμβάσεων, τόσο άμεσα στους μαθητές όσο
και έμμεσα στους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο για την πρόληψη της χρήσης ουσιών αλλά και ευρύτερα,
για την πρόληψη των εξαρτήσεων και την αγωγή υγείας, τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης εκτός από τις
παρεμβάσεις πρόληψης της χρήσης παράνομων και νόμιμων ουσιών υλοποιούν και παρεμβάσεις για
την πρόληψη της επιθετικότητας, για το διαδίκτυο κτλ., καθώς και ευρύτερες παρεμβάσεις προαγωγής
της ψυχοκοινωνικής υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό, τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης υλοποιούν παρεμβάσεις άμεσα σε μαθητές ύστερα από
συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής τους. Στις παρεμβάσεις συμμετέχουν προαιρετικά οι μαθητές,
οι συναντήσεις πραγματοποιούνται εντός ή εκτός του βασικού ωρολογίου προγράμματος. Σε αρκετές
περιπτώσεις οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται από τα στελέχη πρόληψης σε μαθητές εντάσσονται στο
πλαίσιο των προγραμμάτων ΑΥ του Υπουργείου Παιδείας.
Επιπλέον, τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης διοργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και υποστηρικτικές
συναντήσεις για εκπαιδευτικούς. Αρκετά από τα σεμινάρια υλοποιούνται στο πλαίσιο της υποστήριξης
των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση Προγραμμάτων ΑΥ. Παράλληλα, εκτός της συμμετοχής τους στην
υποστήριξη των προγραμμάτων ΑΥ, τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης πραγματοποιούν εκπαιδευτικά
σεμινάρια και υποστηρικτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς με στόχο την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πρόληψης και σε σχέση με τον ρόλο του σχολείου και του
εκπαιδευτικού στην πρόληψη, αλλά και την ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου, έτσι ώστε οι αρχές
της πρόληψης να ενσωματωθούν στη σχολική ζωή.
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Γράφημα 3.3 Συνολικός αριθμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας,
ποσοστό προγραμμάτων για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και
προγραμμάτων για την πρόληψη της χρήσης νόμιμων (οινοπνευματώδη και
κάπνισμα) ουσιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2000/2001-2015/2016)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: Υπουργείο Παιδείας).

Γράφημα 3.4 Συνολικός αριθμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας,
ποσοστό προγραμμάτων για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και
προγραμμάτων για την πρόληψη της χρήσης νόμιμων (οινοπνευματώδη και
κάπνισμα) ουσιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2000/2001-2015/2016)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: Υπουργείο Παιδείας).
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Γράφημα 3.5 Αριθμός σχολικών μονάδων και μαθητών Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε προγράμματα Αγωγής Υγείας του Υπουργείου
Παιδείας για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών (2000/2001-2015/2016)

Στοιχεία: Υπουργείο Παιδείας.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τις υποστηρικτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αύξηση στην
υποστήριξη που παρέχεται σε εκπαιδευτικούς σε θέματα πρόληψης και ψυχοκοινωνικής υγείας
μέσω των σεμιναρίων και των συναντήσεων που οργανώνουν τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης.
Παράλληλα, παρατηρείται αυξημένη υλοποίηση σεμιναρίων και συναντήσεων για εκπαιδευτικούς,
όχι τόσο για την υλοποίηση προγραμμάτων ΑΥ, αλλά για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών
σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, επικοινωνίας, καθώς και ενίσχυσης του
παιδαγωγικού τους ρόλου.
Όσον αφορά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης συνεργάζονται με τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και πραγματοποιούν παρεμβάσεις και σε φοιτητές. Οι
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση φοιτητών σε θέματα ουσιών
και εξαρτήσεων, την απομυθοποίηση στερεοτύπων και την αλλαγή υπερτιμημένων αντιλήψεων
όσον αφορά τη χρήση ουσιών από συνομηλίκους, καθώς και την επεξεργασία θεμάτων που
απασχολούν τους νέους αυτής της ηλικίας (π.χ. διαχείριση άγχους). Κατά τη διάρκεια του 2016
συμμετείχαν σε παρεμβάσεις πρόληψης 1.050 φοιτητές, ενώ σε Κέντρα Πρόληψης έκαναν την
πρακτική τους 150 φοιτητές.
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Πίνακας 3.1

Εκπαιδευτικά σεμινάρια και υποστηρικτικές συναντήσεις των Κέντρων / φορέων
Πρόληψης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
κατά το σχολικό έτος 2015/2016
Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση

∆ευτεροβάθμια
Εκπαίδευση

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

Αριθμός

σχολείων

εκπαιδευτικών

σχολείων

εκπαιδευτικών

849

1.520

208

377

346

614

99

159

1.195

2.140

307

556

958

2.616

638

1.860

2.152

4.756

945

2.416

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την υλοποίηση
Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του
Υπουργείου Παιδείας
Συναντήσεις εποπτικού χαρακτήρα για την
υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
του Υπουργείου Παιδείας
Σύνολο
Εκπαιδευτικά σεμινάρια και υποστηρικτικές
συναντήσεις εκτός πλαισίου Αγωγής Υγείας
του Υπουργείου Παιδείας

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

3.2.2 Καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης στην οικογένεια
Εκτός από τη σχολική κοινότητα, οι γονείς αποτελούν τη βασικότερη ομάδα-στόχος για τις
παρεμβάσεις πρόληψης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης σχεδιάζουν
και υλοποιούν δύο τύπου παρεμβάσεις.




Παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: Βραχείες,
ανοιχτές μεμονωμένες συναντήσεις ή κύκλοι συναντήσεων
για γονείς σε θέματα πρόληψης, ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης
και διαπαιδαγώγησης των παιδιών.

Παρεμβάσεις πρόληψης στην
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ το 2016

Τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης
Παρεμβάσεις εκπαίδευσης (ομάδες / σχολές γονέων):
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον
Ομάδες (με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 15 άτομα)
ρόλο της οικογένειας σε σχέση
βιωματικού συνήθως χαρακτήρα με κυριότερους στόχους τη
με την πρόληψη και την
βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια και την
προαγωγή της ψυχοκοινωνικής
υποστήριξη των γονέων στον ρόλο τους. Οι παρεμβάσεις
υγείας, με τους γονείς να
περιλαμβάνουν προκαθορισμένο αριθμό συναντήσεων, ενώ
αποτελούν βασική ομάδασε αρκετές περιπτώσεις προβλέπεται η σύνθεση των
στόχος της δράσης τους.
ομάδων ανάλογα με τις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών
Το 2016 πραγματοποιήθηκαν
(γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, σχολικής και
δράσεις για γονείς με
εφηβικής ηλικίας) και αντίστοιχα η επεξεργασία
περισσότερους
από 16.000
εξειδικευμένων θεμάτων. Επίσης, αρκετές παρεμβάσεις
συμμετέχοντες.
περιλαμβάνουν την εφαρμογή εκπαιδευτικών υλικών /
προγραμμάτων που έχουν δημιουργηθεί για παρεμβάσεις σε
γονείς (βλ. ΕΚΤΕΠΝ 2010), ενώ μετά την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου συναντήσεων
δίνεται η δυνατότητα σε όσους γονείς ενδιαφέρονται να συνεχίσουν σε επαναληπτικό κύκλο
εκπαίδευσης (εμβάθυνσης).

Στοιχεία για τις καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης για γονείς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια του 2016, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά | 2018

42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πρόληψη – Εξελίξεις και Παρεμβάσεις

Πίνακας 3.2

Καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης σε γονείς κατά το έτος 2016

Παρεμβάσεις ενημέρωσης /
ευαισθητοποίησης
(ανοιχτές συναντήσεις)
Παρεμβάσεις εκπαίδευσης
(ομάδες / σχολές γονέων)

Αριθμός
παρεμβάσεων

Αριθμός
συμμετεχόντων

Μέση
διάρκεια
(σε μήνες)

Μέσος όρος
συναντήσεων

81

11.405
(417 ομάδες)

3,4

1,4

113

4.506
(288 ομάδες)

3

9,1

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Η έμφαση που δίνεται στον ρόλο της οικογένειας στην πρόληψη φαίνεται και από τον μεγάλο αριθμό
συμμετεχόντων στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται για αυτή την ομάδα, γεγονός που ισχύει
διαχρονικά στον τομέα της πρόληψης (βλ. ενδεικτικά ΕΚΤΕΠΝ 2008).

3.2.2 Καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης στην κοινότητα
Παρεμβάσεις πρόληψης εκτός σχολικού πλαισίου σε παιδιά και νέους το 2016
Στο πλαίσιο της συμμετοχής των νέων σε παρεμβάσεις
πρόληψης, τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης δεν περιορίζουν τη
δράση τους μόνο στον χώρο του σχολείου, απευθύνονται επίσης
σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών και σε εφήβους με παρεμβάσεις που
πραγματοποιούν εκτός σχολικού πλαισίου (στον χώρο των
Κέντρων / φορέων ή σε άλλα πλαίσια όπου βρίσκονται νέοι, π.χ.
κατασκηνώσεις), ενώ για την υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων
έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά υλικά /
προγράμματα (βλ. ΕΚΤΕΠΝ 2010). Επίσης, τα Κέντρα / φορείς
Πρόληψης προσεγγίζουν και νέους άνω των 17 ετών, ενώ
συνεργάζονται και με τις τοπικές μονάδες Ενόπλων ∆υνάμεων
(βλ. επόμενη Ενότητα: Παρεμβάσεις σε τοπικούς φορείς και ομάδες
της κοινότητας).
Στοιχεία για τις καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης για παιδιά
προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας που πραγματοποιήθηκαν κατά
το έτος 2016 παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3.
Πίνακας 3.3

Παρεμβάσεις πρόληψης εκτός
σχολικού πλαισίου σε ΠΑΙ∆ΙΑ
και ΝΕΟΥΣ το 2016
Η δράση των Κέντρων /
φορέων Πρόληψης δεν
περιορίζεται μόνο στον χώρο
του σχολείου, αλλά
επεκτείνεται και με
παρεμβάσεις που υλοποιούνται
στο Κέντρο / φορέα, σε
παιδικές κατασκηνώσεις κτλ.
Το 2016 συμμετείχαν σε
παρεμβάσεις πρόληψης πάνω
από 4.170 παιδιά και νέοι.

Καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης σε παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας
κατά το έτος 2016
Μέση διάρκεια
Μέσος όρος
Αριθμός
Αριθμός
(σε μήνες)
συναντήσεων
παρεμβάσεων συμμετεχόντων

Παρεμβάσεις σε παιδιά
ηλικίας 4-12 ετών

25

1.669
(57 ομάδες)

2,1

5

Παρεμβάσεις σε εφήβους
10-18 ετών

18

884
(38 ομάδες)

2,9

7

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Στο πλαίσιο της Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ για έναν άλλο τρόπο ζωής λειτουργεί από το 1993 το Κέντρο
∆ημιουργικής Απασχόλησης (Κ∆Α) για παιδιά και εφήβους. Σκοπός του Κ∆Α είναι η «παροχή
ευκαιριών στα παιδιά και εφήβους, μέσω εναλλακτικών προτάσεων, να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο
τους προς ουσιαστικό όφελος της ψυχαγωγίας τους, της προσωπικής τους ανάπτυξης, της δημιουργικής
τους έκφρασης» (www.kpachaia.gr).
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Παρεμβάσεις σε τοπικούς φορείς και ομάδες της κοινότητας
Τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης επεκτείνουν τις
Παρεμβάσεις πρόληψης σε τοπικούς ΦΟΡΕΙΣ
δράσεις τους σε τοπικούς φορείς και ομάδες
και ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ το 2016
της τοπικής κοινότητας που «επηρεάζουν
σημαντικά το κοινωνικό γίγνεσθαι των τοπικών
Στο πλαίσιο της διάχυσης των παρεμβάσεών
κοινωνιών
(αιρετοί
άρχοντες
Τοπικής τους στην τοπική κοινότητα, τα Κέντρα / φορείς
Αυτοδιοίκησης,
εκπρόσωποι
εργαζομένων,
Πρόληψης επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση
εκπρόσωποι της Εκκλησίας, σύλλογοι κτλ.),
των τοπικών κοινωνιών, τη συμμετοχή τους σε
έχουν άμεση επαφή με παιδιά και νέους (π.χ.
δραστηριότητες πρόληψης, καθώς και τη
συνεργασία φορέων της τοπικής κοινότητας
πρόσκοποι, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι)
προκειμένου να αναπτύξουν ένα πλαίσιο
και μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην
συνεργασίας
και να διευκολύνουν το έργο της
πρόληψη των εξαρτήσεων και να λειτουργήσουν
πρόληψης στην τοπική κοινότητα.
ως πολλαπλασιαστές (π.χ. επαγγελματίες
ψυχικής υγείας, […] εθελοντές πολίτες)»
(www.pyxida.org.gr).
Βασικοί
στόχοι
προσέγγισης της κοινότητας είναι η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, η συμμετοχή τους
σε δραστηριότητες πρόληψης, καθώς και η συνεργασία των φορέων της τοπικής κοινότητας.
Για μια σύντομη περιγραφή των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην κοινότητα, βλ. ΕΚΤΕΠΝ 2013,
ενώ στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για το 2016.
Πίνακας 3. 4

Καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης στην κοινότητα κατά το έτος 2016
Στοιχεία για το 2016

Ομάδα-στόχος

Αριθμός
παρεμβάσεων
9

Αριθμός
συμμετεχόντων
201

Ένοπλες ∆υνάμεις

10

13.317

Επαγγελματίες Υγείας

15

353

Επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με νέους

13

457

Άλλη

24

426

Εθελοντές

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Όσον αφορά τη δικτύωση με «φορείς και ανθρώπους-κλειδί» των τοπικών κοινωνιών, τα Κέντρα
Πρόληψης πραγματοποιούν ενημερωτικές συναντήσεις με μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τοπικούς φορείς και συλλόγους, προκειμένου να αναπτύξουν ένα πλαίσιο συνεργασίας και να
διευκολύνουν το έργο τους στην τοπική κοινότητα. Επίσης, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η
κινητοποίηση φορέων και ομάδων της κοινότητας στην πρόληψη επιδιώκονται μέσα από τη
διοργάνωση ανοικτών συναντήσεων, ημερίδων και ομιλιών, καθώς και τη δημιουργία και τη
διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη,
αλλά και φορέων από τον χώρο αντιμετώπισης των ουσιοεξαρτήσεων.
Όσον αφορά τη συμμετοχή εθελοντών στην πρόληψη, με βάση το μοντέλο ανάπτυξης του
εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο λειτουργεί η Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ για έναν άλλο τρόπο ζωής, στην
οποία συμμετέχει ένας σημαντικός αριθμός ενεργών πολιτών της Πάτρας (για μια σύντομη
περιγραφή της Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ, βλ. ΕΚΤΕΠΝ 2009, ενώ για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της, www.protasi.org.gr).
Να σημειωθεί επίσης ότι η δράση της πρόληψης στις Ένοπλες ∆υνάμεις διευκολύνεται μέσα από
το πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Υγείας
και ΟΚΑΝΑ, το οποίο ανανεώθηκε το 2015.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά | 2018

44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πρόληψη – Εξελίξεις και Παρεμβάσεις

3.3 ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
3.3.1 Επικεντρωμένες παρεμβάσεις πρόληψης σε νέους / νέες
Στο πλαίσιο της προσέγγισης ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων τα Κέντρα / φορείς
Παρεμβάσεις επικεντρωμένης πρόληψης1
Πρόληψης συνεργάζονται με σχολεία της
Οι παρεμβάσεις επικεντρωμένης πρόληψης
περιοχής τους προκειμένου να υλοποιήσουν
απευθύνονται σε συγκεκριμένες υποομάδες του
παρεμβάσεις για μαθητές που έχουν επαφή με
νεανικού πληθυσμού, για τις οποίες θεωρείται ότι
τις ουσίες σε πειραματική βάση, μαθητές με
συντρέχουν παράγοντες κινδύνου όσον αφορά την
εκδήλωση προβλημάτων που σχετίζονται με τη
παραβατική συμπεριφορά και μαθητές με
χρήση ουσιών (π.χ. μαθητές με ψυχοκοινωνικά
διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ
προβλήματα, μαθητές με προβλήματα χαμηλής
υλοποιούν συναντήσεις και σεμινάρια για
σχολικής επίδοσης, νέοι που έχουν εγκαταλείψει το
εκπαιδευτικούς προκειμένου να τους
σχολείο, παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν
υποστηρίξουν στη διαχείριση των παραπάνω
προβλήματα χρήσης ουσιών, μετανάστες, άνεργοι
περιστατικών. Κατά τη διάρκεια του 2016
κ.ά.). Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σε επίπεδο
πραγματοποιήθηκαν
παρεμβάσεις
για
ομάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ατομικοί
μαθητές με τη συμμετοχή 1.350 μαθητών από
παράγοντες κινδύνου. Πρόκειται για εστιασμένες
παρεμβάσεις σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
11 σχολεία.
Το ΚΕΘΕΑ έχει ιδρύσει το Κέντρο Κοινοτικής
Παρέμβασης από το 2010 στα Εξάρχεια με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες των νέων που ζουν
στο Κέντρο της Αθήνας και αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού,
παραβατικότητας και χρήσης ουσιών. Με επίκεντρο το Στέκι Νέων, ένα νέον χώρο για νέους,
πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση ψυχοεκπαιδευτικές, υποστηρικτικές, καθώς και
δημιουργικής απασχόλησης δραστηριότητες, ενώ παρέχεται και ατομική συμβουλευτική.
Λειτουργεί επίσης καλοκαιρινό πρόγραμμα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου για παιδιά και
εφήβους. Η μέση ημερήσια δύναμη για το Στέκι το 2016 ήταν 28 άτομα, ενώ το ίδιο έτος στο
καλοκαιρινό πρόγραμμα συμμετείχαν 30 άτομα (ΚΕΘΕΑ 2017).
Παράλληλα, το ∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ συνέχισε την
υλοποίηση παρέμβασης σε παιδιά ηλικίας 11-15 ετών μη προνομιούχων οικογενειών σε
υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας με στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών αυτών κατά την
κρίσιμη μετάβασή τους από το ∆ημοτικό στο Γυμνάσιο και την πρόληψη σχολικής διαρροής. Στα
παιδιά παρέχονται συναντήσεις εξατομικευμένης ενισχυτικής διδασκαλίας, συναντήσεις ατομικής
συμβουλευτικής, υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης και παραπομπής, δημιουργικές δραστηριότητες
αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου, εκπαιδευτικά σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα
υπάρχει και ενεργή συμμετοχή των οικογενειών τους. Το 2016 παρακολούθησαν το πρόγραμμα 36
έφηβοι (ΚΕΘΕΑ 2017).
Ο ΟΚΑΝΑ ίδρυσε την Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την έγκαιρη παρέμβαση σε
ανήλικους και νεαρούς παραβάτες χρήστες ουσιών. Η λειτουργία της συγκεκριμένης Υπηρεσίας
τέθηκε σε πλήρη λειτουργία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017, παρέχοντας τις εξής υπηρεσίες:
α) ενημέρωση και υποστήριξη σε ανήλικους και σε νεαρά άτομα που έρχονται σε επαφή με το
σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης στο στάδιο της σύλληψης και της αστυνομικής προανάκρισης
για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών,
β) ενημέρωση και υποστήριξη στα μέλη της οικογένειας των συλληφθέντων ατόμων,
γ) συνεργασία με στελέχη των συνεργαζόμενων τμημάτων ασφαλείας και άλλων υπηρεσιών της
ΕΛ.ΑΣ. σε θέματα εξαρτήσεων, διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών εντός των τμημάτων, κ.ά.,
δ) κινητοποίηση, διασύνδεση και παραπομπή σε αρμόδιους φορείς, σε θεραπευτικά προγράμματα.
Το Κέντρο Πρόληψης του ∆ήμου Αθηναίων ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Click
for Support- REALized”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συμμετέχουν
φορείς από 13 Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φιλανδία). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
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αποτελεί την δεύτερη φάση του προγράμματος “Click for Support”, η οποία ολοκληρώθηκε το 2015, και
αφορούσε τη δημιουργία ενός οδηγού για διαδικτυακές παρεμβάσεις στον χώρο της επικεντρωμένης
πρόληψης (clickforsupport.eu). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, η οποία θα ολοκληρωθεί στα τέλη
του 2018, θα σχεδιαστεί και θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή παρέμβαση πρόληψης η οποία θα
απευθύνεται σε χρήστες νέων ψυχοδραστικών ουσιών (NPS – new psychoactive substances).2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Τα Κέντρα Πρόληψης συνεργάζονται με κέντρα φιλοξενίας, ξενώνες και ΜΚΟ προκειμένου να
διερευνήσουν και να ανταποκριθούν σε ανάγκες των προσφύγων και των επαγγελματιών που
εμπλέκονται με την φροντίδα τους σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι παρακάτω παρεμβάσεις
αφορούν στοιχεία δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2016.
Παρεμβάσεις σε παιδιά προσφύγων
Τα Κέντρα Πρόληψης οργανώνουν και υλοποιούν παρεμβάσεις για παιδιά προσφύγων σε κέντρα
φιλοξενίας. Παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε κέντρα φιλοξενίας (Ημαθία, Κοζάνη) και
κέντρα φιλοξενίας για ασυνόδευτους πρόσφυγες (Αττική, Θεσσαλονίκη).
Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας
Τα Κέντρα Πρόληψης οργανώνουν και υλοποιούν σεμινάρια για επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
προσφύγων. Σεμινάρια έχουν υλοποιηθεί για επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται σε
κέντρα φιλοξενίας (∆ράμα) και σε Μ.Κ.Ο (Λέσβος).
Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας
Τα Κέντρα Πρόληψης μέσα από επιμορφωτικά εργαστήρια και σεμινάρια που διοργανώνουν
στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα αποδοχής της
διαφορετικότητας και ρατσισμού, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με τους κατά τόπους
Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων με στόχο την ομαλή υποδοχή και την ένταξη των
προσφύγων στα σχολεία.
Παράλληλα, πραγματοποιείται ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας αναφορικά με το
προσφυγικό ζήτημα μέσα από επιμορφωτικά εργαστήρια, σεμινάρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
∆ημιουργία προγράμματος πρόληψης
Το Κέντρο Πρόληψης ∆υτικού Τομέα του Ν. Θεσσαλονίκης ∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ
δημιούργησε το πρόγραμμα πρόληψης ΓΕΦΥΡΕΣ. Πρόκειται για
εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την ομαλή
ένταξη παιδιών και εφήβων προσφύγων 8-16 ετών. Το πρόγραμμα
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Κέντρου Πρόληψης
∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων
Erasmus Plus KA2, που φέρει το διακριτικό τίτλο «Xenios Zeus». Οι ΓΕΦΥΡΕΣ
μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς,
τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και όσους εργάζονται με παιδιά και
νεαρούς πρόσφυγες, στο πλαίσιο της τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης,
προσφέροντας δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν να εμπλουτίσουν και
να συμπληρώσουν τη δουλειά που ήδη κάνουν.
Εκπαίδευση στελεχών πρόληψης
Ο ΟΚΑΝΑ οργάνωσε το σεμινάριο “Εκπαίδευση στις διαπολιτισμικές παρεμβάσεις” για στελέχη των
Κέντρων Πρόληψης και εργαζόμενους στη θεραπεία ή σε ΜΚΟ που παρεμβαίνουν στον προσφυγικό
πληθυσμό προκειμένου να μπορούν να παρέχουν: α) υποστήριξη στους επαγγελματίες και τους
εθελοντές που παρέχουν υπηρεσίες στον προσφυγικό πληθυσμό, β) υποστήριξη στη σχολική
κοινότητα σε θέματα που σχετίζονται με την ένταξη των ανήλικων προσφύγων και την διαχείριση
ενδεχόμενων κρίσεων (π.χ., φαινόμενα ρατσισμού ή ενδοσχολικής βίας κτλ.) και γ) υπηρεσίες στην
τοπική κοινότητα (σύλλογοι γονέων, τοπικοί φορείς ) με στόχο την ομαλή υποδοχή και την ένταξη
των προσφύγων.
Το Κέντρο Πρόληψης ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ οργάνωσε σεμινάριο (10 ώρες) για στελέχη όμορων ΚΠ και για
επαγγελματίες σε δομές ψυχικής υγείας του νομού με τίτλο "Αν ήσουν εσύ". Πρόκειται για
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με στόχο: α) την
ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα
προσφύγων μέσα από επιμορφωτικά εργαστήρια και σεμινάρια, β) την υποστήριξη σχολείων και
εκπαιδευτικών που υλοποιούν ανάλογα προγράμματα με βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας και
αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού και εκπαιδευτικού δράματος.
2

Για περισσότερες πληροφορίες, kentro-prolipsis.gr/ και www.clickforsupport.eu/
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3.3.2 Επικεντρωμένες παρεμβάσεις πρόληψης στην οικογένεια
Στο πλαίσιο της έμφασης που δίνεται στη σημασία του ρόλου της οικογένειας στην πρόληψη, τα
Κέντρα / φορείς Πρόληψης προσεγγίζουν και οικογένειες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
(μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες από διαπολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες,
οικογένειες μεταναστών κτλ.). Κατά τη διάρκεια του 2016 πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με τη
συμμετοχή 313 γονέων.

3.4 ΕΝ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Τα Κέντρα Πρόληψης σε συνεργασία με σχολεία της
περιοχής τους παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής
σε μαθητές κατόπιν αιτήματος των σχολείων. Κατά
τη διάρκεια του 2016 τα Κέντρα Πρόληψης
υποστήριξαν περίπου 303 μαθητές από 17 σχολεία.
Επίσης, τα Κέντρα Πρόληψης ανταποκρίνονται σε
αιτήματα χρηστών και των οικογενειών τους, καθώς
και σε αιτήματα ατόμων με ποικίλα ψυχοκοινωνικά
προβλήματα (π.χ. γονείς και παιδιά/έφηβοι που
ζητούν υποστήριξη σε θέματα επικοινωνίας και
σχέσεων).
Στο
πλαίσιο
αυτό
παρέχουν
συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
καθώς και παραπομπή σε αντίστοιχη δομή, εφόσον
αυτό κριθεί απαραίτητο. Κατά τη διάρκεια του 2016
τα Κέντρα Πρόληψης δέχτηκαν πάνω από 5.700
άτομα.
Όσον αφορά την προσέγγιση και την έγκαιρη
παρέμβαση
σε
εφήβους
που
κάνουν
περιστασιακή χρήση ουσιών, οι αρμόδιες
υπηρεσίες για εφήβους του ΟΚΑΝΑ, του
ΚΕΘΕΑ και της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ
του ΨΝΑ υλοποιούν ανάλογες δράσεις με
στόχο
την
παροχή
ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης
στους
ίδιους
και
στις
οικογένειές τους.

Παρεμβάσεις ενδεδειγμένης πρόληψης1
Οι παρεμβάσεις ενδεδειγμένης πρόληψης
εστιάζουν στο άτομο και απευθύνονται μόνο
σε άτομα τα οποία έχουν εκδηλώσει πρώιμα
σημάδια χρήσης ουσιών (χωρίς να
πληρούνται τα κριτήρια για την εξάρτηση
σύμφωνα με διαγνωστικά κριτήρια),
ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα
συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη χρήση
ουσιών (π.χ. άτομα με διαταραχή
ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς
υπερκινητικότητα ADHD κ.ά.). Στόχος τους
είναι η έγκαιρη διάγνωση και η παρέμβαση
σε ατομικό επίπεδο.

Παρεμβάσεις ενδεδειγμένης πρόληψης το 2016
Τα Κέντρα Πρόληψης παρέχουν υπηρεσίες
συμβουλευτικής, ενώ ανταποκρίνονται σε αιτήματα
χρηστών και των οικογενειών τους, καθώς και
ατόμων με άλλα αιτήματα.
Το 2016 τα Κέντρα Πρόληψης δέχτηκαν αιτήματα
από περισσότερα από 5.700 άτομα.

Τηλεφωνικές γραμμές
Στην Ελλάδα λειτουργούν τρεις τηλεφωνικές γραμμές (Πίνακας 3.5), οι οποίες παρέχουν ενημέρωση
για τις υπάρχουσες δομές μείωσης της ζήτησης που λειτουργούν στη χώρα, πληροφορίες σχετικά με
τις εξαρτησιογόνες ουσίες, εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη βραχείας διάρκειας,
κινητοποίηση για αναζήτηση βοήθειας, άμεση υποστήριξη σε περιπτώσεις κρίσης που σχετίζονται με
τη χρήση ουσιών (π.χ. αυτοκτονική συμπεριφορά, πρόληψη υποτροπής), καθώς και παραπομπή.
Πίνακας 3. 5

Τηλεφωνικές γραμμές για θέματα χρήσης ουσιών
Αριθμός

Ανοιχτή Γραμμή (1)
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ

210 3617089

Ώρες λειτουργίας

Στοιχεία 2016

∆ευτέρα-Παρασκευή 1.349 κλήσεις
10.00-16.00

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής
Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

1145

Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1031
ΟΚΑΝΑ

1031

∆ευτέρα-Παρασκευή 1.782 κλήσεις
09.00-21.00
∆ευτέρα-Παρασκευή

854 κλήσεις

08.00-14.00

Σημείωση. (1)Οι τηλεφωνικές γραμμές παρουσιάζονται με τη χρονολογία ίδρυσής τους.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
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3.5 ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ
Τα Κέντρα Πρόληψης επιδιώκουν τη συνεργασία με τα τοπικά ΜΜΕ για την προβολή τηλεοπτικών
και ραδιοφωνικών σποτ, για τη συμμετοχή των στελεχών σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές
εκπομπές, τη δημοσίευση άρθρων κτλ., ενώ αρκετά Κέντρα Πρόληψης διαθέτουν δική τους
ραδιοφωνική εκπομπή στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης της κοινότητας σχετικά με θέματα
ουσιοεξάρτησης, την προσέγγιση της κοινότητας και της επαφής με το Κέντρο Πρόληψης και την
προώθηση μηνυμάτων πρόληψης παράλληλα με την προβολή του Κέντρου Πρόληψης και των
δραστηριοτήτων του.
Το 2016 το Κέντρο Πρόληψης Βορειοδυτικού Τομέα Νομού Θεσσαλονίκης ΠΥΞΙ∆Α συνέχισε την
προβολή σε τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικών σποτ για την ενδοσχολική βία,
την πρόληψη των ναρκωτικών και για τη διακοπή του καπνίσματος.

3.6 ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
3.6.1 Εκπαίδευση στελεχών πρόληψης
Το 2016 ο ΟΚΑΝΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση τόσο του δυναμικού του όσο και των
στελεχών των Κέντρων Πρόληψης. Βασικοί στόχοι των σεμιναρίων που σχεδιάστηκαν και
οργανώθηκαν το 2016 ήταν: α) ο εμπλουτισμός των επαγγελματικών δεξιοτήτων των στελεχών, β)
η διεύρυνση της επαγγελματικής εμπειρίας των στελεχών μέσα από την ανταλλαγή καλών
πρακτικών, και γ) η διαχείριση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης των στελεχών
(ΟΚΑΝΑ 2017). Τα σεμινάρια και ο αριθμός των στελεχών πρόληψης που συμμετείχαν κατά το 2016,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.6. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης των
στελεχών των Κέντρων Πρόληψης, ο ΟΚΑΝΑ εγκρίνει τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, ημερίδες,
σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, επιστημονικά συμπόσια και συναντήσεις που σχετίζονται άμεσα
με την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Επίσης, το 2016 συνεχίστηκε η συνεργασία
Κέντρων Πρόληψης με το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ) για τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των στελεχών τους.
Το ΚΕΘΕΑ συνεχίζει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την πρόληψη, καθώς και
ευρύτερα για θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, όπου
συμμετέχουν στελέχη πρόληψης, ενώ τα Κέντρα Πρόληψης που έχουν εκδώσει δικά τους
εκπαιδευτικά υλικά πραγματοποιούν εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω στα υλικά αυτά.

3.6.2 Αξιολόγηση παρεμβάσεων πρόληψης
Με βάση τα στοιχεία του 2016, στην πλειονότητα των παρεμβάσεων η αξιολόγηση βασίζεται σε
ερωτηματολόγια για τους συμμετέχοντες, καθώς και σε παρατηρήσεις των στελεχών πρόληψης,
όμως αυτά είναι στοιχεία που αφορούν κυρίως την έκταση και την αποδοχή της παρέμβασης και
όχι την επίτευξη των στόχων της. Στο πλαίσιο αυτή, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες
Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ, η αξιολόγηση των παρεμβάσεων πρόληψης στην Ελλάδα χρειάζεται
περαιτέρω ενίσχυση.

3.6.3 Προδιαγραφές στον τομέα της πρόληψης
Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ (βλ. ΕΚΤΕΠΝ 2008),
ενιαίες προδιαγραφές για την ανάπτυξη παρεμβάσεων πρόληψης σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχουν.
Ωστόσο υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, ενώ, όσον αφορά τις
παρεμβάσεις που υλοποιούν, υπάρχουν κάποιοι βασικοί άξονες σύμφωνα με τους οποίους τα
Κέντρα Πρόληψης καταρτίζουν τους τριετείς τους προγραμματισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια
εγκρίνονται τόσο από τα ∆ιοικητικά τους Συμβούλια όσο και από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του
ΟΚΑΝΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ΕΚΤΕΠΝ 2013. Το 2015 ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «European Drug Prevention Quality Standards – EDPQS» (Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές
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Ποιότητας για την Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών)3 στο οποίο συμμετείχε το ΕΠΙΨΥ / ΕΚΤΕΠΝ. Το
πρόγραμμα EDPQS περιελάμβανε δράσεις για την προώθηση της ποιότητας και της επιστημονικής
τεκμηρίωσης στον τομέα της πρόληψης της χρήσης ουσιών. Συντονιστής είναι το Κέντρο για τη
∆ημόσια Υγεία του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, John Moores University (βλ. επίσης ΕΚΠΤΕΝ 2016
και http://prevention-standards.eu).
Πίνακας 3. 6

Επιμορφωτικά σεμινάρια, διάρκεια και αριθμός στελεχών πρόληψης που
συμμετείχαν κατά το 2016

∆ιετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οικογενειακή Θεραπεία και τοξικοεξάρτηση»

Αριθμός
στελεχών
Πρόληψης
(1)
3

Μακροχόνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «∆ουλειά με οικογένειες και χρήση ουσιών»

5

Μακροχρόνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση στις διαπολιτισμικές
παρεμβάσεις»

15

Προσανατολισμός στην αλλαγή, τη διερεύνηση των αποθεμάτων και την αξιοποίηση
των ικανοτήτων. Εκπαίδευση στην μέθοδο της καταξιωτικής διερεύνησης
(appreciative inquiry). (2 διήμερα)

51

Follow-up – Προσανατολισμός στην αλλαγή, τη διερεύνηση των αποθεμάτων και την
αξιοποίηση των ικανοτήτων. Εκπαίδευση στην μέθοδο της καταξιωτικής
διερεύνησης (appreciative inquiry). (1 τριήμερο)

72

Σχεδιασμός και οργάνωση ομάδων εποπτείας ομοτίμων (2-3 διήμερα)

72

Οριζόντια εκπαίδευση ομοτίμων σε καλές πρακτικές: Παρέμβαση σε
εκπαιδευτικούς, εφήβους και γονείς (1 διήμερο)

14

Η εφηβεία και οι έφηβοι την εποχή της κρίσης (1 διήμερο)

18

Απώλεια και πένθος σε παιδιά και εφήβους (1 διήμερο)

18

Αξιοποίηση των εικαστικών μέσων για τη διερεύνηση των κοινωνικών κατασκευών
σχετικά με την ταυτότητα και το φύλο (1 διήμερο)

9

Αντιμετώπιση παθολογικών φαινομένων: Ψυχολογική βία στο χώρο της εργασίας,
σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (1 τριήμερο και 1 ημέρα follow-up)

41

Οριζόντια εκπαίδευση ομοτίμων σε καλές πρακτικές: Το διαδίκτυο ως εργαλείο
παρέμβασης. Κίνδυνοι και προοπτικές. (1 διήμερο)

13

Εκπαίδευση στο πρόγραμμα «ΞΕΡΩ ΤΙ ΖΗΤΑΩ» (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU-dap) (1
διήμερο)

11

Εκπαίδευση στελεχών πρόληψης για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος στο
πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας ΟΚΑΝΑ – Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (1
τριήμερο)

24

Το πρόγραμμα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (1 ημέρα)
Αντιλήψεις και στάσεις σχετικά με τον επαγγελματικό ρόλο του διοικητικού
προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης (1 διήμερο)

70
23

Σημείωση. (1) Στον συγκεκριμένο πίνακα αναφέρονται μόνο οι συμμετέχοντες από Κέντρα Πρόληψης. Για το
συνολικό αριθμό συμμετεχόντων στο κάθε σεμινάριο, βλ. ΟΚΑΝΑ 2017.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

3

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.prevention-standards.eu.
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3.7 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ


Η πρόληψη των ουσιοεξαρτήσεων στην Ελλάδα υλοποιείται κατά βάση από το πανελλαδικό
δίκτυο των 75 Κέντρων Πρόληψης που λειτουργούν στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τοπικούς φορείς (καλύπτοντας τους 50 από τους 51 νομούς
της χώρας), από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της
υλοποίησης προγραμμάτων ΑΥ, καθώς και από άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς
φορείς.



Το 2016 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΚΑΝΑ,
καθώς και αντίστοιχο Μνημόνιο μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του ΚΕΘΕΑ, για την
ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του
εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία. Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφηκε επίσης μεταξύ
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του ΟΚΑΝΑ. Στις αρχές του 2017 ο ΟΚΑΝΑ έθεσε
σε πλήρη λειτουργία την Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την έγκαιρη παρέμβαση
σε ανήλικους και νεαρούς παραβάτες χρήστες ουσιών.



Σε επίπεδο παρεμβάσεων πρόληψης η δράση στη σχολική κοινότητα παραμένει πάγια
προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο χάραξης πολιτικής όσο και σε επίπεδο παρεμβάσεων
πρόληψης που υλοποιούνται. Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 αυξήθηκε η δράση των Κέντρων
/ φορέων Πρόληψης στη σχολική κοινότητα σε παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της
ψυχοκοινωνικής υγείας. Όσον αφορά τα προγράμματα Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας,
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση των προγραμμάτων σε θέματα εξαρτήσεων. Ωστόσο,
ευρύτερα θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας καλύπτονται σε αντίστοιχα προγράμματα με άλλη
θεματολογία (ψυχική υγεία / διαπροσωπικές σχέσεις, σχολικός εκφοβισμός / διαδίκτυο,
διαφορετικότητα / ρατσισμός).



Έμφαση επίσης δίνεται στον ρόλο της οικογένειας, γεγονός που φαίνεται και από τον μεγάλο
αριθμό συμμετεχόντων στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται για γονείς, γεγονός που
ισχύει διαχρονικά στον τομέα της πρόληψης.



Το 2016 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από τον ΟΚΑΝΑ στην εκπαίδευση στελεχών πρόληψης,
πραγματοποιώντας σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΠΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Το σύστημα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης του ΕΚΤΕΠΝ στον τομέα της πρόληψης
Η συλλογή και η δημοσιοποίηση συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τις παρεμβάσεις πρόληψης
που υλοποιούνται στην Ελλάδα αποτελούν βασικές δραστηριότητες του ΕΚΤΕΠΝ. Για τον σκοπό
αυτό το ΕΚΤΕΠΝ χρησιμοποιεί από το 2002 ερωτηματολόγια που αποστέλλονται σε ετήσια βάση
στα Κέντρα / φορείς Πρόληψης. Τα ερωτηματολόγια αυτά έχουν σχεδιαστεί από το ΕΚΤΕΠΝ με
βάση δείκτες που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο και από
ομάδες εμπειρογνωμόνων (με τη συμμετοχή του ΕΚΤΕΠΝ).
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον παρόν Κεφάλαιο προέρχονται κατά κύριο λόγο από την
ανάλυση και την επεξεργασία των στοιχείων που απέστειλαν στο ΕΚΤΕΠΝ 71 από τα 75 Κέντρα
Πρόληψης, καθώς και τρεις φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης.
Εκτός από τα ερωτηματολόγια πρόληψης, το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει πληροφορίες από τον ΟΚΑΝΑ
(σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον χώρο της πρόληψης σε εθνικό επίπεδο), το Υπουργείο Παιδείας
(σχετικά με την πρόληψη στη σχολική κοινότητα), καθώς και από φορείς που λειτουργούν
τηλεφωνικές γραμμές (Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ, ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ).
Ιουλία Μπάφη & Ελευθερία Καναβού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εκτίμηση του αριθμού των χρηστών υψηλού
κινδύνου
4.1 ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Για το έτος 2016, όπως και κάθε χρόνο από το 2002, ο πιθανός αριθμός χρηστών υψηλού κινδύνου
στην Ελλάδα (high risk drug users – HRDU – στην ορολογία του EMCDDA) έχει υπολογιστεί με την
εφαρμογή της διεθνώς προτιμώμενης μεθόδου των πολλαπλών εγγραφών (multiple records ή
capture-recapture), στα ετήσια δεδομένα του ∆είκτη Αίτησης Θεραπείας. Σε αυτή τη μεθοδολογία η
προσαρμογή ενός κατάλληλου στατιστικού μοντέλου στις εγγραφές χρηστών από τρεις πηγές
πληροφόρησης (ΚΕΘΕΑ, «18 ΑΝΩ», λοιπό δίκτυο) επιτρέπει την εκτίμηση του μεγέθους του
«κρυμμένου πληθυσμού» των χρηστών που δεν παρουσιάστηκαν σε καμία θεραπευτική υπηρεσία
κατά τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, ο χρήστης υψηλού κινδύνου ορίζεται
ως εκείνος που κάποια στιγμή θα ζητήσει τη βοήθεια μιας θεραπευτικής υπηρεσίας για τη χρήση
ηρωίνης.
Για το έτος 2016, η εκτίμηση του συνολικού αριθμού χρηστών υψηλού κινδύνου ηλικίας 15-64 ετών
με κύρια ουσία τα οπιοειδή είναι 17.067 με 95% διάστημα εμπιστοσύνης 14.663 – 20.103. Σε σχέση
με το μέγεθος του γενικού πληθυσμού αυτής της ηλικίας, αντιπροσωπεύει μία αναλογία 2,46 τοις
χιλίοις (95% δ.ε. 2,11 – 2,90). Ο Πίνακας 4.1 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις του αριθμού χρηστών
υψηλού κινδύνου κατά φύλο, ηλικία και τόπο κατοικίας. Η συνολική εκτίμηση δε διαφέρει
ουσιαστικά από την αντίστοιχη εκτίμηση των 16.701 χρηστών (με 95% δ.ε. από 14.346 έως 19.677)
για το 2015, η οποία με τη σειρά της ήταν πολύ κοντά στις εκτιμήσεις για το 2013 και 2014. Κατά
συνέπεια, ο συνολικός αριθμός χρηστών φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, σε ένα χαμηλότερο
επίπεδο από τη μέγιστη εκτίμηση των 24.000 χρηστών το 2009.
Πίνακας 4. 1

Εκτιμήσεις του αριθμού των χρηστών υψηλού κινδύνου με ηλικία 15-64 ετών και
κύρια ουσία τα οπιοειδή ανά φύλο και ηλικία, έτος 2016
Εγγραφές

Σύνολο

Κρυμμένος
πληθυσμός (1)

Εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού
Πληθυσμός

95% δ.ε. (2)

2.830

14.237

17.067

14.663 - 20.103

2.461

12.671

15.132

12.838 - 18.085

369

1.607

1.976

1.371 - 3.088

15-24

143

349

492

335 - 816

25-34

1.014

4.551

5.525

4.360 - 7.224

35-64

1.673

8.907

10.580

8.641 – 13.231

1.333

7.263

8.596

6.794 - 11.193

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Ηλικία

Τόπος διαμονής
Αττική

Σημειώσεις. (1) Εκτίμηση του αριθμού των χρηστών υψηλού κινδύνου που δεν καταγράφηκαν σε καμία
θεραπευτική υπηρεσία κατά το έτος 2016. (2) ∆ιάστημα εμπιστοσύνης.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
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4.2 ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΕΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ
Ο Πίνακας 4.2 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις του αριθμού χρηστών που κάνουν ενέσιμη χρήση κατά
τον τελευταίο μήνα. Η συνολική εκτίμηση των 4.173 (95% δ.ε. 3.376 – 5.303) χρηστών είναι κάπως
χαμηλότερη της αντίστοιχης εκτίμησης της προηγούμενης χρονιάς, η οποία ήταν 5.397 (95% δ.ε.
4.225 – 7.129).
Πίνακας 4. 2

Εκτιμήσεις του αριθμού των χρηστών υψηλού κινδύνου με ηλικία 15-64 ετών που
έκαναν ενέσιμη χρήση κατά το τελευταίο μήνα ανά φύλο και ηλικία, έτος 2016

Πληθυσμός

95% δ.ε. (2)

926

Κρυμμένος
πληθυσμός
(1)
3.247

4.173

3.376 – 5.303

Άνδρες

813

2.845

3.658

2.921 – 4.728

Γυναίκες

113

376

489

299 – 955

15-24

64

136

200

118 – 454

25-34

379

1.094

1.473

1.128 – 2.018

35-64

483

1.661

2.144

2.609 – 3.014

328

1.064

1.392

981 – 2.151

Εγγραφές

Σύνολο

Εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού

Φύλο

Ηλικία

Τόπος διαμονής
Αττική

Σημειώσεις. (1) Εκτίμηση του αριθμού των χρηστών υψηλού κινδύνου που δεν καταγράφηκαν σε καμία
θεραπευτική υπηρεσία κατά το έτος 2016. (2) ∆ιάστημα εμπιστοσύνης.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

4.3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ


Ο πιθανός αριθμός χρηστών υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα για το 2016 έχει υπολογιστεί με την
εφαρμογή της διεθνώς προτιμώμενης μεθόδου των πολλαπλών εγγραφών (multiple records ή
capture-recapture) στα ετήσια δεδομένα του ∆είκτη Αίτησης Θεραπείας.



Για το έτος 2016, η εκτίμηση του συνολικού αριθμού χρηστών υψηλού κινδύνου ηλικίας 15-64
ετών με κύρια ουσία τα οπιοειδή είναι 17.067 με 95% διάστημα εμπιστοσύνης 14.663 – 20.103.
Η εκτίμηση αυτή δεν διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2015 (16.701 με
95% δ.ε. από 14.346 έως 19.677), δίνοντας ένδειξη σταθεροποίησης του συνολικού αριθμού
χρηστών, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο από τη μέγιστη εκτίμηση των 24.000 χρηστών το 2009.



Η συνολική εκτίμηση του αριθμού των χρηστών που κάνουν ενέσιμη χρήση κατά τον τελευταίο
μήνα είναι 4.173 άτομα (95% δ.ε. 3.376 – 5.303), η οποία είναι κάπως χαμηλότερη της
αντίστοιχης εκτίμησης της προηγούμενης χρονιάς, η οποία ήταν 5.397 (95% δ.ε. 4.225 – 7.129).
Clive Richardson & Αργυρώ Ανταράκη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Άτομα που εντάχθηκαν στη θεραπεία για
προβλήματα από τη χρήση ουσιών το 2016
5.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2016
Στοιχεία για τις εισόδους στη θεραπεία συλλέγονται μέσω του συστήματος του ∆είκτη Αίτησης
Θεραπείας (∆ΑΘ) του ΕΚΤΕΠΝ (Βλ. Τεχνικές παρατηρήσεις Κεφαλαίου στο τέλος του παρόντος
Κεφαλαίου) και προήλθαν για το 2016 από συνολικά 89 μονάδες που παρείχαν υπηρεσίες θεραπείας
στη χώρα και απέστειλαν το έντυπο ∆ΑΘ στο ΕΚΤΕΠΝ.
Το 2016 εισήλθαν στα αναγνωρισμένα προγράμματα θεραπείας για προβλήματα από τη χρήση
ουσιών τουλάχιστον 4314 άτομα (εφεξής: είσοδοι στη θεραπεία). Στον παραπάνω αριθμό δεν
περιλαμβάνονται 1390 περιπτώσεις χρηστών, των οποίων –σύμφωνα με τον ΟΚΑΝΑ– το αίτημα
για είσοδο στο πρόγραμμα υποκατάστασης στις διάφορες περιοχές της χώρας εξακολουθούσε να
είναι σε εκκρεμότητα έως και τα τέλη του 2016.
Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που εισήλθαν στη θεραπεία το 2016 (όπως και ανά έτος κατά τη
δεκαετία 2007-2016) παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1, στο τέλος του Κεφαλαίου.
Συνοπτικά, για το 2016:


Το 73,5% των εισόδων έγινε σε «στεγνό» πρόγραμμα (οριακά χαμηλότερο ποσοστό συγκριτικά
με το 2015) και το 24,3% στο πρόγραμμα υποκατάστασης (οριακά υψηλότερο ποσοστό
συγκριτικά με το 2015).



∆ύο στις 5 εισόδους (40,9%, Ν=1753) αφορούσαν άτομα που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν
ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα θεραπείας (εφεξής: πρώτη θεραπεία). Σε ποσοστό 38,7% τα ίδια
τα άτομα και –σε σχεδόν παρόμοιο ποσοστό– η οικογένεια ή οι φίλοι (36,9%) αποτέλεσαν τις
συχνότερα αναφερόμενες πηγές παραπομπής/παρότρυνσης σε θεραπεία.

Γράφημα 5.1 Άτομα που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών την
περίοδο 2002-2016, στο σύνολο και ανά τύπο προγράμματος (Ν)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
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∆ιαχρονικά:


Το 2016 ανακόπηκε η πτωτική τάση του συνολικού ετήσιου αριθμού των ατόμων που εισήλθαν
στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών, η οποία είχε ξεκινήσει μετά το 2012 και
είχε κορυφωθεί το 2015 (Γράφημα 5.1) ∙ η ανακοπή της παραπάνω τάσης οφείλεται στην αύξηση
(κατά 36%) των εισόδων στο πρόγραμμα υποκατάστασης το 2016 ως αποτέλεσμα της
αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ στην Αττική (συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας της A’ Μονάδας Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης, ΜΥΑΠ), με στόχο την
ταχύτερη απορρόφηση της λίστας.



Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 2007-2016, ο ετήσιος αριθμός των εισόδων που ανέφεραν
προηγούμενη προσπάθεια για θεραπεία διατηρείται υψηλότερος από εκείνον της πρώτης
θεραπείας. Η αύξηση στον αριθμό των εισόδων που παρατηρήθηκε το 2016 συγκριτικά με το
2015 αφορά εξίσου τις περιπτώσεις της πρώτης και της προηγούμενης εισόδου σε θεραπεία
(Γράφημα 5.2).

Γράφημα 5.2 Αριθμός και ποσοστό ατόμων που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη
χρήση ουσιών την περίοδο 2002-2016, ανάλογα με το εάν αφορούν περιπτώσεις
πρώτης θεραπείας ή περιπτώσεις με ιστορικό προηγούμενης εισόδου στη
θεραπεία
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

5.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟ 2016
5.2.1 Πολλαπλή χρήση
Το 69,6% των ατόμων που εντάχθηκαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών το 2016
ανέφεραν χρήση πολλών ουσιών (πολλαπλή χρήση · 75,9% και 73,3% στους χρήστες με κύρια ουσία
τα οπιοειδή και την κοκαΐνη, αντίστοιχα) και σε υψηλότερο ποσοστό –στην περίπτωση των
οπιοειδών– στα άτομα με ιστορικό προηγούμενης εισόδου σε θεραπεία και –στην περίπτωση της
κοκαΐνης– στις περιπτώσεις πρώτης θεραπείας (Γράφημα 5.3).
Οι συχνότερα αναφερόμενες ουσίες χρήσης στους χρήστες οπιοειδών ήταν (επιπλέον των
οπιοειδών) τα ψυχοδραστικά φάρμακα (μη-ιατρική χρήση, 59,3%, κυρίως βενζοδιαζεπίνες), η
κάνναβη (54,5%, σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με το 2015) και η κοκαΐνη (32,4%, δεν φαίνεται
σε γράφημα).
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Γράφημα 5.3 Πολλαπλή χρήση στα άτομα που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη
χρήση ουσιών το 2016, στο σύνολο και ξεχωριστά για τους χρήστες οπιοειδών και
κοκαΐνης, και ανάλογα με το εάν αφορούν περιπτώσεις πρώτης θεραπείας ή με
ιστορικό προηγούμενης εισόδου σε θεραπεία (%)
Σύνολο εισόδων
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Πρώτη θεραπεία

100
90
80
70

69,6

75,9

73,5

79,5
74,4

73,3

75,5
71,1

63,9

60
50
40
30
20
10
0

%

Σύνολο
(Ν=4314)

Κύρια ουσία: Οπιοειδή
(Ν=2833)

Κύρια ουσία: Κοκαΐνη
(Ν=292)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

∆ιαχρονικά, παρά τις ενδιάμεσες διακυμάνσεις, το ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν χρήση
περισσοτέρων της μίας ουσιών παραμένει το 2016 στα επίπεδα μίας δεκαετίας πριν (περίπου στο
70%). Η πολλαπλή χρήση ουσιών στις περιπτώσεις της πρώτης θεραπείας ακολουθούν την ίδια
τάση με εκείνη για το σύνολο των εισόδων στη θεραπεία (δεν φαίνεται σε γράφημα).

Γράφημα 5.4 Πολλαπλή χρήση στα άτομα που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη
χρήση ουσιών την περίοδο 2002-2016 (%)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά | 2018

55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Άτομα που Εντάχθηκαν στη Θεραπεία για Προβλήματα από τη Χρήση Ουσιών το 2016

5.2.2 Κύρια ουσία χρήσης
Τα οπιοειδή αποτέλεσαν και το 2016 τη συχνότερα αναφερόμενη κύρια ουσία χρήσης · αναφέρθηκαν
από το 66,4% των ατόμων που εισήλθαν στη θεραπεία (χαμηλότερο ποσοστό συγκριτικά με το
2015). Η κάνναβη αναφέρθηκε ως κύρια ουσία σε ποσοστό 23,0% (υψηλότερο συγκριτικά με το
2015), η κοκαΐνη από το 6,8% και όλες οι άλλες ουσίες από το 3,8% (Γράφημα 5.5).
Χρήση
οπιοειδών
αναφέρθηκε
σε
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υψηλότερο ποσοστό από τα άτομα με
ιστορικό
προηγούμενης
εισόδου
σε
Μετά τα ο π ι ο ε ι δ ή (κυρίως ηρωίνη), τα οποία αποτέλεσαν
το 37% των αιτημάτων για θεραπεία, η κ ά ν ν α β η ήταν η
θεραπεία (συγκριτικά με τις περιπτώσεις
δεύτερη συχνότερα αναφερόμενη «κύρια» ουσία το 2016
πρώτης θεραπείας, 78,8% και 48,1%,
(περίπου 150.000 άτομα ή περίπου το 32% των αιτημάτων για
αντίστοιχα). Αντίθετα, η χρήση κάνναβης
θεραπεία). Κ ο κ α ΐ ν η ως κύρια ουσία ανέφερε περίπου το
αναφέρθηκε σε υπερτριπλάσιο ποσοστό στις
14% των ατόμων που εισήλθαν σε θεραπεία το 2016 (περίπου
περιπτώσεις πρώτης θεραπείας (39,7%)
67.000) (ΕΚΤΠΝ, 2018).
συγκριτικά με τα άτομα με ιστορικό
προηγούμενης εισόδου σε θεραπεία (11,7%, Γράφημα 5.5).
Γράφημα 5.5 Κύρια ουσία χρήσης στα άτομα που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη
χρήση ουσιών το 2016, στο σύνολο και ανάλογα με το εάν αφορούν περιπτώσεις
πρώτης θεραπείας ή με ιστορικό προηγούμενης εισόδου σε θεραπεία (%)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Περισσότερα από τα μισά άτομα που εντάχθηκαν σε θεραπεία το 2016 (53,2%) ανέφεραν καθημερινή
χρήση της κύριας ουσίας (Πίνακας 5.1), σε υψηλότερο ποσοστό οι περιπτώσεις προηγούμενης
προσπάθειας για θεραπεία (54,4%, συγκριτικά με τις περιπτώσεις πρώτης θεραπείας, 51,6%) και οι
χρήστες οπιοειδών (61,5%, συγκριτικά με τους χρήστες κάνναβης, 45,2% ή διεγερτικών ουσιών,
συμπεριλαμβανομένης της κοκαΐνης, 22,8%, δεν φαίνεται σε πίνακα). Μόνο στην περίπτωση των
οπιοειδών (ως κύρια ουσία), η καθημερινή χρήση της ουσίας αναφέρθηκε το 2016 σε υψηλότερο
ποσοστό στην περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης (περίπου 62,0%), συγκριτικά με όλες τις
λοιπές περιοχές μαζί (περίπου 51%, δεν φαίνεται σε πίνακα).
Η μέση ηλικία έναρξης της χρήσης της κύριας ουσίας ήταν τα 20,2 έτη (Πίνακας 5.1) (τυπική
απόκλιση [τ.α.]: 6,3 έτη), παρόμοια μεταξύ της πρώτης θεραπείας και των περιπτώσεων με
προηγούμενη προσπάθεια θεραπείας. Η μέση ηλικία έναρξης δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των
ατόμων με προβλήματα από τη χρήση οπιοειδών και διεγερτικών, αλλά –όπως αναμενόταν– ήταν
σημαντικά χαμηλότερη στους χρήστες κάνναβης (16,9 έτη, δεν φαίνεται σε πίνακα). Μόνο στην
περίπτωση της κάνναβης (ως κύρια ουσία), η μέση ηλικία έναρξης ήταν το 2016 σημαντικά
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χαμηλότερη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (15,7 έτη) συγκριτικά με την Αττική και με όλες τις
λοιπές περιοχές μαζί (17,2 και 16,9 έτη, αντίστοιχα, δεν φαίνεται σε πίνακα).
Η μέση διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας έως και την είσοδο στη θεραπεία ήταν το 2016 τα 10,9
έτη (Πίνακας 5.1) (τ.α.: 7,4 έτη), μικρότερη στις περιπτώσεις πρώτης θεραπείας (8,4 έτη). Άτομα με
κύρια ουσία χρήσης την κάνναβη εισέρχονται για πρώτη φορά στη θεραπεία μετά από περίπου 9,2
έτη από την έναρξη της χρήσης της ουσίας (τ.α.: 8,6 έτη) (δεν φαίνεται σε πίνακα).
∆ ι α χ ρ ο ν ι κ ά : Το 2016 ανακόπηκε η πτωτική τάση του αριθμού των ατόμων που εισέρχονται
στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση οπιοειδών (κύρια ουσία), η οποία είχε αρχίσει να
παρατηρείται μετά το 2011 (Γράφημα 5.6) ∙ η ανακοπή της πτωτικής τάσης (αφορά εξίσου τα άτομα
με προηγούμενη προσπάθεια για θεραπεία και τις περιπτώσεις πρώτης θεραπείας) δεν αντανακλά
στροφή στις προτιμήσεις της κοινότητας των χρηστών προς τα οπιοειδή, αλλά συνδέεται με το
άνοιγμα σε θέσεις στο πρόγραμμα υποκατάστασης στην περιοχή της Αττικής το δεύτερο μισό του
2016. Το 2016 επιπλέον επανήλθε και η ανοδική τάση του αριθμού των αιτημάτων για προβλήματα
από την κάνναβη (είχε καταγράψει μείωση μόνο για το 2015). Τέλος, αν και χαμηλός, ο αριθμός των
ατόμων που ανέφεραν προβλήματα από τη χρήση μεθαμφεταμινών (κύρια ή δευτερεύουσα ουσία)
αυξήθηκε από τις 5 περιπτώσεις το 2010 στις 82 το 2016 (δεν φαίνεται σε γράφημα).
Γράφημα 5.6 Άτομα που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών την
περίοδο 2002-2016, ανά κύρια ουσία χρήσης (Ν)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

5.2.3 Συνήθης τρόπος χρήσης της κύριας ουσίας
Η λήψη της κύριας ουσίας από τη μύτη (ενδορινική χρήση) αποτέλεσε το 2016 τον συχνότερα
αναφερόμενο συνήθη τρόπο χρήσης από τα άτομα που εισήλθαν στη θεραπεία για τη χρήση ουσιών
(43,5%) (Πίνακας 5.1). Το κάπνισμα/εισπνοή από το στόμα της κύριας ουσίας αναφέρθηκε από το
30,0% (αυξημένο συγκριτικά με το 2015) και η ενέσιμη χρήση από το 20,4% (μειωμένο συγκριτικά με
το 2015) των χρηστών.
Η ενδορινική χρήση αποτελεί το συνήθη τρόπο χρήσης για τους χρήστες οπιοειδών (59,1%,
αυξημένο συγκριτικά με το 2015, Γράφημα 5.7 και Γράφημα 5.8) και κοκαΐνης (59,1%, Γράφημα 5.9).
Η ενέσιμη χρήση αναφέρθηκε από το 29,3% των χρηστών οπιοειδών (μειωμένο συγκριτικά με το
2015) και το 10,7% των χρηστών κοκαΐνης. Το κάπνισμα/εισπνοή από το στόμα αναφέρθηκε από το
σύνολο σχεδόν των χρηστών κάνναβης, το 29,6% των χρηστών κοκαΐνης (δεν φαίνονται σε
γράφημα) και το 6,8% των χρηστών οπιοειδών (Γράφημα 5.7 και Γράφημα 5.8).
Ειδικά στους χρήστες οπιοειδών, το 2016 οι περιπτώσεις πρώτης θεραπείας δεν διαφέρουν από τα
άτομα με ιστορικό προηγούμενης προσπάθειας για θεραπεία ως προς την προτίμησή τους στην ενέσιμη
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(28,0% και 29,8%, αντίστοιχα) ή την ενδορινική (60,8% και 58,3%, αντίστοιχα) χρήση της ουσίας (Γράφημα
5.7). Είναι αξιοσημείωτο ότι η ενέσιμη χρήση (ως συνήθης τρόπος) εμφανίζεται σε σημαντικά
υψηλότερο ποσοστό στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (38,1%) και σε όλες μαζί τις λοιπές περιοχές της
χώρας (40,7%), συγκριτικά με την Αττική (19,8%, δεν φαίνεται σε πίνακα).
Γράφημα 5.7 Συνήθης τρόπος χρήσης στα άτομα που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από
τη χρήση οπιοειδών το 2016, στο σύνολο και ανάλογα με το εάν αφορούν
περιπτώσεις πρώτης θεραπείας ή με ιστορικό προηγούμενης εισόδου σε
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Ειδικά μεταξύ των χρηστών διεγερτικών (συμπεριλαμβανομένης της κοκαΐνης), η ενέσιμη χρήση (ως
συνήθης τρόπος) εμφανίζεται το 2016 σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης (18,2%), συγκριτικά με όλες μαζί τις λοιπές περιοχές της χώρας (8,5%) και την Αττική
(10,4%, δεν φαίνεται σε πίνακα).
Γράφημα 5.8 Άτομα που εισήλθαν στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση οπιοειδών την
περίοδο 2002-2016, ανά συνήθη τρόπο χρήσης (%)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
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∆ιαχρονικά, στους χρήστες οπιοειδών συνεχίστηκε και το 2016 η αυξητική τάση της ενδορινικής
χρήσης (ως συνήθης τρόπος) και ταυτόχρονα η τάση μείωσης της ενέσιμης χρήσης, η οποία είχε αρχίσει
να διαγράφεται μετά το 2011 (Γράφημα 5.8). Στους χρήστες κοκαΐνης, το 2016 η ενδορινική χρήση
σταθεροποιείται στα επίπεδα του 2015, η ενέσιμη χρήση μειώνεται περεταίρω (με την πτωτική τάση
να ξεκινά μετά το 2013), αλλά το κάπνισμα/εισπνοή της ουσίας αυξάνεται (Γράφημα 5.9).
Γράφημα 5.9 Άτομα που εισήλθαν στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση κοκαΐνης την
περίοδο 2002-2016, ανά συνήθη τρόπο χρήσης (%)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

5.2.4 Ενέσιμη χρήση και κοινή χρήση σύριγγας
Ενέσιμη χρήση έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή ανέφεραν το 58,5% των ατόμων που εισήλθαν στη
θεραπεία για χρήση ουσιών το 2016 (μειωμένο συγκριτικά με το 2015), με λιγότερους από τους μισούς
εξ αυτών να αναφέρουν ενέσιμη χρήση στη διάρκεια των 30 τελευταίων ημερών (21,9% του συνόλου ·
επίσης μειωμένο συγκριτικά με το 2015, Πίνακας 5.1).
 Στους χρήστες οπιοειδών, ενέσιμη χρήση έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή ανέφεραν οι τέσσερις
στους 5 (79,4% του συνόλου)∙ εξ αυτών λιγότεροι από τους μισούς (30,7% του συνόλου) ανέφεραν
ενέσιμη χρήση στις 30 τελευταίες ημέρες (μειωμένο συγκριτικά με το 2015)  σε οριακά
χαμηλότερο ποσοστό στις περιπτώσεις πρώτης θεραπείας, συγκριτικά με στα άτομα με ιστορικό
προηγούμενης προσπάθειας για θεραπεία (Γράφημα 5.10). Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρόσφατη
ενέσιμη χρήση (30 τελευταίες ημέρες) αναφέρεται σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης (41,1%) και σε όλες μαζί τις λοιπές περιοχές της χώρας (38,7%),
συγκριτικά με την Αττική (22,5%, δεν φαίνεται σε πίνακα).
 Στους χρήστες κοκαΐνης, ενέσιμη χρήση της ουσίας έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή ανέφερε
ένας στους 4 (24,6%) (δεν φαίνεται σε γράφημα), με κάτι παραπάνω από το 1/3 εξ’ αυτών (9,9% του
συνόλου) να αναφέρουν ενέσιμη χρήση στις 30 τελευταίες ημέρες ― χαμηλότερο ποσοστό στις
περιπτώσεις πρώτης θεραπείας (2,0%, μειωμένο συγκριτικά με το 2015).
Κοινή χρήση σύριγγας έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή αναφέρθηκε το 2016 από το 53,4% των ενέσιμων
χρηστών (Πίνακας 5.1), με το 1/3 αυτών να αναφέρουν κοινή χρήση τις 30 τελευταίες ημέρες (16,9% των
ενέσιμων χρηστών).
 Στους ενέσιμους χρήστες οπιοειδών, κοινή χρήση σύριγγας έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή
αναφέρθηκε το 2016 από το 53,4%, με το 1/3 αυτών να αναφέρουν κοινή χρήση τον τελευταίο μήνα
(16,7% των ενέσιμων χρηστών οπιοειδών · παρόμοιο ποσοστό στις περιπτώσεις πρώτης θεραπείας,
Γράφημα 5.10).
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 Στους ενέσιμους χρήστες κοκαΐνης, κοινή χρήση σύριγγας αναφέρθηκε το 2016 από κάτι
περισσότερο από έναν στους 2 (54,3%), με λιγότερους από τους μισούς εξ αυτών (21,4%) να
αναφέρουν κοινή χρήση κατά τον τελευταίο μήνα ― όλοι με ιστορικό προηγούμενης προσπάθειας για
θεραπεία (δεν φαίνεται σε γράφημα).
Γράφημα 5.10 Ενέσιμη χρήση και κοινή χρήση χρησιμοποιημένης σύριγγας τις τελευταίες 30
ημέρες στα άτομα που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση
οπιοειδών το 2016, στο σύνολο και ανάλογα με το εάν αφορούν περιπτώσεις
πρώτης θεραπείας ή με ιστορικό προηγούμενης εισόδου σε θεραπεία (%)
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Σημειώσεις. (1) Μεταξύ των χρηστών που ανέφεραν ενέσιμη χρήση έστω και 1 φορά σε όλη τη ζωή (Ν=2480).
(2) Μεταξύ των χρηστών που ανέφεραν κοινή χρήση σύριγγας έστω και 1 φορά σε όλη τη ζωή (Ν=1281).
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

∆ιαχρονικά, το 2016 συνεχίστηκε η πτωτική τάση στο ποσοστό και τον αριθμό των ατόμων που
ανέφεραν ενέσιμη χρήση και κοινή χρήση συρίγγων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών πριν
από την είσοδο στη θεραπεία (Γράφημα 5.11).
Γράφημα 5.11 Αριθμός και ποσοστό ατόμων που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη
χρήση ουσιών την περίοδο 2002-2016 και ανέφεραν ενέσιμη και κοινή χρήση
σύριγγας κατά τον τελευταίο μήνα
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Σημειώσεις. (1) Μεταξύ των χρηστών που ανέφεραν ενέσιμη χρήση έστω και 1 φορά σε όλη τη ζωή. (2) Μεταξύ των
χρηστών που ανέφεραν κοινή χρήση σύριγγας έστω και 1 φορά σε όλη τη ζωή.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
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5.2.5 Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά
Ανεξαρτήτως κύριας ουσίας χρήσης, τα άτομα που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση
ουσιών το 2016 ήταν:
 Άνδρες σε ποσοστό 86,3%, σε παρόμοιο ποσοστό στις περιπτώσεις πρώτης θεραπείας (Γράφημα
5.12 και Γράφημα 5.13).


Με μέση ηλικία τα 34,0 έτη (τ.α. 9,5 έτη), περίπου 23 χρόνια χαμηλότερη στις περιπτώσεις πρώτης
θεραπείας (31,2 έτη) και περίπου 2 χρόνια υψηλότερη στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες
(34,3 και 32,1 έτη, αντίστοιχα).



Έλληνες σε ποσοστό 89,4% (Γράφημα 5.12).



Με σταθερή στέγη (88,8%) · μη-σταθερή ή απουσία στέγης ανέφερε ένας στους 9 (11,1%) (Γράφημα
5.12).



Περισσότεροι από τους μισούς (52,0%) ανέφεραν ότι ζουν με τους γονείς τους, ένας στους 6 (16,8%)
μόνος και σε παρόμοιο ποσοστό (16,1%) με σύντροφο (με ή χωρίς παιδιά). Σχεδόν ένας στους 8
(11,5%) ανέφερε ότι ζει με παιδιά.



Με μη-ολοκληρωμένη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 52,2% (Γράφημα 5.12).



Άνεργοι σε ποσοστό 55,8%, σημαντικά λιγότεροι (43,3%) στις περιπτώσεις πρώτης θεραπείας
(Γράφημα 5.12). Ένας στους 5 (19,7%) ανέφερε σταθερή –και ένας στους 4 (24,5%) περιστασιακή
απασχόληση.

Γράφημα 5.12 Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που εισήλθαν σε θεραπεία για
προβλήματα από τη χρήση ουσιών το 2016, στο σύνολο και ανάλογα με το εάν
αφορούν περιπτώσεις πρώτης θεραπείας ή με ιστορικό προηγούμενης εισόδου σε
θεραπεία (%)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

∆ιαχρονικά, στα άτομα που εισέρχονται στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (Γράφημα
5.13 και Γράφημα 5.14):


Αυξάνεται η μέση ηλικία των ατόμων που εισέρχονται ετησίων στη θεραπεία.



Μειώνεται σταδιακά το ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν ότι ζουν με τους γονείς τους.



Το ποσοστό των ανδρών παραμένει, σταθερά, σε ποσοστά άνω του 83%.



Αν και με χαμηλούς ρυθμούς, αυξάνεται σταθερά το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν μη-σταθερή
στέγη ή αστεγία και το ποσοστό των αλλοδαπών-χρηστών.



Αν και παραμένει υψηλό, την τελευταία 15ετία μειώνεται σταδιακά το ποσοστό των ατόμων που δεν
έχουν απολυτήριο λυκείου.



Αν και παραμένει υψηλό, την τελευταία 5ετία φαίνεται να μειώνεται το ποσοστό των ατόμων που
αναφέρουν ότι είναι άνεργοι.
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Γράφημα 5.13 ∆ιαχρονικές τάσεις στα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που
εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (2002-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Γράφημα 5.14 Μέση ηλικία κατά την είσοδο σε θεραπεία, μέση ηλικία έναρξης χρήσης
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, μέση ηλικία έναρξης χρήσης της κύριας ουσίας
και μέση διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας (2002-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

5.3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ


Τουλάχιστον 4314 άτομα με προβλήματα από τη χρήση ουσιών εισήλθαν στα προγράμματα
θεραπείας της χώρας το 2016. Ο αριθμός αυτός παρουσίασε αύξηση σε σύγκριση με το 2015
σηματοδοτώντας την ανακοπή της πτωτικής πορείας στις εισόδους στη θεραπεία, η οποία είχε
ξεκινήσει από το 2013. Η αύξηση του αριθμού των εισόδων το 2016 συνδέεται σχεδόν
αποκλειστικά με τη διάθεση νέων θέσεων στο πρόγραμμα υποκατάστασης στην περιοχή της
Αττικής.
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Περίπου το 70% των ατόμων που εισέρχονται σε θεραπεία αναφέρουν χρήση περισσοτέρων
των μίας ουσίας. Τα οπιοειδή (κυρίως ηρωίνη) ωστόσο συνεχίζουν να αποτελούν τη συχνότερα
αναφερόμενη «κύρια» ουσία χρήσης στα άτομα που εισέρχονται στη θεραπεία στην Ελλάδα
αναφέρθηκαν από περίπου το 66% των ατόμων που εισήλθαν στη θεραπεία το 2016. Μάλιστα,
το 2016 φάνηκε να ανακόπτεται η έως τότε πτωτική τάση του αριθμού των ατόμων με
προβλήματα από τη χρήση τους, γεγονός που– όπως αναφέρθηκε παραπάνω– αντανακλά
αναδιοργάνωση και μεταβολές στην πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη χορήγηση του υποκατάστατου
κυρίως στην περιοχή της Αττικής.



Περίπου 1000 αιτήματα θεραπείας ετησίως κατά την τελευταία 5ετία αφορούν προβλήματα
από τη χρήση κάνναβης · το 2016 ο αριθμός αυτός ήταν σχεδόν 3πλάσιος εκείνου μίας 10ετίας
πριν (150% αύξηση).



Συνεχίστηκε το 2016 η πτωτική τάση στο ποσοστό των χρηστών οπιοειδών που αναφέρουν την
ένεση ως τον συνήθη τρόπο χρήσης της ουσίας και, ταυτόχρονα, η αυξητική τάση της
ενδορινικής χρήσης. Συνεχίστηκε, επιπλέον, η μείωση στο ποσοστό των χρηστών που
αναφέρουν πρόσφατη ενέσιμη χρήση, ενώ πτωτική τάση παρουσιάζει διαχρονικά και η κοινή
χρήση σύριγγας.



Μεταξύ των χρηστών οπιοειδών, ο νομός Θεσσαλονίκης εμφανίζει συγκριτικά υψηλότερα
ποσοστά καθημερινής χρήσης της ουσίας (συγκριτικά με όλες μαζί τις λοιπές περιοχές πλην
Αττικής), προτίμησης στην ενέσιμη χρήση (συγκριτικά με την Αττική), και πρόσφατης ενέσιμης
χρήσης (συγκριτικά με την Αττική). Στην ίδια περιοχή, επιπλέον, παρατηρείται σημαντικά
χαμηλότερη μέση ηλικία έναρξης της ουσίας στους χρήστες κάνναβης (συγκριτικά με την
Αττική και όλες μαζί τις λοιπές περιοχές).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
O ∆είκτης Αίτησης Θεραπείας (∆ΑΘ) καταγράφει τον αριθμό, τα κοινωνικοδημογραφικά
χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της χρήσης των ατόμων που απευθύνονται στα
προγράμματα θεραπείας για βοήθεια σε σχέση με προβλήματα από τη χρήση ουσιών. Αποτελεί έναν
από τους πέντε επιδημιολογικούς δείκτες που εφαρμόζει το ΕΚΤΕΠΝ από το 1994 προκειμένου να
αποτυπώσει την κατάσταση του φαινομένου της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών και της
συνδεόμενης βλάβης στην Ελλάδα. Η εφαρμογή του βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο
(Standard Protocol v.3.0) του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου.
Ο ∆ΑΘ προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την πορεία του φαινομένου της εξάρτησης στη χώρα,
το προφίλ των εξαρτημένων ατόμων, τις μεταβολές στα πρότυπα χρήσης ουσιών (π.χ. ενέσιμης
χρήσης) και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά (π.χ. λοιμώδη νοσήματα, θάνατοι). Επιπλέον,
προσφέρει έμμεση πληροφόρηση για τον ρυθμό εμφάνισης νέων περιπτώσεων εξαρτημένων
χρηστών (επίπτωση).
Στο πλαίσιο εφαρμογής του ∆ΑΘ ως «θεραπεία» ορίζεται κάθε υπηρεσία η οποία έχει στόχο να
βελτιώσει την ψυχολογική, τη σωματική ή την κοινωνική κατάσταση των ατόμων που ζητούν
βοήθεια για προβλήματα από τη χρήση ουσιών. Η θεραπεία παρέχεται συνήθως από εξειδικευμένες
υπηρεσίες για χρήστες, αλλά μπορεί επίσης να δοθεί και από γενικές υπηρεσίες που προσφέρουν
ιατρική και ψυχολογική βοήθεια σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες. Ως
«θεραπευτικό πρόγραμμα» ορίζεται η υπηρεσία η οποία παρέχει θεραπεία, όπως αυτή ορίζεται
παραπάνω, σε άτομα με προβλήματα χρήσης ουσιών. Τα θεραπευτικά προγράμματα μπορεί να
βασίζονται σε δομές που είναι ιατρικές ή μη-ιατρικές, δημόσιες ή ιδιωτικές, ειδικευμένες ή μη. Με
την ευρεία έννοια ο παραπάνω ορισμός περιλαμβάνει παρεμβάσεις οι οποίες αποσκοπούν στη
μείωση της βλάβης, παρεμβάσεις των οποίων κύριος σκοπός είναι η αποτοξίνωση και η αποχή, μηιατρικές αλλά και ιατρικές παρεμβάσεις, βραχείες παρεμβάσεις σε κρίση ή συμβουλευτική
παρέμβαση ή υποστήριξη, καθώς επίσης και περισσότερο δομημένα μακροχρόνια προγράμματα.
Τα στοιχεία του ∆ΑΘ αφορούν για τα μεν «στεγνά» προγράμματα τα άτομα που απευθύνονται στους
συμβουλευτικούς σταθμούς, για το δε πρόγραμμα υποκατάστασης τα άτομα που εντάσσονται στο
πρόγραμμα.
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Οι παρατηρούμενες διαχρονικές μεταβολές στον αριθμό των ατόμων που καταγράφονται ετησίως
μέσω του ∆ΑΘ απεικονίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την «πραγματική» κατάσταση του φαινομένου
της εξάρτησης και της προβληματικής χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι
τα στοιχεία του ∆ΑΘ είναι ευαίσθητα τόσο σε μεθοδολογικούς παράγοντες όσο και σε παράγοντες
οι οποίοι σχετίζονται με τη λειτουργία των μονάδων που συλλέγουν και διαχειρίζονται τα στοιχεία
πρωτογενώς. Έτσι, για παράδειγμα, οι διαχρονικές μεταβολές στον ετήσιο αριθμό των καταγραφών
στον ∆ΑΘ μπορεί να απεικονίζουν συγκυριακές μεταβολές στην επιδημιολογία, στις αντιλήψεις και
στα κίνητρα που οδηγούν τους χρήστες στη θεραπεία. Ενδέχεται, ωστόσο, να συνδέονται και με
μεταβολές, όπως στην ευκολία ή δυσκολία πρόσβασης στα προγράμματα, στη διαθεσιμότητα σε
θέσεις θεραπείας και στον βαθμό διείσδυσης των προγραμμάτων στην κοινότητα των χρηστών και
στις ομάδες του πληθυσμού υψηλού κινδύνου. Μεταβολές στον ετήσιο αριθμό των καταγραφών
του ∆ΑΘ ενδέχεται να συνδέονται και με άλλους παράγοντες, όπως τις δυνατότητες που έχουν οι
μονάδες σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για τη συνεχή και πλήρη συμπλήρωση και
αποστολή των εντύπων του ∆ΑΘ στο ΕΚΤΕΠΝ, καθώς και τη δυνατότητα που έχει το ΕΚΤΕΠΝ για
διαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη των επαγγελματιών στις μονάδες/προγράμματα σε θέματα
συμπλήρωσης του εντύπου του ∆ΑΘ.
Τάσος Φωτίου & Αργυρώ Ανταράκη
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Πίνακας 5. 1

∆ιαχρονικές τάσεις στα χαρακτηριστικά των ατόμων που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από
τη χρήση ουσιών (2007-2016)
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Πίνακας 5.1

Συνέχεια ∆ιαχρονικές τάσεις στα χαρακτηριστικά των ατόμων που εισήλθαν σε θεραπεία για
προβλήματα από τη χρήση ουσιών (2007-2016)

Σημειώσεις. (1) Μη-ιατρική χρήση. (2) Μεταξύ των χρηστών που ανέφεραν ενέσιμη χρήση έστω και μία φορά σε όλη
τη ζωή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Συμβουλευτική και θεραπεία για τις
ουσιοεξαρτήσεις: Εξελίξεις και παρεμβάσεις
6.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
6.1.1 Το σύστημα συμβουλευτικής και θεραπείας στην Ελλάδα
Οι βασικοί τύποι θεραπείας για την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης που παρέχονται στην Ελλάδα είναι
οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις («στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα), η Θεραπεία Φαρμακευτικής
Αντιμετώπισης της Εξάρτησης (εφεξής: ΘΦΑΕ) και η σωματική αποτοξίνωση. Οι επίσημα αναγνωρισμένοι
φορείς οι οποίοι παρέχουν τους παραπάνω τύπους θεραπείας στη χώρα μας είναι οι εξής: ο ΟΚΑΝΑ, το
ΚΕΘΕΑ, η Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ), το Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ), η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, γενικά δημόσια
νοσοκομεία (σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ), το ανεξάρτητο σωματείο ΘΗΣΕΑΣ στο πλαίσιο του ∆ήμου
Καλλιθέας και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (φυλακές Ελεώνα).
Παράλληλα με τις θεραπευτικές παρεμβάσεις σημαντικές είναι επίσης και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής
που παρέχονται από τους προαναφερθέντες φορείς μέσα από τα συμβουλευτικά κέντρα / σταθμούς /
κέντρα υποδοχής, ενημέρωσης και εισαγωγής (εφεξής: συμβουλευτικά κέντρα), στα οποία γίνεται η
πρώτη επαφή όσων αναζητούν βοήθεια για θέματα χρήσης ουσιών. Τα συμβουλευτικά κέντρα, κυρίως
στην περίπτωση των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων («στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα), λειτουργούν
ως στάδιο προετοιμασίας για τη θεραπευτική διαδικασία των ατόμων που αναζητούν υποστήριξη σε
θέματα χρήσης ουσιών, όπου παρέχεται ενημέρωση, αξιολόγηση της κατάστασης, ατομική και ομαδική
συμβουλευτική / υποστήριξη, υπηρεσίες φροντίδας της υγείας, υποστήριξη οικογένειας, ενώ
λειτουργούν και ως στάδιο προετοιμασίας για ένταξη στη θεραπευτική φάση.

6.1.2 Νέες εξελίξεις στον τομέα της συμβουλευτικής και θεραπείας το 2016
Το 2016, ο ΟΚΑΝΑ – στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του – με κυριότερο στόχο την πλήρη
απορρόφηση της λίστας αναμονής στην Αττική, έθεσε σε εφαρμογή το μοντέλο των Φάσεων Θεραπείας
εντός μιας και μόνης δομής, της Μονάδας Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης (εφεξής: ΜΟΘΕ), η
οποία αποτελεί το βασικό κύτταρο υπηρεσιών του Οργανισμού στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας.
Παράλληλα, ο ΟΚΑΝΑ προχώρησε και στη δημιουργία Ειδικών Μονάδων Εφαρμογών, όπως μονάδες σε
σωφρονιστικά ιδρύματα, καθώς και μονάδες που εστιάζουν και εξειδικεύονται σε μια φάση θεραπείας, σε
πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Οι ΜΟΘΕ – ως πολυφασικές δομές –εξυπηρετούν τις
ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στη Φάση Εισαγωγής, τη Φάση Αποκατάστασης (Σταθεροποίηση),
τη Φάση Υποστηρικτικής Φροντίδας και τη Φάση Ιατρικά Επιτηρούμενης Απόσυρσης. Όπου οι Μονάδες
λειτουργούν χωρίς την αρωγή υποστηρικτικών δομών, οι ΜΟΘΕ αναλαμβάνουν και τις Φάσεις
Προεισαγωγής, Ιατρικής Συντήρησης και Συνεχιζόμενης Φροντίδας.
Τον Μάιο του 2016 δημιουργήθηκε η πρώτη Μονάδα Εντατικής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (εφεξής:
ΜΕΨΥ) στην Πάτρα. Πρόκειται για μονάδα που εξειδικεύεται στη Φάση Ιατρικά Επιτηρούμενης Απόσυρσης,
η οποία μεσολαβεί ανάμεσα στις φάσεις θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης, διευκολύνοντας τον
στόχο της οριστικής και πλήρους απεξάρτησης. Σε αυτή τη φάση παρέχεται συστηματική ψυχοκοινωνική
υποστήριξη.4
Τον Ιούνιο του 2016, δημιουργήθηκε η Α’ Μονάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης στην Αθήνα
(εφεξής: Α’ ΜΥΑΠ), η οποία ενσωμάτωσε λειτουργίες του Κέντρου Υποδοχής, Ενημέρωσης και
Προσανατολισμού του ΟΚΑΝΑ και δικτυώθηκε με τις δομές άμεσης πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ (Μονάδα
4

Για τη φάση της κοινωνικής επανένταξης, βλ. Ενότητα 10.1: Επανένταξη του Κεφαλαίου 10: Ανταπόκριση στα κοινωνικά
προβλήματα της χρήσης.
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Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης, Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων – Υπηρεσίες Street Work),
καθώς και με υπηρεσίες του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η λειτουργία της ΜΥΑΠ επέτρεψε την ταχύτερη εισαγωγή
χρηστών σε θεραπεία, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της λίστας αναμονής το 2016 και την πλήρη
απορρόφησή της το 2017.
Ωστόσο, ο ΟΚΑΝΑ μέσα στο 2016 προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας της
Μονάδας Εφήβων και Νέων Ενηλίκων ΑΤΡΑΠΟΣ στην Αθήνα.
Τέλος, μέσα στο 2016, το Ειδικό Ιατρείο Αλκοολισμού της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» – που λειτουργεί από το 2010 – μετονομάστηκε σε Θεραπευτική Μονάδα
Εξαρτήσεων και απευθύνεται πλέον και σε άτομα εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες.
Οι εξελίξεις το 2017
Το Μάιο του 2017 ιδρύθηκε η Β’ Μονάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης (ΜΥΑΠ) στην
Αθήνα, με κύριο στόχο την εξασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας σε συγκεκριμένες
κατηγορίες ασθενών στο πλαίσιο της μείωσης της βλάβης καθώς και την ενίσχυση της Α’
ΜΥΑΠ ως προς τον στόχο της τάχιστης κάλυψης της ζήτησης θεραπείας υποκατάστασης.
Επίσης τον Ιούνιο του 2017 ιδρύθηκε από τον ΟΚΑΝΑ Μονάδα Εντατικής Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης στη Αθήνα, ενώ στα τέλη του ίδιου μήνα μηδενίστηκε η λίστα αναμονής της
Αθήνας – ως αποτέλεσμα ανασχεδιασμού των υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ – επιτυγχάνοντας
έτσι έναν στόχο ετών.
Το Νοέμβριο του 2017 ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου Εξωτερικού Ιατρείου
Συνταγογράφησης στο Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η Αγία Ελένη» στην Αθήνα, το οποίο
υποδέχεται εξυπηρετούμενους που προέρχονται από τις Μονάδες Ολοκληρωμένης
Θεραπείας της Εξάρτησης (ΜΟΘΕ) και βρίσκονται στη Φάση Ιατρικής Συντήρησης. Η εν
λόγω υπηρεσία απευθύνεται σε ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 έτη
θεραπείας και απέχουν από τη χρήση παράνομων ουσιών, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να
διακόψουν τη θεραπεία υποκατάστασης.
Τέλος, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε το 2017
πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν σε
κέντρα φιλοξενίας και αντιμετωπίζουν εξάρτηση από παράνομες και νόμιμες ψυχότροπες
ουσίες.

6.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ 2016
Το 2016 λειτουργούσαν στην Ελλάδα συνολικά 42 συμβουλευτικά κέντρα, εκ των οποίων 32
απευθύνονταν σε ενήλικες, 8 απευθύνονταν σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες και 2 σε
αποφυλακισμένους χρήστες5 (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Επιπλέον, από τα 42 συμβουλευτικά κέντρα τα 40
λειτουργούν στο πλαίσιο των «στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων, ενώ για το πρόγραμμα ΘΦΑΕ
λειτουργεί η Α’ ΜΥΑΠ στην Αθήνα και το Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης και Προσανατολισμού του
ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη (Γράφημα 6.1).
Στα συμβουλευτικά κέντρα, κυρίως στην περίπτωση των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων («στεγνά»
θεραπευτικά προγράμματα), πραγματοποιείται η πρώτη επαφή όσων αναζητούν θεραπεία για θέματα
χρήσης ουσιών, πράγμα το οποίο αποτελεί και την προετοιμασία για τη θεραπευτική διαδικασία.
Αντίστοιχα, για το πρόγραμμα ΘΦΑΕ του ΟΚΑΝΑ – όσον αφορά την Αθήνα – στην ΜΥΑΠ γίνεται η υποδοχή
των θεραπευομένων, ενώ ξεκινάει και η χορήγηση βουπρενορφίνης, και – όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη –
λειτουργεί το Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης και Προσανατολισμού, ως στάδιο προετοιμασίας των
ατόμων για την εισαγωγή τους στις μονάδες φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης.

5

Για φυλακισμένους και αποφυλακισμένους χρήστες, βλ. επίσης Ενότητα 10.2: Παρεμβάσεις για χρήστες ναρκωτικών
στο πλαίσιο του ποινικού / σωφρονιστικού συστήματος.
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Γράφημα 6.1 ∆ομές συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης (2010-2016)
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6.2.1 Υπηρεσίες συμβουλευτικής στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΦΑΕ
Α’ Μονάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης στην Αθήνα
Από τον Ιούνιο του 2016 – που ξεκίνησε να λειτουργεί η Α’ Μονάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης
στην Αθήνα – μέχρι τον Ιούνιο του 2017, ο αριθμός των νέων αιτήσεων για ένταξη σε θεραπεία στο
πρόγραμμα ΘΦΑΕ του ΟΚΑΝΑ ανήλθε στις 544. Κατά την παραπάνω περίοδο, η Μονάδα κάλεσε συνολικά
2.529 αιτούντες θεραπεία που βρίσκονταν εν αναμονή ένταξης στο πρόγραμμα, εκ των οποίων περίπου οι
μισοί (46%) ανταποκρίθηκαν θετικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 2 στους 10 αρνήθηκαν την ένταξή
τους στο πρόγραμμα (18%), ενώ 1 στους 3 δεν βρέθηκε (36%). Από το σύνολο των ατόμων στη λίστα
αναμονής, εισήχθησαν σε θεραπεία στη Μονάδα 857 άτομα (34%), ενώ παράλληλα εισήχθησαν και άλλα 45
άτομα από άλλες μονάδες υποκατάστασης. Συνολικά, ως τα τέλη Ιουνίου του 2017, πραγματοποιήθηκαν
902 εισαγωγές ατόμων στη Μονάδα, εκ των οποίων 760 παραπέμφθηκαν σε ΜΟΘΕ (κυρίως φάση
θεραπείας), αφού πρώτα ολοκλήρωσαν τη φάση εισαγωγής, 100 άτομα εγκατέλειψαν προσωρινά το
πρόγραμμα, ενώ 42 άτομα παρέμεναν στη Μονάδα.

Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης και Προσανατολισμού Θεσσαλονίκης του ΟΚΑΝΑ
Το Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης και Προσανατολισμού Θεσσαλονίκης (ΚΥΕΠΘ) του ΟΚΑΝΑ λειτουργεί
από το 2011 με στόχο την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας του προγράμματος ΘΦΑΕ και τη βελτίωση
των παρεχόμενων προς τα εξαρτημένα άτομα υπηρεσιών.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει, μεταξύ άλλων, υπ’ ευθύνη της την παραλαβή των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων για ένταξη στο πρόγραμμα ΘΦΑΕ, τη λήψη σύντομου ιστορικού, την ενημέρωση σχετικά
με το πρόγραμμα ΘΦΑΕ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα, τη διαχείριση της λίστας
αναμονής των μονάδων της Θεσσαλονίκης, την παραπομπή του ενδιαφερομένου σε άλλα θεραπευτικά
προγράμματα ανάλογα με την ηλικία, τις ανάγκες και τον τόπο διαμονής του, την παραπομπή του σε
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, καθώς επίσης την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του
οικογενειακού και ευρύτερου υποστηρικτικού περιβάλλοντος του ενδιαφερομένου. Τέλος, στους
στόχους του Κέντρου περιλαμβάνονται η δικτύωση και η συνεργασία με θεραπευτικά προγράμματα,
κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες υγείας και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Θεσσαλονίκης που
ασχολούνται με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
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Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης) όπου λειτουργούν
ΜΟΘΕ, την ευθύνη για όλα τα παραπάνω έχουν οι ίδιες οι μονάδες (www.okana.gr).

6.2.2 Υπηρεσίες συμβουλευτικής στο πλαίσιο των «στεγνών» θεραπευτικών
προγραμμάτων
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στο ΕΚΤΕΠΝ τα 34 συμβουλευτικά κέντρα που λειτουργούν στο πλαίσιο
των «στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων (βλ. Παράρτημα ΙΙ), το 2016 απευθύνθηκαν για υπηρεσίες
συμβουλευτικής συνολικά 4.740 άτομα που αντιμετώπιζαν προβλήματα χρήσης ουσιών, εκ των οποίων
τα 407 ήταν έφηβοι, τα 4.191 ενήλικες, ενώ 142 άτομα βρίσκονταν σε συμβουλευτικά κέντρα για
αποφυλακισμένους χρήστες.
Ο αριθμός των ατόμων που απευθύνθηκαν για πρώτη φορά στα συμβουλευτικά κέντρα ανήλθε σε 2.377.
Το 86,9% του πληθυσμού των συμβουλευτικών κέντρων αποτελείται από άνδρες, ενώ το 96,9% του
συνόλου των ατόμων ήταν κάτω των 50 ετών.
Ως κύρια ουσία χρήσης, τουλάχιστον 2 στους 3 θεραπευομένους αναφέρουν τα οπιοειδή (3.151 άτομα),
ενώ από μικρότερο αριθμό θεραπευομένων αναφέρονται η κάνναβη (997 άτομα, 21,2%) και η κοκαΐνη (318
άτομα, 6,8%). Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα συμβουλευτικά κέντρα εφήβων τα μεγαλύτερα ποσοστά
συγκεντρώνουν η κάνναβη και τα οπιοειδή με ποσοστά 63,9% και 28%, αντίστοιχα, ενώ στα συμβουλευτικά
κέντρα ενηλίκων τα οπιοειδή αναφέρονται από το μεγαλύτερο ποσοστό (70,6%) και η κάνναβη από το 17%
των ατόμων.
Η μέση διάρκεια προβλεπόμενης παραμονής στη φάση του συμβουλευτικού κέντρου – τόσο εφήβων όσο
και ενηλίκων – είναι περίπου 1,5 μήνας, ενώ για τα συμβουλευτικά κέντρα για αποφυλακισμένους
χρήστες είναι 3 μήνες. Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα παραμονής πέραν του προκαθορισμένου χρονικού
διαστήματος σχεδόν από το σύνολο των κέντρων.
Τα συμβουλευτικά κέντρα παρέχουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των
πληθυσμών, οι οποίες ορίζονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 6.1.
Πίνακας 6. 1

Ποσοστά των συμβουλευτικών κέντρων που παρέχουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις
ιδιαίτερες ανάγκες ασθενών

% Συμβουλευτικών κέντρων
75% - 90%

Ειδικές ομάδες πληθυσμού
Χρήστες με ψυχιατρική συννοσηρότητα
Χρήστες που έχουν εμπλοκή με το ποινικό σύστημα
(με αναστολή/εκκρεμότητα δίκης)
Πρόσφατα αποφυλακισμένοι
Μετανάστες/πρόσφυγες
> από την ηλικία των 50
Οροθετικοί

70% - 75%

Άστεγοι
Μητέρες (ανήλικου τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας)
Εκδιδόμενα άτομα

50% - 55%

Έφηβοι (13-21 ετών)
Έγκυες/λεχώνες

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018

Σχεδόν όλα τα κέντρα παρέχουν ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, ενώ 8 στα 10 προσφέρουν ατομική και
ομαδική ψυχοθεραπεία στους θεραπευόμενούς τους. Μεγάλη έμφαση δίνεται και σε θέματα προσωπικής
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υγιεινής και μολυσματικών ασθενειών, αφού σχεδόν όλα τα συμβουλευτικά κέντρα παρέχουν ενημέρωση
και καθοδήγηση στα ζητήματα αυτά, ενώ 8 στα 10 παρέχουν, επιπλέον, συμβουλές και υποστήριξη σε
νομικά θέματα.
Όσον αφορά την πορεία των ατόμων που δέχτηκαν τις υπηρεσίες των συμβουλευτικών κέντρων που
λειτουργούν στο πλαίσιο των «στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του 2016, το
18,2% (864 άτομα) συνέχισαν την παρακολούθηση του προγράμματος μέχρι το τέλος του έτους. Το 23,9%
(1.134 άτομα) προχώρησαν στη φάση της κυρίως θεραπείας, ενώ το 47,3% (2.241 άτομα) αποχώρησαν
οικειοθελώς από τους συμβουλευτικούς σταθμούς. Το υπόλοιπο 10,6% (501 άτομα) αποχώρησαν από τα
συμβουλευτικά κέντρα λόγω παραπομπής σε άλλον συμβουλευτικό σταθμό, πρόωρης χορήγησης
εξιτηρίου, θανάτου ή φυλάκισης, κ.α.

∆ιαχρονικές τάσεις στα συμβουλευτικά κέντρα στο πλαίσιο «στεγνών» προγραμμάτων
Την τελευταία επταετία (2010-2016), παρατηρείται σταθερή μείωση του αριθμού των ατόμων που
δέχονται τις υπηρεσίες των συμβουλευτικών κέντρων που λειτουργούν στο πλαίσιο των «στεγνών»
προγραμμάτων. Παράλληλα, από το 2011, ο αριθμός των ατόμων που προχωρούν στο στάδιο της κυρίως
θεραπείας καθώς και οι παραπομπές σε άλλον συμβουλευτικό σταθμό παρουσιάζουν τάση μείωσης
(Γράφημα 6.2). Αντίθετα, φαίνεται να αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που αποχωρούν οικειοθελώς από
τα συμβουλευτικά κέντρα κατά την περίοδο 2011-2016 (Γράφημα 6.3).
Γράφημα 6.2 ∆ιαχρονική τάση του αριθμού των θεραπευομένων στα «στεγνά» συμβουλευτικά κέντρα
(2010-2016)(1)
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Μια άλλη τάση που παρατηρείται κατά την ίδια χρονική περίοδο 2010-2016, αφορά τα ποσοστά ανδρών και
γυναικών, όπως αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικιακή τους κατάσταση (έφηβοι-ενήλικες) και την
εμπλοκή τους με το ποινικό σύστημα (αποφυλακισμένοι). Φαίνεται ότι στους εφήβους, η αναλογία ανδρώνγυναικών είναι 8:2, ενώ όσον αφορά στους ενήλικες τα ποσοστά είναι περίπου 85% και 15% αντίστοιχα.
Σχετικά με την αναλογία ανδρών-γυναικών που εμπλέκονται με το ποινικό σύστημα (αποφυλακισμένοι) αυτή
διαμορφώνεται σε 9:1. Επομένως, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι τα ποσοστά των γυναικών που κάνουν
χρήση ουσιών στην εφηβική ηλικία είναι αισθητά μικρότερα από αυτά των ανδρών, μειώνονται ακόμα
περισσότερο όταν ενηλικιώνονται, ενώ μειώνεται κι άλλο το ποσοστό εκείνων που καταλήγουν στη φυλακή.
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Στον αντίποδα, οι άνδρες φαίνεται να ακολουθούν αντίθετη πορεία και να αυξάνουν τα ποσοστά τους,
μεγαλώνοντας. (Γράφημα 6.4)
Γράφημα 6.3 ∆ιαχρονική τάση της πορείας ατόμων στα «στεγνά» συμβουλευτικά κέντρα (2011-2016)
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Γράφημα 6.4 ∆ιαχρονική τάση στα ποσοστά ανδρών και γυναικών (έφηβοι-ενήλικες
αποφυλακισμένοι) (2010-2016)
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6.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟ 2016
Το 2016 στην Ελλάδα λειτουργούσαν συνολικά 109 θεραπευτικά προγράμματα / μονάδες (εφεξής: δομές
θεραπείας) που παρείχαν θεραπεία (βλ. Παράρτημα ΙΙ), εκ των οποίων 54 Θεραπευτικές Μονάδες
Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης (εφεξής: ΘΜΦΑΕ) (45 μονάδες χορηγούν κυρίως
βουπρενορφίνη και 9 μονάδες μεθαδόνη), 45 «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα (11 εσωτερικής διαμονής
ενηλίκων, 24 εξωτερικής παραμονής ενηλίκων, 9 εξωτερικής παραμονής εφήβων και 1 πρόγραμμα
σωματικής αποτοξίνωσης), καθώς και 10 θεραπευτικά προγράμματα για φυλακισμένους και
αποφυλακισμένους χρήστες6 (8 «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα και 2 Θεραπευτικές Μονάδες
Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης) (Γράφημα 6.5).
Γράφημα 6.5 ∆ομές θεραπείας για την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης, ανά τύπο παρέμβασης
(2000-2016)
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Σταθμός ΙΙ – Κέντρο Εμψύχωσης και Εξωτερικής Παρακολούθησης της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ, που παρέχει
υπηρεσίες θεραπείας. (2) Στα θεραπευτικά προγράμματα εσωτερικής διαμονής ενηλίκων συμπεριλαμβάνεται και η Μονάδα
Σωματικής Αποτοξίνωσης «Χρ. Ρογκότης» του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ του ΨΝΘ. (3) Στα θεραπευτικά
προγράμματα εξωτερικής παραμονής εφήβων έχει συμπεριληφθεί και το Συμβουλευτικό Κέντρο Εφήβων Ηρακλείου ΚΕΘΕΑ
ΑΡΙΑ∆ΝΗ, που προσφέρει και υπηρεσίες θεραπείας.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018

Οι 94 δομές θεραπείας7 οι οποίες παρείχαν στοιχεία για τις υπηρεσίες θεραπείας που προσέφεραν το 2016
διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους:
 53 θεραπευτικές μονάδες φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης (ΘΜΦΑΕ). Οκτώ (8) από αυτές
τις μονάδες έχουν ως κύρια ουσία χορήγησης τη μεθαδόνη, ενώ σαράντα πέντε (45) τη βουπρενορφίνη
(για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ενότητα 6.3.1 του παρόντος Κεφαλαίου).

6

Για φυλακισμένους και αποφυλακισμένους χρήστες, βλ. Ενότητα 10.2: Παρεμβάσεις για χρήστες ναρκωτικών στο πλαίσιο του
ποινικού / σωφρονιστικού συστήματος.
7
Για τη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης βλ. Ενότητα 6.3.3 του παρόντος Κεφαλαίου, ενώ για τα προγράμματα στις φυλακές
βλ. Ενότητα 10.2: Παρεμβάσεις για χρήστες ναρκωτικών στο πλαίσιο του ποινικού / σωφρονιστικού συστήματος.
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 41 «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για έντεκα (11) προγράμματα
εσωτερικής διαμονής ενηλίκων, είκοσι δύο (22) εξωτερικής παραμονής ενηλίκων και οκτώ (8)
εξωτερικής παραμονής εφήβων (βλ. Ενότητα 6.3.2 του παρόντος Κεφαλαίου).
Το 2016 η συνολική δυναμικότητα των προαναφερθεισών
θεραπευτικών δομών ήταν 10.568 θέσεις (στοιχεία για 91 από τα
94 προγράμματα) (Γράφημα 6.7). Οι ΘΜΦΑΕ διαθέτουν τις
περισσότερες θέσεις θεραπείας (8.549, 80,9%, Γράφημα 6.9) σε
σύγκριση με τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα (2.019,
19,1%, Γράφημα 6.13). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά
οι υπηρεσίες που παρέχονται στους θεραπευόμενους των
παραπάνω δομών.
Πίνακας 6. 2

Η δυναμικότητα αναφέρεται στον
αριθμό των κλινών / χώρων σε κέντρο
εσωτερικής διαμονής ή στο μέσο όρο
των χρηστών που μπορούν να
εξυπηρετηθούν μηνιαίως σε κέντρο
ημερήσιας φροντίδας ή θεραπευτική
μονάδα εξωτερικής παραμονής.

Ποσοστά των θεραπευτικών δομών για κάθε τύπο παρεχόμενης υπηρεσίας

% Θεραπευτικών δομών
90% - 100%

Τύπος παροχής υπηρεσιών
Βασική ιατρική φροντίδα
Ψυχιατρική βοήθεια
Ατομική ψυχοθεραπεία
Οικογενειακή ψυχοθεραπεία
Πρόληψη υποτροπής
∆ιαχείριση περιστατικού (case management)

80% - 90%

Επανέλεγχος μολυσματικών ασθενειών (HIV, HepB, HepC)
Κινητοποιητική συνέντευξη (motivational interviewing)
Συμβουλευτική διαχείρισης οικονομικών θεμάτων
Εκμάθηση δεξιοτήτων

70% - 80%

Ομαδική ψυχοθεραπεία
Βασική/ακαδημαϊκή εκπαίδευση
Επαγγελματική κατάρτιση
Νομική υποστήριξη

60%-70%

Στεγαστική βοήθεια
Εύρεση εργασίας
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Προσωπικό
Οι εργαζόμενοι που παρείχαν τις παραπάνω υπηρεσίες στα θεραπευτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια του
2016, κατανέμονται σε συνολικά 872,9 έμμισθες θέσεις πλήρους απασχόλησης8. Λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι στις θεραπευτικές δομές απασχολούνται εργαζόμενοι με ωράριο πλήρους ή μερικής
απασχόλησης, ο απόλυτος αριθμός των εργαζόμενων στα προγράμματα υπερβαίνει το ισοδύναμο πλήρους
απασχόλησης. Σχεδόν τα 2/3 των θέσεων καταλαμβάνει το πρόγραμμα ΘΜΦΑΕ ενώ το υπόλοιπο 1/3 ανήκει
στα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα. (Γράφημα 6.6)
Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, το 2016 περίπου 8 στα 10 «στεγνά»
προγράμματα (78%) προχώρησαν σε αξιολόγηση της θεραπευτικής διαδικασίας ή της θεραπευτικής έκβασης,
ενώ μόνο 6 θεραπευτικές μονάδες φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης ανέφεραν κάποια
εσωτερική ή εξωτερική διαδικασία αξιολόγησης. Παράλληλα, η πλειονότητα των θεραπευτικών δομών (9

8

Το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, εν συντομία ΙΠΑ, είναι μια μονάδα μέτρησης μισθωτών ή
σπουδαστών/εθελοντών. Αποτελεί δείκτη για τη -με συγκρίσιμο τρόπο- μέτρηση του απασχολούμενου προσωπικού
δεδομένου ότι υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο που κάθε άτομο αφιερώνει στην απασχόλησή του.
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στις 10) φροντίζουν για την παροχή επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στο προσωπικό με στόχο τη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Γράφημα 6.6 Στελέχωση ανά τύπο παρέμβασης («Στεγνά» - ΘΜΦΑΕ) με ισοδύναμα πλήρους
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Κοινωνιολόγοι / Κοινωνικοί ανθρωπολόγοι (22,4)
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(97,3)
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3,5
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απασχόλησης (2016)
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018

Θεραπευόμενοι
Το 2016, συνολικά 12.279 άτομα παρακολούθησαν την κυρίως θεραπευτική φάση, εκ των οποίων 9.016
(73,4%) άτομα βρίσκονταν ήδη υπό θεραπεία με την έναρξη του έτους, ενώ ο συνολικός αριθμός των
εισαγωγών ανέρχεται σε 3.263 (26,6%) εξαρτημένους9 (Γράφημα 6.7). Επιπρόσθετα, το 80,2% (9.851
άτομα, Γράφημα 6.11) από τον συνολικό αριθμό των θεραπευομένων για το 2016 βρίσκονταν σε ΘΜΦΑΕ,
ενώ το υπόλοιπο 19,8% (2.428 άτομα, Γράφημα 6.14) σε «στεγνό» θεραπευτικό πρόγραμμα.
Ως κύρια ουσία κατάχρησης αναφέρονται από τους θεραπευομένους τα οπιοειδή – 11.176 άτομα (91,3%),
οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται σε θεραπεία υποκατάστασης (9.842 άτομα, 88,1%) – ενώ
από μικρότερο αριθμό θεραπευομένων αναφέρονται η κάνναβη – 695 άτομα (5,7%) το σύνολο των οποίων
βρίσκεται στα «στεγνά» προγράμματα – η κοκαΐνη, τα άλλα διεγερτικά, τα υπνωτικά / κατασταλτικά, τα
παραισθησιογόνα κ.ά. (367 άτομα, 3%). Ενέσιμη χρήση πριν από την ένταξή τους στη συγκεκριμένη δομή
δήλωσαν 6.593 (56,9%) άτομα σε θεραπεία κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.
Όσον αφορά τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ατόμων που παρακολούθησαν τα θεραπευτικά
προγράμματα το 2016, ένας (1) στους 3 έχει εμπλοκή με το ποινικό σύστημα, περίπου 3 στους 10
παρουσιάζουν ψυχιατρική συννοσηρότητα10, ενώ περίπου 2 στους 10 είναι άνω των 50 ετών. Στον Πίνακα
3 παρουσιάζονται τα ποσοστά και ο συνολικός αριθμός των θεραπευομένων ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά τους για το 2016.

9

Ο αριθμός των «εισαγωγών», αναφέρεται σε άτομα και όχι σε περιστατικά, δεν περιλαμβάνονται δηλαδή
επανεισαγωγές των ίδιων ατόμων κατά τη διάρκεια του έτους στην ίδια δομή. Ωστόσο δεν είναι εφικτός ο έλεγχος
για τον αποκλεισμό διπλοεγγραφών μεταξύ των διαφορετικών δομών θεραπείας.
10
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συννοσηρότητα των χρηστών, βλ. Ενότητα 8.3.2: Ψυχιατρική
συννοσηρότητα του Κεφαλαίου 8: Ανταπόκριση στα προβλήματα υγείας των χρηστών.
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Όσον αφορά την έκβαση της θεραπευτικής διαδικασίας, 9.099 θεραπευόμενοι (74,1%) συνέχιζαν την
παρακολούθηση του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2016, ενώ 462 θεραπευόμενοι (3,8%) ολοκλήρωσαν τη
θεραπεία. Οι υπόλοιποι 2.718 θεραπευόμενοι (22,1%) που αποχώρησαν από τα θεραπευτικά προγράμματα
είχαν ως κυριότερους λόγους α) την οικειοθελή αποχώρηση (39,2%, 1.247 άτομα), και β) την πρόωρη χορήγηση
εξιτηρίου (28,9%, 919 άτομα).
Ειδικές ομάδες πληθυσμού χρηστών11

Πίνακας 6.3

Αριθμός
χρηστών

% του συνολικού
αριθμού των
χρηστών

Άτομα που έχουν εμπλοκή με το ποινικό σύστημα

4.323

35,6

Άτομα που έχουν διαγνωσμένο ψυχιατρικό πρόβλημα

3.455

28,1

>50 ετών

2.194

17,9

Μετανάστες/πρόσφυγες

490

4,0

Οροθετικοί

472

3,8

Πρόσφατα αποφυλακισμένοι

304

2,5

Μητέρες ανήλικου τέκνου (μονογονεϊκής οικογένειας)

293

2,4

Άστεγοι

231

1,9

Έφηβοι

173

1,4

Εκδιδόμενα άτομα

63

0,5

Έγκυες/λεχώνες

45

0,4

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018

Γράφημα 6.7 ∆ιαχρονική τάση της δυναμικότητας των μονάδων και του αριθμού των θεραπευομένων
(2002-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

11

Για τα χαρακτηριστικά των χρηστών, όσον αφορά τις νέες εισαγωγές, βλ. Κεφάλαιο 5: Χαρακτηριστικά των χρηστών
που αιτούνται / εντάσσονται στη θεραπεία.
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Σύνολο θεραπευομένων για κάθε τύπο παρέμβασης
Στην Ελλάδα οι δομές που παρέχουν θεραπεία για την ουσιοεξάρτηση χωρίζονται σε τέσσερις
διαφορετικούς τύπους παρέμβασης: α. θεραπεία φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης
(ΘΦΑΕ), β. ψυχοκοινωνικές θεραπευτικές παρεμβάσεις (εσωτερικής διαμονής ενηλίκων, εξωτερικής
παραμονής ενηλίκων, εξωτερικής παραμονής εφήβων), γ. ψυχοκοινωνικές θεραπευτικές παρεμβάσεις
στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος (βλ. Ενότητα 10.2: Παρεμβάσεις για χρήστες ναρκωτικών
στο πλαίσιο του ποινικού / σωφρονιστικού συστήματος) και δ. σωματική αποτοξίνωση (βλ. Ενότητα 6.3.3
του παρόντος Κεφαλαίου).
Το 2016 ο συνολικός αριθμός των ατόμων που δέχτηκαν θεραπεία για κάθε τύπο παρέμβασης ανήλθε
στους 12.939 (Γράφημα 6.8), εκ των οποίων το 76% των θεραπευομένων βρισκόταν στο πρόγραμμα
ΘΦΑΕ (υποκατάσταση), το 19% δέχτηκε ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, το 3% δέχτηκε παρεμβάσεις στο
πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος (φυλακισμένοι-αποφυλακισμένοι), ενώ το 2% βρισκόταν στο
πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης.

Γράφημα 6.8 Αριθμός θεραπευομένων για κάθε τύπο παρέμβασης (2016)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018

∆ιαχρονικές τάσεις
Κατά την τελευταία τετραετία (2013-2016), φαίνεται να ανακόπτεται η σταδιακά αυξανόμενη τάση του
αριθμού των θεραπευομένων που παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη δεκαετία (2002-2012), γεγονός
που οφείλεται κυρίως στη σταθεροποίηση του ρυθμού εισαγωγής ασθενών στο πρόγραμμα
φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης, αφού μετά την επέκταση του προγράμματος, οι μονάδες
λειτουργούν στην πλήρη δυναμικότητά τους. (Γραφήματα 6.7 και 6.11)
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6.3.1 Θεραπευτικές μονάδες φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης
Βασικοί στόχοι του προγράμματος ΘΦΑΕ του ΟΚΑΝΑ είναι η μείωση της χρήσης ναρκωτικών, καθώς και των
συναφών με τη χρήση προβλημάτων (κοινωνικών και υγείας), η διασφάλιση της δημόσιας υγείας από τη
μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, καθώς και η παροχή υποστήριξης σε άτομα τα οποία επιθυμούν να
απεξαρτηθούν από τις ουσίες. Κύρια επιδίωξη αποτελεί η σταθεροποίηση σε έναν κανονικό τρόπο ζωής, που
θα συνοδεύεται από βελτίωση των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, καθώς και από ενδιαφέρον για
εκπαίδευση / κατάρτιση, για εργασία και επαγγελματική αποκατάσταση.
Οι ΘΜΦΑΕ διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους, σύμφωνα με την κύρια φαρμακευτική ουσία που χορηγείται:
α. στις μονάδες που εφαρμόζουν θεραπεία φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης με κύρια ουσία
χρήσης τη μεθαδόνη (εφεξής: μονάδες μεθαδόνης) και β. στις μονάδες που χορηγούν βουπρενορφίνη ως
φαρμακευτική ουσία (εφεξής: μονάδες βουπρενορφίνης) (Παράρτημα ΙΙ).

Πρόσβαση και διαθεσιμότητα
Το δίκτυο των υπηρεσιών ΘΦΑΕ του ΟΚΑΝΑ εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, και συγκεκριμένα
το 43% των μονάδων βρίσκονται στην Αττική, το 21% στη Θεσσαλονίκη ενώ το υπόλοιπο 36% σε διάφορες
πόλεις της Ελλάδας. Η συνολική δυναμικότητα των παραπάνω μονάδων για το 2016 ήταν 8.549 θέσεις
(στοιχεία για 52 από τις 53 μονάδες) (Γράφημα 6.9).
Με εξαίρεση την Αττική – όπου το 2016 ο χρόνος αναμονής για εισαγωγή στο πρόγραμμα ΘΦΑΕ έφτανε τα 2
έτη – σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα δεν απαιτείται χρόνος αναμονής για την εισαγωγή των χρηστών στο
πρόγραμμα. Στα τέλη ∆εκεμβρίου του 2016 από τις συνολικά 1.692 εκκρεμείς αιτήσεις12 για ένταξη, οι 1.173
(7 στις 10) αφορούν άτομα που βρίσκονται σε αναμονή για τις 24 μονάδες της Αθήνας και του Πειραιά
(συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για ένταξη στη μονάδα εντός του σωφρονιστικού καταστήματος
Κορυδαλλού). Όσον αφορά τις 12 δομές της Θεσσαλονίκης, μόνο 97 άτομα βρίσκονταν σε αναμονή για θεραπεία
ΘΦΑΕ στα τέλη ∆εκεμβρίου του 2016. Για καθεμία από τις υπόλοιπες 20 μονάδες βουπρενορφίνης που
λειτουργούν στην περιφέρεια (Παράρτημα ΙΙ) διατηρείται ξεχωριστή λίστα αναμονής. Το 2016 σε αυτές τις
μονάδες βρίσκονταν συνολικά 422 άτομα σε αναμονή προκειμένου να ενταχθούν σε θεραπεία
(συμπεριλαμβάνονται οι αιτήσεις για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών). (Γράφημα 6.12).
Γράφημα 6.9 ∆υναμικότητα, εξαρτημένοι που συνεχίζουν τη θεραπεία από το 2015 και εισαγωγές το
2016 σε ΘΜΦΑΕ (2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018
12

Τα στοιχεία που δίνει ο ΟΚΑΝΑ αφορούν αιτούντες που δεν έχουν ακόμη κληθεί για ένταξη στο πρόγραμμα ΘΦΑΕ και ο
αριθμός τους ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους. Αιτούντες που έχουν κληθεί αλλά δεν ανταποκρίθηκαν για διάφορους
λόγους (θάνατος, φυλάκιση, αλλαγή κατοικίας κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αναμονής.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά | 2018

78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Συμβουλευτική και Θεραπεία για τις Ουσιοεξαρτήσεις: Εξελίξεις και Παρεμβάσεις

Θεραπευόμενοι
Ο συνολικός αριθμός των θεραπευομένων που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ΘΦΑΕ το 2016 ήταν 9.851
άτομα, εκ των οποίων το 23,1% (2.280 άτομα) στις μονάδες μεθαδόνης και το 76,9% (7.571 άτομα) στις
μονάδες βουπρενορφίνης. Από το σύνολο των εισαγωγών (1.850 άτομα) μέσα στο 2016 ποσοστό 12,2%
αντιστοιχεί σε μονάδες μεθαδόνης και 87,8% σε μονάδες βουπρενορφίνης. (Γράφημα 6.9)
Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των θεραπευομένων το 2016, το 44% (4.312 άτομα) βρίσκονταν σε
ΘΜΦΑΕ στην Αττική, ένα μικρότερο ποσοστό θεραπευομένων (35%, 3.487 άτομα) βρίσκονταν σε μονάδες
που λειτουργούν σε άλλες πόλεις (19) της Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι θεραπευόμενοι (21%, 2.052 άτομα)
βρίσκονταν σε μονάδες στη Θεσσαλονίκη (Γράφημα 6.10).
Γράφημα 6.10 Γεωγραφική κατανομή του αριθμού των θεραπευομένων στις ΘΜΦΑΕ (2016)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018

Ως προς την έκβαση της θεραπευτικής διαδικασίας, τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα που παρακολούθησαν το
πρόγραμμα ΘΦΑΕ το 2016, συνέχιζαν τη θεραπεία μέχρι το τέλος του έτους (81,9%, 8.068 άτομα), ενώ οι έξοδοι
από το πρόγραμμα αντιστοιχούν στο 1/6 (18,1%, 1.783 άτομα) του αριθμού των ατόμων αυτών. Σε αυτό το σημείο,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι μονάδες ΘΦΑΕ είναι κατά κανόνα μακράς διαρκείας. Το 2016, το 83,5% (6.829
άτομα) από το σύνολο των θεραπευομένων που συμμετέχουν σε ΘΜΦΑΕ βρισκόταν σε θεραπεία για διάστημα
μεγαλύτερο του έτους (Πίνακας 6.5).
Ως προς τα χαρακτηριστικά των χρηστών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ΘΦΑΕ το 2016, ο συνολικός
αριθμός των χρηστών που δήλωσαν ενέσιμη χρήση πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα ανήλθε στους 5.633
(61%), ενώ όπως φαίνεται και στον Πίνακα 6.4, τουλάχιστον 7 στους 10 θεραπευόμενους ανήκει στην ηλικιακή
ομάδα των «35-55 ετών», και παρόμοιο ποσοστό παραμένει στη θεραπεία ΘΦΑΕ για διάστημα περισσότερο των
2 ετών (Πίνακας 6.5).
Πίνακας 6.4

Θεραπευόμενοι στο πρόγραμμα ΘΦΑΕ, ανά ηλικιακή ομάδα

Ηλικιακή ομάδα (1)

Αριθμός
θεραπευομένων

% του συνολικού αριθμού των
θεραπευομένων

<25 ετών
25-35 ετών
35-45 ετών
45-55 ετών
>55 ετών

57
1.567
3.801
2.555
918

0,6
17,6
42,7
28,7
10,3

Σημείωση. (1) ∆εν υπάρχουν στοιχεία ως προς την ηλικία για 953 άτομα.
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Πίνακας 6.5

Θεραπευόμενοι στο πρόγραμμα ΘΦΑΕ, ανάλογα με τη διάρκεια που παραμένουν σε
θεραπεία

∆ιάρκεια θεραπείας (1)

Αριθμός θεραπευομένων

% του συνολικού αριθμού
των θεραπευομένων

<12 μήνες
12-24 μήνες
>24 μήνες

1.350
1.296
5.533

16,5
15,9
67,7

Σημείωση. (1) ∆εν υπάρχουν στοιχεία για 1.672 άτομα ως προς τη διάρκεια που αυτά παραμένουν σε θεραπεία.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018

∆ιαχρονικές τάσεις
Κατά την δεκαετία 2002-2011, η δυναμικότητα και ο αριθμός των θεραπευομένων στο πρόγραμμα ΘΦΑΕ
παρουσιάζουν σταθερά αυξητική πορεία, ενώ το 2012 αυξάνεται κατακόρυφα (46% αύξηση σε σχέση με
το 2011), αντανακλώντας τη μεγάλη επέκταση του προγράμματος που συντελέστηκε την τριετία 20102012, η οποία οδήγησε στην απορρόφηση μεγάλου αριθμού ατόμων από τη λίστα αναμονής για ένταξη στο
πρόγραμμα. Κατά την τελευταία πενταετία 2012-2016, παρατηρείται μια τάση σταθεροποίησης τόσο στη
δυναμικότητα όσο και τον αριθμό των θεραπευομένων, που εξηγείται από τη μακρά διάρκεια παραμονής
των τελευταίων στο Πρόγραμμα ΘΦΑΕ (8 στους 10 παραμένουν στο πρόγραμμα για διάστημα περισσότερο
του 1 έτους), καθώς και από την οριακή αύξηση του αριθμού των μονάδων (άνοιξε μόνο 1 καινούρια
μονάδα) κατά το εν λόγω διάστημα. (Γραφήματα 6.5, 6.11, 6.12).
Γράφημα 6.11 ∆ιαχρονική τάση της δυναμικότητας και του αριθμού των θεραπευομένων στις ΘΜΦΑΕ
(2002-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018
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Γράφημα 6.12 ∆ιαχρονική τάση του αριθμού των χρηστών που βρίσκονται στη λίστα αναμονής για
ένταξη στο πρόγραμμα ΘΦΑΕ του ΟΚΑΝΑ, ανά γεωγραφική κατανομή (2005-2016)
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ΠΗΓΗ: ΟΚΑΝΑ 2017

6.3.2 «Στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα – Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
Η πλειονότητα των «στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων εσωτερικής διαμονής ή εξωτερικής
παραμονής ακολουθεί ένα πολυφασικό θεραπευτικό σχήμα που αποτελείται από: α. ενημέρωση,
συμβουλευτική και κινητοποίηση για ένταξη σε δομή κυρίως θεραπείας (βλ. Ενότητα 6.2 του παρόντος
Κεφαλαίου), β. σωματική αποτοξίνωση και θεραπεία και γ. κοινωνική επανένταξη (βλ. Ενότητα 1 του
Κεφαλαίου 10: Ανταπόκριση στα κοινωνικά προβλήματα της χρήσης). Στους κύριους στόχους των
«στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων συμπεριλαμβάνονται η πλήρης αποχή από τη χρήση ουσιών, η
βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του χρήστη, καθώς και της κατάστασης της υγείας
του και των οικογενειακών και κοινωνικών του σχέσεων, η μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς και
η επαγγελματική του κατάρτιση.

Πρόσβαση και διαθεσιμότητα
Από τα 44 «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα που λειτουργούν στη χώρα περίπου τα μισά (48%, n=21)
ανήκουν στο ΚΕΘΕΑ, τα 8 (ποσοστό 18%) ανήκουν στο 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής
(ΨΝΑ), ενώ τα υπόλοιπα 15 ανήκουν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ), τον ΟΚΑΝΑ και
άλλους φορείς (Παράρτημα ΙΙ). Η συνολική δυναμικότητα της κυρίως θεραπευτικής φάσης των
«στεγνών» προγραμμάτων, για το 2016, ήταν 2.019 θέσεις (στοιχεία για τα 39 από τα 41 προγράμματα που
παρείχαν στοιχεία) (Γράφημα 6.13). Τον μεγαλύτερο αριθμό σε προσφερόμενες θέσεις διαθέτουν οι δομές
εξωτερικής παραμονής (81,9%, 1.654 θέσεις), έναντι των αντίστοιχων εσωτερικής διαμονής (18,1%, 365
θέσεις).

Θεραπευόμενοι
Το 2016, συνολικά 2.428 άτομα παρακολούθησαν την κυρίως θεραπευτική φάση των «στεγνών»
θεραπευτικών προγραμμάτων, εκ των οποίων τα 3/5 (58,2%, 1.413 άτομα) αποτελούν εισαγωγές που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο έτος. Ως προς τις εισαγωγές, περισσότερες από τις μισές (53,9%)
σημειώθηκαν στα προγράμματα εξωτερικής παραμονής ενηλίκων, ενώ ακολουθούν οι εισαγωγές στα
προγράμματα εσωτερικής διαμονής ενηλίκων (34,4%) και εκείνες στα προγράμματα εφήβων (11,7%).
(Γράφημα 6.13)
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Γράφημα 6.13 ∆υναμικότητα, εξαρτημένοι που βρίσκονται ήδη υπό θεραπεία και εισαγωγές σε
«στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα (2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Όσον αφορά την έκβαση της θεραπευτικής διαδικασίας, από τους θεραπευόμενους που παρακολούθησαν
κάποιο «στεγνό» θεραπευτικό προγράμματα το 2016 ποσοστό 42,5% (1.031 άτομα) βρισκόταν ακόμα σε
θεραπεία στο τέλος του έτους αναφοράς,13 ποσοστό 15% (363 άτομα) ολοκλήρωσε τη θεραπεία, ενώ το
υπόλοιπο 42,5% (1.034 άτομα) εξήλθε από το πρόγραμμα, κυρίως λόγω οικειοθελούς αποχώρησης (32,5%,
788 άτομα), πρόωρης χορήγησης εξιτηρίου (6,4%, 155 άτομα) και παραπομπής σε άλλο θεραπευτικό πρόγραμμα
(3,4%, 82 άτομα).

∆ιαχρονικές τάσεις
Γράφημα 6.14 ∆ιαχρονική τάση της δυναμικότητας και του αριθμού των θεραπευομένων σε «στεγνά»
θεραπευτικά προγράμματα (2002-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
13

Το ποσοστό αυτό αφορά θεραπευομένους στους οποίους η θεραπευτική διαδικασία βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη, λόγω
της χρονικής στιγμής της εισαγωγής τους στο πρόγραμμα και της προγραμματισμένης διάρκειας θεραπείας.
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Κατά την τετραετία 2013-2016, παρατηρείται μια τάση αύξησης της δυναμικότητας των «στεγνών»
θεραπευτικών προγραμμάτων, χωρίς αυτό όμως να αντανακλάται στον αριθμό των θεραπευόμενων που
εξυπηρετούνται από τα εν λόγω προγράμματα, ο οποίος παραμένει σχετικά σταθερός. Αυτή η τάση πιθανώς
εξηγείται από τη μείωση που παρατηρείται στο ποσοστό των ατόμων που ολοκληρώνουν τη θεραπεία, σε
συνδυασμό με μια αυξητική τάση του ποσοστού των ατόμων που συνεχίζουν στο πρόγραμμα, γεγονός που
μπορεί να σημαίνει ότι επιμηκύνεται χρονικά η θεραπευτική διαδικασία (Γραφήματα 6.14 και 6.15)
Γράφημα 6.15 ∆ιαχρονική τάση της έκβασης της θεραπευτικής διαδικασίας στα «στεγνά» θεραπευτικά
προγράμματα (2012-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

6.3.3 Μονάδες σωματικής αποτοξίνωσης
Στη χώρα μας λειτουργεί μία μόνο εξειδικευμένη δομή σωματικής αποτοξίνωσης, στο πλαίσιο του Τμήματος
Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ (ΨΝΘ). Βασικός στόχος της μονάδας είναι η παροχή φαρμακευτικής
βοήθειας σε χρήστες –κυρίως ηρωίνης, αλλά και άλλων ουσιών– για την αντιμετώπιση των σωματικών
στερητικών συμπτωμάτων. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η ενημέρωση σε θέματα υγείας, η πρόληψη της
υποτροπής, καθώς και η ευαισθητοποίηση και η προετοιμασία για τη φάση της θεραπείας με τη λειτουργία
ομάδων ψυχοθεραπείας. Η δηλωθείσα δυναμικότητα της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης του Τμήματος
Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ είναι 19 άτομα ανά μήνα και η προγραμματισμένη διάρκεια του
προγράμματος είναι 21 ημέρες.
Το 2016 παρακολούθησαν τη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης (DETOX) συνολικά 233 άτομα, ενώ ο
συνολικός αριθμός των εισαγωγών ανήλθε στα 223 άτομα. Όσον αφορά την έκβαση της θεραπευτικής
διαδικασίας, οι μισοί θεραπευόμενοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και προωθήθηκαν στην επόμενη φάση της
θεραπευτικής διαδικασίας, το 33,5% αποχώρησαν οικειοθελώς, ενώ το 12,5% έλαβαν πρόωρη χορήγηση
εξιτηρίου.

6.4 ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης λειτουργεί σε 4 πόλεις της Ελλάδας: στη Θεσσαλονίκη (από το 2001), στη Σητεία (από το 2008),
στα Χανιά (από το 2012) και στη Λάρισα (από το 2015).

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά | 2018

83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Συμβουλευτική και Θεραπεία για τις Ουσιοεξαρτήσεις: Εξελίξεις και Παρεμβάσεις

Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η υποστήριξη ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες και
νόμιμες ψυχοτρόπες ουσίες και του συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος μέσα από την προαγωγή της
αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης, που αποτελεί διεθνώς τον τρίτο πυλώνα
των προτάσεων αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης πέρα από τα «στεγνά» θεραπευτικά
προγράμματα και τα προγράμματα φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης.
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τη μοναδική κρατική πρόταση, η οποία αξιοποιεί την ιδέα της αυτοβοήθειας στην
αντιμετώπιση της εξάρτησης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το 2016
συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος συνολικά 491 άτομα με προβλήματα εξάρτησης από παράνομες
ουσίες, εκ των οποίων 292 στη Θεσσαλονίκη, 100 στη Λάρισα, 90 στα Χανιά και 9 στη Σητεία (απολογισμός
Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 2017).
Τέλος, από τον Φεβρουάριο του 2016 η μονάδα θεραπευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης στη Λάρισα
συνεργάζεται στα πλαίσια πιλοτικής δράσης με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας με στόχο
την παροχή ψυχοκοινωνικών /επανενταξιακών υπηρεσιών σε θεραπευμένους του ΟΚΑΝΑ.

6.5 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
Κάλυψη


Το 2016 λειτουργούσαν στην Ελλάδα συνολικά 109 δομές θεραπείας και 42 συμβουλευτικά κέντρα για
την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης, ενώ τα στοιχεία που παρουσιάζονται για το έτος αντιστοιχούν
σχεδόν στο σύνολο των δομών που λειτουργούν στην Ελλάδα και ανταποκρίθηκαν στο σύστημα
τεκμηρίωσης και πληροφόρησης του ΕΚΤΕΠΝ.



Το σύνολο των ατόμων που έλαβαν υπηρεσίες θεραπείας κατά το 2016 ανέρχεται στους 12.939, εκ
των οποίων 9.851 (76%) βρίσκονταν σε θεραπεία φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης,
2.428 (19%) σε «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα, ενώ 427 (3%) δέχτηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο
του σωφρονιστικού συστήματος.



Όσον αφορά τα συμβουλευτικά κέντρα που λειτουργούν στο πλαίσιο των «στεγνών» θεραπευτικών
προγραμμάτων, το 2016 έλαβαν υπηρεσίες συμβουλευτικής συνολικά 4.740 άτομα, εκ των οποίων οι
μισοί απευθύνθηκαν για πρώτη φορά, ενώ 1 στους 4 προχώρησε στην κυρίως φάση θεραπείας
κάποιου προγράμματος. Επίσης, από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2017, κατέθεσαν αίτηση
για ένταξη σε θεραπεία φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης στη Μονάδα Υποκατάστασης
Άμεσης Πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα συνολικά 544 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά
902 εισαγωγές ατόμων στην μονάδα, εκ των οποίων 760 παραπέμφθηκαν στην κυρίως φάση
θεραπείας του προγράμματος θεραπευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης στην Αττική.

Εξελίξεις το 2016


Ο ΟΚΑΝΑ –στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του– δημιούργησε την Ά Μονάδα
Υποκατάστασης Άμεσης Πρόσβασης στην Αθήνα, καθώς και την Μονάδα Εντατικής Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης στην Πάτρα, ενώ ανέστειλε τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας της Μονάδας Εφήβων
ΑΤΡΑΠΟΣ στην Αθήνα.



Η θεραπευτική Μονάδα εξαρτήσεων της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ ξεκίνησε να εξυπηρετεί και άτομα εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες.

Τάσεις


Κατά την τελευταία επταετία 2010-2016, παρατηρείται μια τάση μείωσης τόσο του αριθμού των
ατόμων που δέχονται τις υπηρεσίες των συμβουλευτικών κέντρων που λειτουργούν στο πλαίσιο των
«στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων, όσο και του αριθμού των ατόμων που προχωρούν στο
στάδιο της κυρίως φάσης θεραπείας στα εν λόγω προγράμματα. Κατά την ίδια περίοδο και όσον αφορά
τη φάση της κυρίως θεραπείας των «στεγνών» προγραμμάτων παρατηρείται μια τάση μείωσης του
ποσοστού των ατόμων που ολοκληρώνουν τη θεραπεία και μια τάση αύξησης του ποσοστού των
ατόμων που παραμένουν στο πρόγραμμα.
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Κατά την τελευταία πενταετία 2012-2016, η τάση του αριθμού των θεραπευομένων στις μονάδες
φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης παρουσιάζει σταθεροποίηση, σε αντιδιαστολή με την
τριετία 2010-2012, όπου ο αριθμός των θεραπευόμενων αυξήθηκε κατά 57,7%, λόγω του
διπλασιασμού των μονάδων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΤΕΠΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μια από τις βασικές δραστηριότητες του ΕΚΤΕΠΝ είναι η συλλογή και η προώθηση συγκρίσιμων
στοιχείων σχετικά με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και κυρίως θεραπείας για την αντιμετώπιση της
ουσιοεξάρτησης.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες συμβουλευτικής, για τη συλλογή σχετικών στοιχείων χρησιμοποιείται το
Ερωτηματολόγιο Συμβουλευτικού Κέντρου, το οποίο δημιουργήθηκε το 2011. Το συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από κάθε κέντρο χωριστά μία φορά το χρόνο και σε αυτό συλλέγονται
πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά των κέντρων, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία για τους
θεραπευομένους. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση σχετικά με τις υπηρεσίες
συμβουλευτικής προέρχονται κατά κύριο λόγο από την ανάλυση και την επεξεργασία των στοιχείων που
απέστειλαν 36 από τα 42 συμβουλευτικά κέντρα που λειτουργούν πανελλαδικά, συμπεριλαμβανομένων
των δύο (2) συμβουλευτικών κέντρων που απευθύνονται σε αποφυλακισμένους χρήστες. Από τα 36
συμβουλευτικά κέντρα, ένα (1) κατά το έτος αναφοράς παρείχε μόνο υπηρεσίες θεραπείας και
συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση για τις υπηρεσίες θεραπείας, ενώ σε σχέση με τα συμβουλευτικά κέντρα
που λειτουργούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΦΑΕ του ΟΚΑΝΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βλ.
Ενότητα 6.2.1 του παρόντος Κεφαλαίου.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες θεραπείας, για τη συλλογή σχετικών στοιχείων από τους φορείς το ΕΚΤΕΠΝ
χρησιμοποιεί το Ερωτηματολόγιο για τη Θεραπεία, το οποίο αποτελεί την 5η αναθεωρημένη εκδοχή
(Ιανουάριος 2015) του πρωτότυπου ερωτηματολογίου TUF A (Treatment Unit Form Α, έκδοση Ιουνίου
1997). Η αναθεώρησή του έγινε στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ερωτηματολογίου ∆ιερεύνησης ∆ομών
EFSQ (European Facility Survey Questionnaire, 2014) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΜCDDA). Το Ερωτηματολόγιο για τη Θεραπεία συμπληρώνεται από κάθε
δομή που παρέχει θεραπεία μία φορά το χρόνο και σε αυτό συλλέγονται πληροφορίες για τις υπηρεσίες
που παρέχονται, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία για τους θεραπευομένους.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση σχετικά με τις υπηρεσίες θεραπείας προέρχονται
κατά κύριο λόγο από την ανάλυση και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι 94
από τις 98 δομές θεραπείας που λειτουργούν πανελλαδικά, ενώ τα δέκα (10) προγράμματα που
λειτουργούν σε φυλακές αναφέρονται στην Ενότητα 10.2: Παρεμβάσεις για χρήστες ναρκωτικών στο
πλαίσιο του ποινικού / σωφρονιστικού συστήματος. Από τις 98 δομές εξαιρέθηκε η Μονάδα Σωματικής
Αποτοξίνωσης, που περιγράφεται χωριστά στην Ενότητα 6.3.3 του παρόντος Κεφαλαίου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω των συγκεντρωτικών στοιχείων που συλλέγονται από τις δομές
συμβουλευτικής και θεραπείας, είναι αδύνατον να ελεγχθούν και να αποφευχθούν τυχόν διπλοεγγραφές
ατόμων σε διαφορετικές δομές. Επίσης, όσον αφορά τα διαχρονικά γραφήματα του παρόντος Κεφαλαίου,
δεν παρουσιάζονται στοιχεία για το έτος 2007, καθώς το 2008 (έτος συλλογής στοιχείων για το 2007) η
λειτουργία του ΕΚΤΕΠΝ είχε ανασταλεί.
Σόνια Παπαδοπούλου & Λία Μαλέττου
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Κεφάλαιο 7

Μολυσματικές ασθένειες και θάνατοι από τη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών
7.1 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
7.1.1 HIV
Νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης με την ενέσιμη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ως κατηγορία
μετάδοσης14
Το 2017 δηλώθηκαν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ συνολικά 628 νέες περιπτώσεις μόλυνσης από τον HIV, ήτοι 5,8
περιπτώσεις ανά 100 000 πληθυσμού (ΚΕΕΛΠΝΟ 2017). Για το 18% των νέων HIV διαγνώσεων (Ν=110), η
κατηγορία μετάδοσης δεν ήταν γνωστή (Πίνακας 7.1). Μεταξύ των διαγνώσεων με γνωστή την κατηγορία
μετάδοσης (Ν=518), περισσότερες από τις μισές (56,4%) αφορούσαν τη σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών.
Η ενέσιμη χρήση ουσιών αναφέρθηκε σε 86 περιπτώσεις (13,7% μεταξύ όλων των δηλώσεων ή 16,6%
μεταξύ των δηλώσεων με γνωστή την κατηγορία μετάδοσης), κυρίως άνδρες (Πίνακας 7.1). Εξ’ αυτών, οι
17 (20%) ήταν περιπτώσεις AIDS (ΚΕΕΛΠΝΟ 2017).
Πίνακας 7.1

Νέες HIV λοίμωξης που δηλώθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1/1/201731/12/2017, ανά κατηγορία μετάδοσης, στο σύνολο και ανά φύλο
Σύνολο

Σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών
Ετεροφυλοφυλική σεξουαλική επαφή
Ενέσιμη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
Πολυμεταγγιζόμενοι/-ες με παράγωγα
αίματος
Μετάγγιση
Κάθετη μετάδοση
Ακαθόριστο
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Ν

%(1)

%(2)

Ν

%(1)

%(2)

Ν

%(1)

%(2)

292
139
86
0

46,5
22,1
13,7
0,0

56,4
26,8
16,6
0,0

292
66
76
0

55,9
12,6
14,6
0,0

67,1
15,2
17,5
0,0

∆Α
73
10
0

∆Α
68,9
9,4
0,0

∆Α
88,0
12,0
0,0

0
1
110
628

0,0
0,2
17,5

0,0
0,2
21,2

0
1
87
522

0,0
0,2
16,7

0,0
0,2
20,0

0
0
23
106

0,0
0,0
21,7

0,0
0,0
27,7

Σημειώσεις. (1) Ποσοστό επί του συνόλου των περιπτώσεων. (2) Ποσοστό επί των περιπτώσεων με γνωστή την
κατηγορία μετάδοσης. ∆Α, ∆εν αφορά.
ΠΗΓΗ: Προσαρμογή από ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 2017.

∆ ι α χ ρ ο ν ι κ ά : Το 2017, ο αριθμός των νέων διαγνώσεων HIV λοίμωξης λόγω ενέσιμης χρήσης ουσιών
ήταν οριακά υψηλότερος συγκριτικά με το 2016, αν και κατά 84% μειωμένος συγκριτικά με το 2012 –
οπότε και παρατηρήθηκε ο υψηλότερος αριθμός νέων HIV διαγνώσεων με την ενέσιμη χρήση ως τη
συχνότερα δηλωθείσα κατηγορία μετάδοσης–, αλλά και κατά 438% αυξημένος συγκριτικά με το 2010
(Γράφημα 7.1), ενδεικτικό της έως σήμερα συνεχιζόμενης επιδημίας της HIV λοίμωξης στον πληθυσμό
των ενέσιμων χρηστών στην Ελλάδα. Όπως επίσης φαίνεται στο Γράφημα 7.1, το 2017 αυξήθηκε οριακά
η αναλογία των νέων διαγνώσεων που συνδέονται με τη χρήση ουσιών, έναντι των όλων των άλλων
κατηγοριών μετάδοσης.

14

∆εδομένα για τις νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης ανά κατηγορία μετάδοσης –συμπεριλαμβανομένης της ενέσιμης
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών– συλλέγονται μέσω του εθνικού συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης
περιστατικών HIV/AIDS και παρουσιάζονται ετησίως στην Έκθεση του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ 2017).
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Γράφημα 7.1 ∆ιαχρονικές τάσεις στις νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης με την ενέσιμη χρήση ουσιών
ως πιθανή κατηγορία μετάδοσης (2006-2017)
1200

80

Αριθμός (Ν) νέων HIV διαγνώσεων με κατηγορία
μετάδοσης την ενέσιμη χρήση ουσίων
Ποσοστό (%) νέων HIV διαγνώσεων με κατηγορία
μετάδοσης την ενέσιμη χρήση ουσίων (1)

1000

60

53,5
800

36,3

600

32,7

40

551

400

17,7

0

Ν

3,5

2,7

17

2006

3,1

3,2

11

2,1
11

15

16

2007

2008

2009

2010

13,1

106

70

81

86

2014

2015

2016

2017

272

266

200

16,6
13,2

20

0

2011

2012

2013

%

Σημειώσεις. (1) Μεταξύ των δηλώσεων με γνωστή την κατηγορία μετάδοσης
ΠΗΓΗ: Προσαρμογή από ΚΕΕΛΠΝΟ 2016α, ΚΕΕΛΠΝΟ 2016β.

Επιπολασμός της HIV λοίμωξης στους χρήστες ενέσιμων ουσιών: στοιχεία από τα άτομα που
εντάσσονται στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών15
Το 2016 ο επιπολασμός της HIV λοίμωξης στους ενέσιμους χρήστες που εντάχθηκαν στα προγράμματα
θεραπείας της χώρας υπολογίζεται σε εθνικό επίπεδο στο 5,1%, αλλά κυμάνθηκε μεταξύ 1,5% και 9,2% στις
περιοχές εκτός Αττικής και στην Αττική, αντίστοιχα (Πίνακας 7.2). Ο υψηλότερος επιπολασμός της HIV
λοίμωξης που παρατηρείται στην Αττική συνδέεται με την επιδημική έκρηξη της περιόδου 2011-2012 και τη
συνεχιζόμενη έκτοτε επιδημία στην περιοχή της πρωτευούσης. ∆εν φαίνεται σε πίνακα, αλλά τα ποσοστά
λοίμωξης στα άτομα που εισήλθαν στο πρόγραμμα υποκατάστασης του Ν. Αττικής ήταν και το 2016
υψηλότερος συγκριτικά με τα «στεγνά» προγράμματα (12,5%, 8,3% και 6,6%, για τις εξετάσεις που
διενεργήθηκαν στον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και το 18ΑΝΩ, αντίστοιχα), γεγονός που συνδέεται, μεταξύ άλλων, και
με το ότι τα άτομα που διαγιγνώσκονται με HIV έχουν προτεραιότητα εισόδου στο πρόγραμμα υποκατάστασης,
με αποτέλεσμα, στις μονάδες για τις οποίες υπήρχε λίστα αναμονής, να εισέρχονται σε μεγαλύτερη αναλογία
HIV οροθετικοί.
Είναι αποδεκτό ότι συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα επιπολασμού της HIV λοίμωξης στους ενέσιμους χρήστες
α) νεαρότερης ηλικίας, β) με ιστορικό ενέσιμης χρήσης δύο ετών και κάτω ή γ) χωρίς ιστορικό προηγούμενης
θεραπείας (στο εξής, ‘νέοι’ ενέσιμοι χρήστες) αποτελούν ένδειξη πιθανής επιδημικής έξαρσης σε μια περιοχή.
Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον επιπολασμό της HIV λοίμωξης στρωματοποιημένα ανά
ηλικιακή ομάδα, ιστορικό ενέσιμης χρήσης και ιστορικό προηγούμενης θεραπείας για το 2016. Όπως
παρατηρείται, τα επίπεδα του επιπολασμού της HIV λοίμωξης δεν είναι πουθενά υψηλότερα στην υποομάδα
των ‘νέων’ ενέσιμων χρηστών. Εξαίρεση αποτελούν οι ‘Λοιπές περιοχές’ (οι οποίες περιλαμβάνουν τη
Θεσσαλονίκη), όπου –αν και σε χαμηλό αριθμό περιπτώσεων– οι κάτω των 25 ετών εμφανίζουν σχετικά
υψηλότερο επιπολασμό της HIV λοίμωξης έναντι των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων.

15

Τα στοιχεία για τον επιπολασμό της HIV λοίμωξης (Anti-HIV 1,2 θετικό, επιβεβαιωμένο με Western Blot) στους
χρήστες ενέσιμων ουσιών που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτήν προέρχονται από το σύστημα του ∆είκτη
Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών στους χρήστες ενέσιμων ουσιών (∆ΕΜΑ) του ΕΚΤΕΠΝ, με κύρια πηγή
στοιχείων τα άτομα που εντάσσονται στα προγράμματα θεραπείας για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (τεχνικές
λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ∆ΕΜΑ στην Ελλάδα παρουσιάζονται στην ειδική Ενότητα Τεχνικές Πληροφορίες
Κεφαλαίου στο τέλος του Κεφαλαίου).
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Πίνακας 7.2

Επιπολασμός (%) της HIV λοίμωξης και αριθμός (Ν) εξετασθέντων ενέσιμων χρηστών
που εντάχθηκαν στις μονάδες θεραπείας το 2016, στο σύνολο και ανά ηλικιακή ομάδα και
ιστορικό ενέσιμης χρήσης και προηγούμενης θεραπείας. Στοιχεία για το σύνολο της
χώρας, την Αττική και τις Λοιπές περιοχές.
Αττική

Σύνολο χώρας

Λοιπές περιοχές

%

N (1)

%

N (1)

%

N (1)

Σύνολο
Ηλικιακές ομάδες

5,1

1032

9,2

488

1,5

544

< 25 ετών
25-34 ετών
>34 ετών
Ιστορικό ενέσιμης χρήσης
≤2 έτη
>2 έτη
Ιστορικό θεραπείας
Προηγούμενη θεραπεία
Πρώτη θεραπεία

5,6
5,3
5,0

54
374
604

8,7
9,9
8,9

23
161
304

3,2
1,9
1,0

31
213
300

3,0
5,4

67
952

7,4
9,5

27
454

0,0
1,6

40
498

6,3
2,4

733
294

10,5
5,7

362
123

2,2
0,0

371
171

Σημείωση. (1) Αριθμός εξετασθέντων για θετικά αντισώματα έναντι του HIV.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

∆ ι α χ ρ ο ν ι κ ά , μετά από τις αυξήσεις της περιόδου 2011-2013, την τελευταία τριετία (2014-2016) ο
επιπολασμός της HIV λοίμωξης εμφανίζει τάση μείωσης, τόσο στην Αττική (παρά τις ενδιάμεσες
διακυμάνσεις), όσο και στο σύνολο των λοιπών περιοχών της χώρας (Γράφημα 7.2).
Γράφημα 7.2 ∆ιαχρονικές τάσεις στον επιπολασμό της HIV λοίμωξης στους ενέσιμους χρήστες που
εντάχθηκαν στα προγράμματα θεραπείας την περίοδο 2002-2016, στο σύνολο της χώρας,
την Αττική και τις Λοιπές περιοχές
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15

14,3

13,7
10,8

10,7
9,2

8,8
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7,8

7,3

7,1

7,4
5,1

4,3

5

0,5

1,3

1,8

2,4

2,1

1,5

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1695) (2113) (2229) (1834) (2168) Μ∆ (1563) (1942) (2028) (2238) (2560) (1516) (1212) (992) (1032)
Έτος
(Αριθμός ελέγχων, σύνολο χώρας)

Σημείωση. Μ∆, Μη διαθέσιμα στοιχεία.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
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Σε συνδυασμό, τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ για τις νέες διαγνώσεις της HIV λοίμωξης που οφείλονται στην
ενέσιμη χρήση ουσιών, του ΕΚΤΕΠΝ για τους ενέσιμους χρήστες ουσιών που εισέρχονται στα θεραπευτικά
προγράμματα της χώρας και πρόσφατων μελετών που εξετάζουν τη διαχρονική πορεία της επίπτωσης της
λοίμωξης κατά την προηγούμενη περίοδο (Φλούντζη και συν 2017, Φωτίου και συν. 2017), δείχνουν περιορισμό
της μετάδοσης του HIV στα δίκτυα χρηστών ουσιών τα τελευταία χρόνια. Η μείωση του αριθμού των νέων
διαγνώσεων ασφαλώς συνδέεται με την παρατηρούμενη αλλαγή στα πρότυπα χρήσης, προς πιο ασφαλείς
τρόπους λήψης της ουσίας (π.χ., κάπνισμα της ηρωίνης, Βλ. Κεφάλαιο 5), αλλά αποτελεί επίσης απόρροια του
έργου των προγραμμάτων πρόληψης, ευαισθητοποίησης και μείωσης της βλάβης που αναπτύχθηκαν την
προηγούμενη περίοδο, ιδιαίτερα στην Αθήνα (Βλ. Κεφάλαιο 8). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
μεταβολές στον αριθμό των νέων HIV διαγνώσεων είναι ευαίσθητες ως προς τις αυξομειώσεις στον αριθμό
των εξετάσεων που διενεργούνται ετησίως, ο οποίος –με τη σειρά του– επηρεάζεται από τις αυξομειώσεις
στον αριθμό των εισαγωγών στη θεραπεία (ιδιαίτερα τη διαθεσιμότητα θέσεων στο Πρόγραμμα
υποκατάστασης) και των προβλημάτων/ελλείψεων που παρατηρούνται –για παράδειγμα– σε αντιδραστήρια
για τοξικολογικούς ελέγχους και εξετάσεις αίματος στο πρόγραμμα υποκατάστασης.

7.1.2 ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C
Επιπολασμός της HCV λοίμωξης στους χρήστες ενέσιμων ουσιών: Στοιχεία από τα άτομα που
εισέρχονται σε προγράμματα θεραπείας για προβλήματα από τη χρήση ουσιών16
Το 2016 ο επιπολασμός των θετικών αντισωμάτων έναντι του HCV (anti-HCV θετικό) στους ενέσιμους
χρήστες που εντάχθηκαν στα προγράμματα θεραπείας υπολογίζεται σε εθνικό επίπεδο στο 63,5%, ενώ
κυμάνθηκε –ανάλογα με την περιοχή– μεταξύ 60,4% (N. Αττικής) και 67,5% (Ν. Θεσσαλονίκης, Πίνακας
7.3).
Τα στοιχεία στον Πίνακα 7.3 δείχνουν υψηλότερο επιπολασμό των θετικών anti-HCV:

στις γυναίκες (με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη όπου δεν παρατηρούνται διαφορές στα φύλα),

στις μεγαλύτερες ηλικίες (με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη όπου δεν παρατηρούνται διαφορές
μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων),

στα άτομα με ιστορικό ενέσιμης χρήσης άνω των 2 ετών,

στους χρήστες ηρωίνης/οπιοειδών στην Αττική, αλλά στους χρήστες άλλων ουσιών (κυρίως
διεγερτικών) στις Λοιπές περιοχές (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης),

στα άτομα που έχουν ενταχθεί και στο παρελθόν σε κάποιο πρόγραμμα για θεραπεία, και

στα άτομα που αναφέρουν τουλάχιστον μία φυλάκιση στο παρελθόν.
∆ιαχρονικά: Στη βάση των στοιχείων που συγκεντρώνει το ΕΚΤΕΠΝ για τις εισόδους στη θεραπεία, μετά την
αύξηση που είχε παρατηρηθεί την τετραετία 2009-2012, την τετραετία 2013-2016 ο επιπολασμός της HCV
λοίμωξης (anti-HCV θετικό) στους ενέσιμους χρήστες παρουσιάζει τάση μείωσης (αν και 2016 ήταν σε
υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με μια 10ετία πριν, Γράφημα 7.3). ∆εν φαίνεται σε γράφημα, αλλά –συνολικά
για την 5ετία 2012-2016–, ο επιπολασμός της HCV ήταν σε εθνικό επίπεδο υψηλότερος στις γυναίκες (έναντι
των ανδρών), στα άτομα ηλικίας άνω των 34 ετών (έναντι των άλλων δύο μικρότερων ηλικιακών
κατηγοριών), στα άτομα με ιστορικό ενέσιμης χρήσης >2 ετών (έναντι των χρηστών με πρόσφατη έναρξη της
ενέσιμης χρήσης, στους χρήστες ηρωίνης/οπιοειδών (έναντι των χρηστών διεγερτικών), στα άτομα με
προηγούμενη προσπάθεια θεραπείας, και στα άτομα με ιστορικό φυλάκισης.
Τάσεις μείωσης περιγράφονται και στα ευρήματα πρόσφατων μελετών για την εκτίμηση της επίπτωσης της
HCV λοίμωξης στους ενέσιμους χρήστες για την τελευταία 15ετία (2002-2015, Βλ. Φωτίου και συν., 2017,
Γκούντας και συν., 2018). Ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής προσομοιώσεων σε μαθηματικό μοντέλο
αναπαράστασης της μετάδοσης της HCV, η μελέτη των Γκούντας και συνεργατών (2018) διαπίστωσε–
αύξηση της επίπτωσης από το 2002 στο 2015 για το σύνολο της χώρας, αύξηση της επίπτωσης την τριετία

16

Στοιχεία για την HCV λοίμωξη στους χρήστες ενέσιμων ουσιών στην Ελλάδα είναι διαθέσιμα κυρίως μέσω του
∆είκτη Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών (∆ΕΜΑ), με κύρια πηγή τα άτομα που εντάσσονται στα προγράμματα
θεραπείας ή απευθύνονται στις μονάδες μείωσης της βλάβης για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (λεπτομέρειες
για την εφαρμογή του ∆ΕΜΑ στην Ελλάδα παρουσιάζονται στην ειδική Ενότητα Τεχνικές Πληροφορίες Κεφαλαίου στο
τέλος του Κεφαλαίου).
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2009-2011 και μείωση έκτοτε για την Αττική και αύξηση της επίπτωσης μέχρι το 2013 και ανακοπή
ακολούθως για τις λοιπές περιοχές (δεν φαίνεται σε γράφημα).
Πίνακας 7.3

Επιπολασμός (%) της HCV λοίμωξης (θετικά αντισώματα έναντι του HCV) και αριθμός (Ν)
εξετασθέντων χρηστών ενέσιμων ουσιών που εντάχθηκαν στα προγράμματα θεραπείας
το 2016, στο σύνολο και ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, ιστορικό ενέσιμης χρήσης, κύρια
ουσία, ιστορικό προηγούμενης θεραπείας και ιστορικό φυλάκισης. Στοιχεία για το
σύνολο της χώρας, Αττική, Θεσσαλονίκη και Λοιπές περιοχές.

Σύνολο χώρας
Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα
Ηλικιακή ομάδα
< 25 ετών
25-34 ετών
>34 ετών
Ιστορικό ενέσιμης χρήσης
≤2 έτη
>2 έτη
Κύρια ουσία
Ηρωίνη / οπιοειδή
Άλλη
Ιστορικό θεραπείας
Πρώτη θεραπεία
Προηγούμενη θεραπεία
Ιστορικό φυλάκισης
Φυλάκιση ≥1 φορά
Καμμία φυλάκιση

Σύνολο χώρας
N=907 (1)
%
N(2)
63,5
576

Αττική
N=422 (1)
%
N(2)
60,4
255

Θεσσαλονίκη
Ν=194 (1)
%
N(2)
67,5
131

Λοιπές περιοχές
N=291 (1)
%
N(2)
65,3
190

62,0
71,4

471
105

56,8
72,0

183
72

67,9
65,4

114
17

64,4
76,2

174
16

47,9
60,3
67,1

23
205
348

31,6
53,8
66,3

6
78
171

66,7
66,2
68,5

6
51
74

55,0
64,4
67,3

11
76
103

35,4
66,1

23
548

28,6
63,6

8
246

37,5
68,8

3
128

41,4
68,0

12
174

63,6
63,3

518
57

61,2
48,0

243
12

67,8
65,9

103
27

64,7
75,0

172
18

58,4
65,3

136
437

54,8
61,8

46
207

62,0
69,4

31
100

59,6
68,4

59
130

71,6
54,1

214
222

69,1
54,1

114
133

71,8
41,4

28
12

75,8
57,0

72
77

Σημειώσεις. (1) Ν ελέγχων. (2) Θετικοί στα anti-HCV.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Γράφημα 7.3 ∆ιαχρονικές τάσεις στον επιπολασμό της HCV λοίμωξης (θετικά αντισώματα έναντι του
HCV) στους ενέσιμους χρήστες που εντάχθηκαν στα προγράμματα θεραπείας την
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Θετικοί στα anti-HCV, %
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Σύνολο χώρας
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Λοιπές περιοχές
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(1686) (2135) (2227) (1881) (2176) Μ∆ (1514) (1883) (1960) (2036) (2454) (1397) (1160) (920) (907)
Έτος
(Αριθμός ελέγχων)

περίοδο 2002-2016, στο σύνολο της χώρας, Αττική και Λοιπές περιοχές.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
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Στοιχεία από μελέτες σε κρατουμένους φυλάκων
Από τον Οκτώβριο 2017 υλοποιείται στο Κατάστημα Κράτησης και το Νοσοκομείο Κρατουμένων
Κορυδαλλού το πρόγραμμα «Ηπατίτιδα C, Ηπατίτιδα Β, HIV και Φυματίωση σε Σωφρονιστικό Κατάστημα
στην Ελλάδα». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κρατούμενους με ιστορικό χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
και στοχεύει στον έλεγχο και (όπου αφορά) τη διασύνδεση σε θεραπεία για λοιμώδη νοσήματα (Ηπατίτιδα
C, Β, HIV και φυματίωση). Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου Οκτωβρίου-∆εκεμβρίου 2017 για 207
κρατούμενους με ιστορικό ή μη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, το 62,3% ήταν θετικοί στα antiHCV. Το
πρόγραμμα –το οποίο υλοποιείται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας του AIDS και
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ– συνεχίζεται και το 2018.17

7.1.3 ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α B
Anti-HBc: Το 2016 αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου της ηπατίτιδας Β (anti-HBc, δείκτης
έκθεσης στον ιό) ανιχνεύτηκαν σε ποσοστό 23,4% των ενέσιμων χρηστών που εξετάσθηκαν κατά την
είσοδό τους στα προγράμματα θεραπείας της χώρας (Πίνακας 7.4). Υψηλότερα ποσοστά anti-HBc-θετικών
ατόμων εντοπίζονται το 2016:
 στα άτομα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα υποκατάστασης (29,4%, έναντι 18,6% στα ‘στεγνά’
προγράμματα, δεν φαίνεται σε Πίνακα), με τη διαφορά αυτή να εξηγείται βάσει των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των ατόμων που εντάσσονται στην υποκατάσταση (ήτοι, μεγαλύτερη ηλικία και με
μακρύτερο ιστορικό ενέσιμης χρήσης),
 στους άνδρες,
 στα άτομα άνω των 34 ετών, και
 στα άτομα με ιστορικό φυλάκισης (Πίνακας 7.4).
HBsAg: Ο επιπολασμός του αυστραλιανού αντιγόνου (HBsAg, δείκτη παρούσης μόλυνσης) εκτιμάται στο
1,6% (Πίνακας 7.4). Υψηλότερα ποσοστά HBsAg-θετικών ατόμων εντοπίζονται στα άτομα:





άνω των 34 ετών (έναντι των ατόμων <25 ετών),
με ιστορικό ενέσιμης χρήσης άνω των 2 ετών
με ιστορικό φυλάκισης, και
στους άνδρες (Πίνακας 7.4).

Σύμφωνα με τα στοιχεία από 283 άτομα που εισήλθαν το 2016 στο πρόγραμμα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ
(86%) και στις ειδικές υπηρεσίες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (14% ‘στεγνό’):18
 Μόνον ένα στα 5 εξετασμένα άτομα (22,3%) έχει εμβολιασθεί για τον ιό της Ηπατίτιδας Β, σε
υψηλότερο ποσοστό οι γυναίκες έναντι των ανδρών), τα άτομα κάτω των 25 ετών (έναντι των άνω
των 34 ετών) και μεταξύ των ατόμων που έχουν ενταχθεί σε θεραπεία στο παρελθόν (έναντι των
ατόμων που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για πρώτη φορά).
 Σχεδόν οι μισοί από τους εξεταζόμενους (47,7%) δεν έχουν νοσήσει, αλλά ούτε και έχουν εμβολιασθεί
κατά του ιού της Ηπατίτιδας Β και, εφόσον δεν εμβολιασθούν, είναι επίνοσοι, σε υψηλότερο ποσοστό
οι άνδρες (έναντι των γυναικών) και τα άτομα κάτω των 25 ετών (έναντι εκείνων ηλικίας 25-34
ετών), που κάνουν χρήση ηρωίνης / οπιοειδών, που έχουν δεν ενταχθεί σε θεραπεία στο παρελθόν
(έναντι των ατόμων που υποβλήθηκαν σε θεραπεία στο παρελθόν) και που δεν έχουν φυλακισθεί
στο παρελθόν (Πίνακας 7.4).

17

Πληροφορίες: Β. Σύψα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ (vsipsa@med.uoa.gr) και Γ. Καλαμίτσης, Πρόεδρος Συλλόγου
Ασθενών Ήπατος Ελλάδας «Προμηθέας» (gkalamitsis@gmail.com).
18
Φορείς οι οποίοι διαθέτουν ατομικά στοιχεία ∆ΕΜΑ στο ΕΚΤΕΠΝ και, ως εκ τούτου, δίνουν τη δυνατότητα
περαιτέρω αναλύσεων.
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Πίνακας 7.4

Ποσοστό ενέσιμων χρηστών που εντάχθηκαν στα προγράμματα θεραπείας το 2016 και
ήταν (α) θετικοί στο anti-HBc, (β) θετικοί στο HBsAg, (γ) εμβολιασθέντες έναντι του ιού
της Ηπατίτιδας Β και (δ) επίνοσοι, στο σύνολο και ξεχωριστά για το φύλο, την ηλικιακή
ομάδα, την κύρια ουσία, το ιστορικό ενέσιμης χρήσης, προηγούμενης θεραπείας και
φυλάκισης.
antiHBcθετικοί (1)

HBsAgθετικοί (2)

Εμβολιασθέντες
(3)

HBV επίνοσοι
(4)

%

N(5)

%

N(5)

%

N(5)

%

N(5)

23,4

114

1,6

16

22,3

63

47,7

135

24,6
18,9

96
18

1,7
0,7

15
1

20,3
30,8

47
16

48,5
44,2

112
23

11,5
10,8
32,2

3
19
92

0,0
1,3
1,9

0
5
11

44,4
39,7
14,3

4
31
28

55,6
44,9
48,5

5
35
95

23,5
21,4

108
6

1,6
1,1

15
1

20,0
22,4

4
58

65,0
46,3

13
120

22,9
23,4

8
105

0,0
1,7

0
16

22,2
23,1

60
3

47,8
46,2

129
6

21,3
24,2

35
78

1,7
1,5

5
11

17,9
25,1

19
44

56,6
42,3

60
74

Φυλάκιση ≥1 φορά

32,8

57

3,3

11

26,1

36

39,1

54

Καμμία φυλάκιση

17,3

41

0,9

4

25,3

23

48,4

44

Σύνολο χώρας
Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα
Ηλικιακή ομάδα
< 25 ετών
25-34 ετών
>34 ετών
Κύρια ουσία
Ηρωίνη / οπιοειδή
Άλλη
Ιστορικό ενέσιμης χρήσης
≤2 έτη
>2 έτη
Ιστορικό θεραπείας
Πρώτη θεραπεία
Προηγούμενη θεραπεία
Ιστορικό φυλάκισης

Σημειώσεις.(1) Ένδειξη προηγούμενης έκθεσης στον HBV. Ν εξετασθέντων=488. (2) Ένδειξη παρούσης HBV
λοίμωξης. Ν εξετασθέντων=1016. (3) HBsAg-αρνητικό και Anti-HBc-αρνητικό και anti-HBs-θετικό. Ν
εξετασθέντων=283. (4) HBsAg-αρνητικό και Anti-HBc-αρνητικό και anti-HBs-αρνητικό. Ν εξετασθέντων=283. (5) Ν
θετικών. Στοιχεία μόνον από το πρόγραμμα Υποκατάστασης (κυρίως) και το ΨΝΘ.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

∆ ι α χ ρ ο ν ι κ ά : Ανακόπηκε την τελευταία 4ετία η αυξητική τάση που είχε παρατηρηθεί έως και το 2012
στα ποσοστά των χρηστών στους οποίους ανιχνευθήκαν αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου της
ηπατίτιδας Β (δείκτης έκθεσης στον HBV, Γράφημα 7.4). Γραμμική τάση που υποδεικνύει μείωση
διαχρονικά παρατηρείται επίσης στον επιπολασμό του αυστραλιανού αντιγόνου (δείκτης παρούσης
λοίμωξης, Γράφημα 7.4).
Σύμφωνα με τα στοιχεία μόνο από το πρόγραμμα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ και το ΨΝΘ, φαίνεται να
ανακόπτεται το 2016 η προηγουμένως ανοδική τάση στο ποσοστό τόσο των χρηστών που έχουν
εμβολιαστεί έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β όσο και των επίνοσων (Γράφημα 7.5).
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Γράφημα 7.4 ∆ιαχρονικές τάσεις στο ποσοστό των ενέσιμων χρηστών που εισήλθαν στα προγράμματα
θεραπείας της χώρας την περίοδο 2008-2016 και ήταν θετικοί στα α) anti-HBc και β)
HBsAg
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(Ν εξετασθέντων με στοιχεία για antiHBc, HBsAg)
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Γράφημα 7.5 ∆ιαχρονικές τάσεις στο ποσοστό των ενέσιμων χρηστών που εισήλθαν στα
προγράμματα θεραπείας του ΟΚΑΝΑ και του ΨΝΘ την περίοδο 2008-2016 και α) είχαν
εμβολιασθεί έναντι του ιού της Ηπατίτιδας Β ή β) ήταν επίνοσοι
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(Ν εξετασθέντων με στοιχεία για antiHBc, HBsAg και antiHBs)
Σημειώσεις. (1) HBsAg-αρνητικό και Anti-HBc-αρνητικό και anti-HBs-αρνητικό. (2)HBsAg-αρνητικό και Anti-HBcαρνητικό και anti-HBs-θετικό.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
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7.1.4 ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Από συνολικά 343 εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε άτομα που εισήλθαν στα προγράμματα θεραπείας της
χώρας το 2016, θετικοί στον έλεγχο δερμοαντίδρασης (Mantoux) ήταν το 14,6%, με το ποσοστό να
κυμαίνεται μεταξύ 11,3% στο δείγμα των ‘στεγνών’ προγραμμάτων (Ν εξετάσεων=291) και 32,7% στο
πρόγραμμα υποκατάστασης (Ν εξετάσεων=52).
Ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακος υπήρξαν σε ποσοστό 0,3% των εξετασθέντων (0,2% στο πρόγραμμα
υποκατάστασης σε 474 ελέγχους και 0,5% στα ‘στεγνά’ σε 444 ελέγχους).

7.2 ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ
Το 2016 αναφέρθηκαν από το Τμήμα Ναρκωτικών της ∆/νσης ∆ημόσιας Ασφάλειας της Ελληνικής
Αστυνομίας 73 θάνατοι συνδεόμενοι με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, με μόνον τους 31 εξ’ αυτών
(42,5%) να έχουν επιβεβαιωθεί με τις απαραίτητες τοξικολογικές αναλύσεις (Γράφημα 7.6 και Πίνακας
7.5).
Τα στοιχεία με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των θανόντων, καθώς και τις σχετιζόμενες
ουσίες, παρουσιάζονται αναλυτικά –μόνο για τους βεβαιωθέντες θανάτους– στον Πίνακα 7.5. Οι θάνατοι
αφορούν στη συντριπτική τους πλειονότητα άνδρες, και άτομα άνω των 30 ετών, Έλληνες υπηκόους και
ανέργους. Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι αυτοί καταγράφηκαν κυρίως σε περιοχές εκτός Αττικής,
ενώ επιπλέον αφορούσαν άγαμους χρήστες ουσιών. Όλες σχεδόν οι περιπτώσεις συνδέονταν με τη χρήση
ηρωίνης/μορφίνης · σε μία περίπτωση ανιχνεύθηκε μεταβολίτης βενζοδιαζεπίνης.
∆ ι α χ ρ ο ν ι κ ά : Η αύξηση στον αριθμό των θανάτων που είχε παρατηρηθεί το 2015 σε σχέση με το 2014,
δεν συνεχίστηκε το 2016, αποκαθιστώντας έτσι τη συνολική εικόνα της μείωσης που παρατηρείται σε
ολόκληρη την τελευταία 10ετία (Γράφημα 7.6).

Γράφημα 7.6 Αριθμός αναφερθέντων και βεβαιωθέντων θανάτων που σχετίζονται με τη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών, ανά έτος για την περίοδο 2000-2015
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Σημειώσεις. Αριθμός περιπτώσεων που ερευνώνται ανά έτος: 42 (2016), 45 (2015), 16 (2014), 4 (2013), 1 (2012), 2
(2011), 2 (2010), 2 (2009) και 1 (2008).
ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνομία.
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Πίνακας 7.5

Αριθμός και χαρακτηριστικά των θανάτων που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών στην Ελλάδα κατά την 10ετία 2007-2016

Αναφερθέντες
Επιβεβαιωθέντες
Ηλικία*
≤19 ετών
20-29 ετών
≥ 30 ετών
Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Εθνικότητα
Ελληνική
Αλλοδαπή
Γεωγραφικό στρώμα
Αττική
Θεσσαλονίκη
Λοιπές περιοχές
Οικογενειακή κατάσταση
Άγαμος
Παντρεμένος
∆ιαζευγμένος
Άγνωστο
Εκπαιδευτικό επίπεδο
Π/θμια Εκπαίδευση
∆/θμια Εκπαίδευση
Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση
Άγνωστο
Αγράμματος /-η
Εργασιακή κατάσταση
Άνεργος /-η/ άγνωστο
Άλλο
Ουσίες
Ηρωίνη / μορφίνη
Κοκαΐνη
Άλλες ουσίες

2007
Ν
%
242
242 100

2008
Ν
%
208
207 99,5

2009
Ν
%
231
229 99,1

2010
Ν
%
153
151 98,7

2011
Ν
%
109
107 98,2

2012
Ν
%
74
73 98,6

2013
Ν
%
70
66
94,3

Ν
66
50

3
110
129

1,2
45,5
53,3

4
83
120

1,9
40,0
58,0

5
88
136

2,2
38,4
59,4

5
52
94

3,3
34,4
62,3

2
29
76

1,9
27,1
71,0

1
21
51

1,4
28,8
69,9

1
12
53

1,5
18,2
80,3

230
12

95,0
5,0

193
14

93,2
6,8

202
27

88,2
11,8

140
11

92,7
7,3

95
12

88,6
11,4

66
7

90,4
9,6

58
8

216
26

89,3
10,7

191
16

93,2
7,7

210
19

91,7
8,3

142
9

94,0
6,0

95
12

88,8
11,2

68
5

93,2
6,8

77
81
84

31,8
33,5
34,7

48
84
75

23,2
40,6
36,2

82
53
94

35,8
23,1
41,0

43
43
65

28,5
28,5
43,0

47
23
37

43,9
21,5
34,6

26
15
32

216
15
5
6

89,3
6,2
2,1
2,5

175
11
3
18

84,5
5,3
1,4
8,7

192
17
6
14

83,8
7,4
2,6
6,1

62
8
2
79

41,1
5,3
1,3
52,3

58
4
2
43

54,2
3,7
1,9
40,2

133
86
3

55,0
35,5
1,2

90
50
3

43,4
24,2
1,4

25
29
5

10,9
12,7
2,2

19
10
0

12,6
6,6
0,0

13
11
2

20
0

8,3
0,0

62
2

30,0
1,0

170
0

74,2
0,0

122
0

80,8
0,0

211
31

87,2
12,8

178
29

86,0
14,0

193
36

84,3
15,7

141
10

231
4
7

95,5
1,7
2,9

197
4
6

95,2
1,9
2,9

219
3
7

95,6
1,3
3,1

134
4
13

75,8

2015
Ν
%
88
43
48,9

2016
Ν
%
73
31 42,5

0
8
42

0,0
16,0
84,0

1
10
32

2,3
23,3
74,4

0
3
28

0,0
9,7
90,3

87,9
12,1

45
5

90,0
10,0

39
4

90,7
9,3

27
4

87,1
12,9

60
6

90,9
9,1

44
6

88,8
12,0

40
3

93,0
7,0

29
2

93,5
6,5

35,6
20,5
43,8

26
18
22

39,4
27,3
33,3

20
14
16

40,0
28,0
32,0

5
21
17

11,6
48,8
39,5

3
10
13

9,7
32,3
41,9

51
2
0
20

69,9
2,7
0,0
27,4

42
4
1
19

63,6
6,1
1,5
28,8

35
2
0
13

70,0
4,0
0,0
26,0

31
5
1
6

72,1
11,6
2,4
14,0

15
2
2
12

48,4
6,5
6,2
38,7

12,1
10,3
1,9

4
9
0

5,5
12,3
0,0

7
10
1

10,6
15,2
1,5

6
1
0

12,0
2,0
0,0

7
5
1

16,3
11,6
2,3

6
10
0

19,4
32,3
0,0

81
0

75,7
0,0

60
0

82,2
0,0

48
0

72,7
0,0

43
0

86,0
0,0

30
0

69,8
0,0

15
0

48,4
0,0

93,4
6,6

103
4

96,3
3,7

72
1

98,6
1,4

62
4

93,9
6,1

47
3

94,0
6,0

41
2

95,3
4,7

27
4

87,1
12,9

88,7
2,6
8,6

97
2
8

90,7
1,9
7,5

64
3
6

87,8
4,1
8,2

55
1
10

83,3
1,5
15,1

42
3
5

84,0
6,0
10,0

40
1
2

93,0
2,3
4,7

30
0
1

96,8
0,0
3,2

ΠΗΓΗ: Ελληνική Αστυνομία.
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7.3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ


Ο αριθμός των νέων HIV διαγνώσεων που δηλώνονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ και συνδέονται με την ενέσιμη
χρήση ουσιών έχει σταθεροποιηθεί την τελευταία 3ετία στις περίπου 80 περιπτώσεις ετησίως,
σαφώς χαμηλότερος συγκριτικά με την τριετία της επιδημικής έξαρσης της HIV λοίμωξης στην Αθήνα
(2011-2013), αλλά και σημαντικά υψηλότερος συγκριτικά με την προ 2011 περίοδο. Ο αριθμός αυτός
παραμένει ωστόσο σχετικά υψηλός, ενδεικτικό συνεχιζόμενης επιδημίας.



Η συνεχιζόμενη επιδημία της HIV λοίμωξης στην κοινότητα των ενέσιμων χρηστών, ιδιαίτερα στην
περιοχή της Αττικής, αντανακλάται και στα στοιχεία ου ΕΚΤΕΠΝ για τα άτομα που εισέρχονται
ετησίως στα προγράμματα απεξάρτησης/υποκατάστασης. Σύμφωνα με αυτά –αν και μειωμένος
συγκριτικά με τα αμέσως προηγούμενα χρόνια–, ο επιπολασμός της λοίμωξης άγγιξε το 2016 στην
περιοχή της Αττικής το 10%.



Παρά τις διακυμάνσεις τα ενδιάμεσα χρόνια, ο επιπολασμός της HCV λοίμωξης (anti-HCV θετικό)
στους ενέσιμους χρήστες που εντάσσονται στη θεραπεία κυμαίνεται σε εθνικό επίπεδο την πενταετία
2012-2015 περίπου στο 66%, σημαντικά υψηλότερος της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου (⁓58%).
Υψηλά επίπεδα στην HCV λοίμωξη είναι ενδεικτικά της συνεχιζόμενης υιοθέτησης ενέσιμης
συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου στον πληθυσμό αυτόν.



Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΚΤΕΠΝ, ο επιπολασμός της HCV και της HBV λοίμωξης παρουσιάζεται
σημαντικά υψηλότερος στα άτομα που αναφέρουν τουλάχιστον ένα περιστατικό φυλάκισης. Είναι
ενθαρρυντικό ότι από το 2017 υλοποιείται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας του AIDS
και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (σε συνεργασία με το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος
Ελλάδος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) στο νοσοκομείο και τη φυλακή του Κορυδαλλού ειδικό πρόγραμμα, το οποίο
μεταξύ άλλων, στοχεύει στην εκτίμηση των επιπέδων της HCV λοίμωξης στους κρατούμενους με
ιστορικό χρήσης ουσιών.



Είναι αξιοσημείωτο ότι στον Ν. Θεσσαλονίκης παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό ατόμων κάτω των
25 ετών που είναι anti-HIV-θετικοί συγκριτικά με τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών (δείκτης πιθανής
επιδημικής έξαρσης στην περιοχή), ενώ επιπλέον στην ίδια περιοχή και ο επιπολασμός της HCV
λοίμωξης είναι υψηλότερος (συγκριτικά με την περιοχή της Αττικής) και ιδιαίτερα μεταξύ των
ενέσιμων χρηστών που αναφέρουν ως κύρια ουσία τα διεγερτικά (συγκριτικά με τους χρήστες
ηρωίνης/οπιοειδών). ∆εδομένου ότι η περιοχή δεν καλύπτεται από προγράμματα μείωσης της
βλάβης, η λήψη άμεσων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή της ευρείας μετάδοσης του HIV στην
κοινότητα των χρηστών στην Θεσσαλονίκη κρίνεται επιτακτική.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο ∆είκτης Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών (∆ΕΜΑ) καταγράφει από το 2000 τον επιπολασμό της
HIV, της HCV και της HBV λοίμωξης στους ενέσιμους χρήστες που εντάσσονται ετησίως στα προγράμματα
θεραπείας για προβλήματα από τη χρήση ουσιών.
Ο ∆ΕΜΑ αποτελεί, ειδικότερα, έναν από τους πέντε (5) επιδημιολογικούς δείκτες που εφαρμόζει το
ΕΚΤΕΠΝ για την αποτύπωση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του φαινομένου των ναρκωτικών
στη χώρα μας (οι υπόλοιποι περιλαμβάνουν το ∆είκτη επικράτησης της χρήσης στον πληθυσμό, το ∆είκτη
αίτησης θεραπείας, το ∆είκτης θανάτων από τα ναρκωτικά και το ∆είκτη εκτίμησης του αριθμού των
χρηστών υψηλού κινδύνου).
Η εφαρμογή του ∆ΕΜΑ στην Ελλάδα στηρίζεται σε σχετικό Πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου (βλ. http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/drid-overview).
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Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ∆ΕΜΑ το ΕΚΤΕΠΝ έχει αναπτύξει εθνικό δίκτυο συλλογής στοιχείων από
μονάδες εσωτερικής διαμονής και εξωτερικής παραμονής, «στεγνών» προγραμμάτων, του προγράμματος
υποκατάστασης και υπηρεσιών άμεσης πρόσβασης, εργαστηρίων και νοσοκομείων (βλ. www.ektepn.gr).
Με τη χρήση ειδικού ατομικού και ανώνυμου εντύπου συλλέγονται σε ετήσια βάση στοιχεία σχετικά με
τα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων για τους ιολογικούς δείκτες Anti-HCV (Ηπατίτιδα C), HBsAg,
Anti-HBc και Anti-HBs (Ηπατίτιδα Β) και anti-HIV-1/2, καθώς και εξετάσεων δερματικής
φυματινοαντίδρασης (τεστ Mantoux) και ακτινογραφίας θώρακος ή οιασδήποτε άλλης εξέτασης (σε
ανοιχτού τύπου ερώτηση).
Μέσω αυτοαναφορών, ο ∆ΕΜΑ συλλέγει επιπλέον στοιχεία για συμπεριφορές υψηλού κινδύνου για την
υγεία, όπως τη συχνότητα ενέσιμης χρήσης, την κοινή χρήση συρίγγων και λοιπού ενέσιμου ή μη ενέσιμου
υλικού, τη χρήση προφυλακτικού και την ενέσιμη χρήση διεγερτικών ουσιών.
Το 2016 συλλέχθηκαν στοιχεία για ορολογικούς δείκτες και δείκτες συμπεριφοράς για περίπου 1000
περιπτώσεις ενέσιμων χρηστών που υποβλήθηκαν σε εξετάσεις κατά την είσοδό τους στα προγράμματα
θεραπείας. Εξαιτίας του ότι σημαντικό μέρος των στοιχείων του ∆ΕΜΑ διατίθενται ετησίως στο ΕΚΤΕΠΝ
σε συγκεντρωτική μορφή, ο αριθμός των εξετασθέντων δεν μπορεί να ελεγχθεί για ενδεχόμενες
διπλοεγγραφές μεταξύ των διάφορων τύπων προγραμμάτων. Για τον ίδιο λόγο –έως και το 2015– η
παρουσίαση των στοιχείων του ∆ΕΜΑ γινόταν χωριστά για τα ατομικά στοιχεία που διαθέτει ο ΟΚΑΝΑ
και το ΨΝΘ και τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ και (όπου αφορά την Αττική) του 18 ΑΝΩ/ΨΝΑ, τα οποία τα
εξακολουθούν να διατίθενται σε συγκεντρωτική μορφή και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η δυνατότητα
περαιτέρω ανάλυσης.
Τα στοιχεία για τον ∆είκτη θανάτων που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών αφορούν τους
αιφνίδιους θανάτους από ναρκωτικά. Συγκεντρώνονται και διατίθενται στο ΕΚΤΕΠΝ σε συγκεντρωτική
μορφή από το Τμήμα Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης ∆ημόσιας Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα
στοιχεία βασίζονται στα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και των τοξικολογικών
αναλύσεων οι οποίες διενεργούνται σε περιπτώσεις θανάτων από τους αρμόδιους φορείς (εργαστήρια
ιατροδικαστικής και τοξικολογίας των πανεπιστημίων και ιατροδικαστικές υπηρεσίες του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης). Στους θανάτους καταγράφονται μόνον οι οξείες δηλητηριάσεις. ∆εν καταγράφονται οι
θάνατοι που σχετίζονται έμμεσα με τη χρήση ναρκωτικών (π.χ. θάνατοι από μολυσματικές ασθένειες οι
οποίες σχετίζονται με την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών, με ατυχήματα, με αυτοκτονίες κτλ.).
Τάσος Φωτίου & Αργυρώ Ανταράκη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Ανταπόκριση στα προβλήματα υγείας των χρηστών
8.1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
8.1.1 Αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση
ναρκωτικών
Πίνακας 8.1

Αριθμός επειγόντων περιστατικών ανά είδος ναρκωτικής ουσίας για τα έτη 2015 και
2016
Είδος ναρκωτικής ουσίας
Ηρωίνη/άλλα οπιοειδή
Κοκαΐνη
∆ιεγερτικές ουσίες/αμφεταμίνες
Κάνναβη
Βενζοδιαζεπίνες
Άλλες ουσίες
ΣΥΝΟΛΟ

2015 (1)

2014 (1)

Ν
625
31
37
78
65
43
879

Ν
173
35
11
85
86
24
414

Σημείωση (1): Ορισμένα επείγοντα περιστατικά είναι πιθανό να έχουν καταγραφεί σε περισσότερες από μία
υπηρεσία/φορέα.
ΠΗΓΗ: (Στοιχεία: ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Κέντρο ∆ηλητηριάσεων, Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της
Ιατρικής Σχολής των ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης 2016)



Το 2016 οι ιατρικές υπηρεσίες των φορέων απεξάρτησης ανταποκρίθηκαν σε ένα σημαντικό
μικρότερο αριθμό περιστατικών (Ν=66) σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια (ενδεικτικά, 2015:744,
2014:667) επειδή δεν λειτούργησε η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΟΚΑΝΑ λόγω έλλειψης προσωπικού.



Σύμφωνα με τα τοξικολογικά στοιχεία, κατά το έτος αναφοράς επιβεβαιώθηκαν 189 επείγοντα
περιστατικά που σχετίζονταν με τη χρήση ναρκωτικών19 (2015:157).



Από το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων αναφέρθηκαν επτά (Ν=7) επείγοντα περιστατικά σχετικά με τη χρήση
νέων ουσιών (Mephdrone, CUMYL-5FPINACA, GHB, GBL, Salvia Divinorum).



Kατά το έτος αναφοράς διανεμήθηκαν 3.340 φυλλάδια για επείγοντα περιστατικά και θανάτους που
σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών.

8.2 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
8.2.1 Πολιτική και νομοθεσία
Σύμφωνα με τον νόμο 4368/2016 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α3 (γ) /Γ.Π./οικ. 25132/4-4-2016, οι
ανασφάλιστοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ανήλικοι, χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών (ΧΕΝ),
φυλακισμένοι, πρόσφυγες, κτλ.) έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας.
Συγκεκριμένα, τα υπό θεραπεία άτομα (νόμος 4139/2013) λαμβάνουν δωρεάν θεραπεία σε περίπτωση που
είναι θετικοί στον ιό του HIV ή της Ηπατίτιδας C ή αντιμετωπίζουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.
Το Υπουργείο Υγείας και η Επιστημονική Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από φορείς και
οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα εξαρτήσεων και δημόσιας υγείας εξέδωσαν το 2017 το Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για την αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C στους ΧΕΝ, στους φυλακισμένους και στους
19

Σύμφωνα με τα εργαστήρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας, βιολογικά υλικά στέλνονται στις υπηρεσίες τους
από τα ∆ημόσια Νοσοκομεία για αυτές τις περιπτώσεις που το ιατρικό προσωπικό των μονάδων επειγόντων
περιστατικών ζητά επιπλέον πληροφορίες.
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μετανάστες οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό επιπολασμού της νόσου, καθώς και σε άλλες ομάδες
υψηλού κινδύνου, όπως άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ), εκδιδόμενα άτομα κτλ. Σκοπός του
Σχεδίου ∆ράσης είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας της Ηπατίτιδας C ως πρόβλημα δημόσιας υγείας
και η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και επιτήρησης της. Στρατηγικοί στόχοι του Σχεδίου είναι α) η
αγωγή και προαγωγή υγείας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C, β) η ανάπτυξη και
βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για την αποτελεσματική και επιτυχή αντιμετώπιση των αναγκών υγείας
των ασθενών, γ) η ανάπτυξη διατομεακού και διεθνούς δικτύου συνεργασίας και δ) η δημιουργία
μηχανισμών συλλογής δεδομένων και πληροφοριών ως βάση για τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό πολιτικής
υγείας.

8.2.2 Παροχή συρίγγων, προφυλακτικών και ενημερωτικού υλικού
Κατά το έτος αναφοράς λειτούργησε ένα νέο πρόγραμμα συρίγγων στην Αθήνα από το Σύλλογο
Οροθετικών Ελλάδας ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.
Το 2016 διανεμήθηκαν / ανταλλάχθηκαν σύριγγες σε δώδεκα (12) σημεία της Αθήνας και σε ένα στη
Θεσσαλονίκη τα οποία αφορούν έξι (6) μονάδες άμεσης πρόσβασης («σταθερά σημεία»), πέντε (5) κινητές
μονάδες και δύο (2) προγράμματα «δουλειά-στο-δρόμο».
Τα διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.2.
Πίνακας 8.2

Αριθμός ατόμων, επαφών και σημείων παροχής συρίγγων, αριθμός προφυλακτικών και
φυλλαδίων για πρόληψη μολυσματικών ασθενειών (2014, 2015, 2016)
2014

2015

2016

Άτομα (1)
Επαφές
Σημεία παροχής συρίγγων

5.460
31.010
15

3.157
29.530
11

8.622
34.689
13

Προφυλακτικά (2)
Φυλλάδια (2)

118.975
29.596

94.137
17.947

125.441
25.995

Σημειώσεις. (1): Τα στοιχεία για τον αριθμό των χρηστών που προσέρχονται στα σημεία παροχής συρίγγων
παραδίδονται στο ΕΚΤΕΠΝ σε συγκεντρωτική μορφή, κι έτσι δεν μπορεί να γίνει ξεκαθάρισμα των διπλοεγγραφών
για αυτούς που καταγράφονται στον πληθυσμό περισσοτέρων του ενός σημείου παροχής συρίγγων. (2) Τα στοιχεία
για τον αριθμό των προφυλακτικών και των φυλλαδίων προέρχονται και από άλλες δράσεις μείωσης της βλάβης
των φορέων/οργανισμών οι οποίες δεν περιλαμβάνουν διανομή/ανταλλαγή συρίγγων.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου, ΣΟΕ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, ΚΕΕΛΠΝΟ, Κέντρα
Πρόληψης ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ, ΜΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ 2016)

Κατά το έτος αναφοράς, ο αριθμός των συρίγγων που δόθηκαν σε ΧΕΝ ήταν 335.903, αυξημένος κατά 27%
σε σχέση με το 2015 (Γράφημα 8.1). Η αύξηση του αριθμού των συρίγγων που διανεμήθηκαν /
ανταλλάχθηκαν είχε ως αποτέλεσμα μία αξιοσημείωτη αύξηση της κάλυψης σε σύριγγες, δηλαδή από 50
σύριγγες σε κάθε χρήστη με πρόσφατη ενέσιμη χρήση ηρωίνης ή άλλων οπιούχων το 2015 σε 80 σύριγγες
το 2016 (εκτιμώμενος αριθμός προβληματικών χρηστών στην Ελλάδα για το έτος αναφοράς: 4.173),
αριθμός που ισοδυναμεί με αυτόν που είχε παρατηρηθεί το 2013 όταν οι παρεμβάσεις μείωσης της
βλάβης αναπτύσσονταν συνεχώς για να αντιμετωπίσουν την έκρηξη της επιδημίας του HIV/AIDS στους
ΧΕΝ.
∆εδομένου δε ότι η συντριπτική πλειονότητα των προγραμμάτων συρίγγων στην Ελλάδα λειτουργούν
στην Αθήνα, σχεδόν όλες οι σύριγγες δόθηκαν σε ΧΕΝ που ζουν σ’ αυτή την περιοχή, υποδηλώνοντας
κάλυψη 241 σύριγγες για κάθε χρήστη με πρόσφατη ενέσιμη χρήση ηρωίνης ή άλλων οπιούχων (δεν
φαίνεται το στοιχείο στο γράφημα, εκτιμώμενος αριθμός προβληματικών χρηστών στην Αθήνα για το
2016: 1.392).
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Γράφημα 8.1 Αριθμός συρίγγων που διανεμήθηκαν / ανταλλάχθηκαν και κάλυψη των προγραμμάτων
συρίγγων στην Ελλάδα (2005-2016)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(9416) (9729) (9916) (8148) (10658) (9439) (7847) (7651) (5284) (5120) (5397) (4173)
Έτος αναφοράς
(Εκτιμώμενος αριθμός χρηστών με πρόσφατη ενέσιμη χρήση ηρωίνης/οπιοειδών) (1)

Σημείωση. (1) Χρήση κατά τη διάρκεια των 30 τελευταίων ημερών. Κεντρική εκτίμηση.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΣΟΕ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 2016).

8.2.3 Εξετάσεις για ανίχνευση μολυσματικών ασθενειών, εμβολιασμός
Στις ιατρικές υπηρεσίες των φορέων απεξάρτησης και στους οργανισμούς κοινωνικής φροντίδας (ΜΚΟ
PRAKSIS, ΣΟΕ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, ΣΑΗΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) στους οποίους οι χρήστες ναρκωτικών απευθύνονται
για θέματα υγείας, πραγματοποιούνται εξετάσεις και εμβολιασμοί για μολυσματικές ασθένειες (HIV/AIDS,
Ηπατίτιδες).


Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 1.154 αιμοληψίες και 6.300 rapid tests για ηπατίτιδες και HIV/AIDS σε
4.843 άτομα.



Η δράση «Αξίζω να γνωρίζω» που υλοποιεί ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ σε συνεργασία
με τις ηπατολογικές κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων και τους φορείς απεξάρτησης (ΟΚΑΝΑ,
ΚΕΘΕΑ) παρέχει δωρεάν εξετάσεις ελαστογραφίας ήπατος σε άτομα με ηπατικές νόσους από το 2016.
Κατά το έτος αναφοράς εξετάστηκαν περίπου 1.000 άτομα.

Πίνακας 8.3

Στοιχεία για τον αριθμό των χρηστών που εμβολιάστηκαν για Ηπατίτιδα Α και Β στις
υπηρεσίες υγείας των φορέων απεξάρτησης (2014, 2015, 2016)
2014

2015

2016

Άτομα που εμβολιάστηκαν για Ηπατίτιδα Α

43

16

21

Άτομα που εμβολιάστηκαν για Ηπατίτιδα Β

177

112

25

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ 2016).

Η μείωση που παρατηρήθηκε στον αριθμό των ατόμων που εμβολιάστηκαν για την Ηπατίτιδα Β το 2016
σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη οφείλεται σε πρόσφατη έλλειψη εμβολίων.

8.2.4 Άλλες δράσεις
Ένας «Οδηγός επιβίωσης» που περιλαμβάνει έναν χάρτη και έναν κατάλογο με υπηρεσίες υγείας και
κοινωνικές υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται χρήστες ναρκωτικών ουσιών οι οποίοι είναι
άστεγοι ή πρόσφατα αποφυλακισμένοι δημιουργήθηκε από τον ΣΟΕ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ. Το 2016 διανεμήθηκαν
περίπου 1.000 οδηγοί σε άτομα της ομάδας στόχος.
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8.2.5 Θεραπεία
Γράφημα 8.2 Αριθμός HIV θετικών ΧΕΝ που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία (2012-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΚΕΕΛΠΝΟ 2016).

Οι HIV-θετικοί με ιικό φορτίο >200 CD4 κυττάρων / μl αίματος λαμβάνουν κοινωνικά επίδομα, επειδή
εκτιμάται ότι η κατάσταση της υγείας τους αντιστοιχεί σε ποσοστό αναπηρίας ≥ 50%.

8.3 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
8.3.1 Παθολογικά και οδοντιατρικά προβλήματα
Παθολογικά και οδοντιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζονται στις ιατρικές υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, του
ΚΕΘΕΑ και των ΜΚΟ PRAKSIS και Γιατροί του Κόσμου.
Γράφημα 8.3 Στοιχεία για παθολογικά και οδοντιατρικά περιστατικά από τις ιατρικές υπηρεσίες των
προγραμμάτων/μονάδων άμεσης πρόσβασης (2005-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου, ΜΚΟ PRAKSIS 2016).

Οι ιατρικές υπηρεσίες των μονάδων άμεσης πρόσβασης παραπέμπουν επίσης τους ασθενείς τους και στα
δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.
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8.3.2 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
Οι εξειδικευμένες δομές που προσφέρουν θεραπεία σε χρήστες ναρκωτικών με ψυχιατρική συννοσηρότητα
περιγράφονται παρακάτω:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.

2.

3.

Μονάδα ∆ιπλής ∆ιάγνωσης του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων
ΙΑΝΟΣ (ΨΝΘ): Αντιμετωπίζει περιστατικά χρηστών στη Βόρεια Ελλάδα με
σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
Μονάδα ∆ιπλής ∆ιάγνωσης του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ (ΨΝΘ) στην οποία παρακολουθούνται άτομα
με ταυτόχρονο ψυχιατρικό και εξαρτητικό πρόβλημα.
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ (ΨΝΑ): Αντιμετωπίζει σοβαρά περιστατικά
διπλής διάγνωσης που προέρχονται από την Αττική.

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ

ΝΕΑ
ΑΤΟΜΑ20

42

13

28

15

Μη διαθέσιμα

Εκτός από τις παραπάνω εξειδικευμένες μονάδες, χρήστες με ψυχιατρική συννοσηρότητα έγιναν δεκτοί το
2016 από 103 δομές θεραπείας συμπεριλαμβανομένων των μονάδων σωματικής αποτοξίνωσης και των
προγραμμάτων θεραπείας στις φυλακές.
Κατά το έτος αναφοράς, από το σύνολο των ατόμων σε θεραπεία (Ν=12.939) το 27,6% (Ν=3.546) αντιστοιχεί
σε άτομα με διαγνωσμένο ψυχιατρικό πρόβλημα.
Ψυχιατρική εκτίμηση και διάγνωση παρέχεται από τις υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ και του
ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα (2016: 474 άτομα).

8.4 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Η μείωση του αριθμού των θέσεων του έμμισθου προσωπικού το 2016 σε σχέση με το προηγούμενο έτος
οφείλεται στο ότι κάποιες νέες δομές που δημιουργήθηκαν στις μονάδες άμεσης πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ
και του ΚΕΘΕΑ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ δεν συνέχισαν τη λειτουργία τους
μετά το τέλος της χρηματοδότησης τους από αυτό το Πρόγραμμα.
Γράφημα 8.4 Αριθμός θέσεων έμμισθου προσωπικού και εθελοντών και αριθμός πρώην χρηστών ως
έμμισθοι υπάλληλοι/εθελοντές
140
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34,5
25,7

20

0

Θέσεις έμμισθου προσωπικού

Θέσεις εθελοντών

Πρώην χρήστες ως έμμισθοι
υπάλληλοι/εθελοντές

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου, ΜΚΟ PRAKSIS, ΣΑΗΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΣΟΕ
ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ 2016)

20

Νέα άτομα: άτομα που προσήλθαν στο πρόγραμμα για πρώτη φορά κατά το έτος αναφοράς (2016)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά | 2018

97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ανταπόκριση στα Προβλήματα υγείας των Χρηστών

8.5 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ


Λόγω της διακοπής της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας του ΟΚΑΝΑ καταγράφεται μειωμένος
αριθμός επειγόντων περιστατικών το 2016 (Ν=414) σε σχέση με το 2015 (Ν=879).



Το 2017 εκδόθηκε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C σε ευάλωτους
πληθυσμούς οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό επιπολασμού της νόσου μεταξύ των οποίων και
οι ΧΕΝ, με σκοπό την ανάδειξη της σπουδαιότητας της Ηπατίτιδας C ως πρόβλημα δημόσιας υγείας
και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και επιτήρησης της.



Το 2016 ανακόπηκε η μείωση του αριθμού των συρίγγων η οποία ξεκίνησε από το 2014, και
σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 27% σε σχέση με το 2015. Η διανομή μεγαλύτερου αριθμού
συρίγγων κατά το έτος αναφοράς οφείλεται 1) στην πρωτοβουλία των φορέων απεξάρτησης και των
οργανισμών που
αναπτύσσουν δράσεις για ΧΕΝ να αυξήσουν τον μέσο όρο συρίγγων ανά ΧΕΝ
(κάλυψη σε σύριγγες) στη χώρα μας ο οποίος είναι χαμηλός σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ν=200 σύριγγες ανά ΧΕΝ) και 2) στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος συρίγγων στην
Αθήνα από τον ΣΟΕ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.



Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά την τελευταία πενταετία (2012-2016) ο αριθμός των HIV θετικών ΧΕΝ
που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία αυξάνεται συνεχώς κυρίως λόγω της παραμονής αυτών των
ατόμων στην θεραπεία.



Τα τελευταία χρόνια σημαντικό ποσοστό ατόμων υπό θεραπεία έχουν διαγνωσθεί για κάποιο
ψυχιατρικό πρόβλημα (2013: 25,0%, 2014: 29,0%, 2015: 26,7%, 2016: 27,6%), γεγονός που υπογραμμίζει
την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των θεραπευτικών προγραμμάτων στην παρουσία ψυχιατρικής
συννοσηρότητας στα εξαρτημένα άτομα και στην διερεύνηση για τη διάγνωσή της.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Τα στοιχεία για τις δράσεις των υπηρεσιών άμεσης πρόσβασης / μείωσης της βλάβης προέρχονται από
το Ερωτηματολόγιο Μείωσης της Βλάβης του ΕΚΤΕΠΝ. Επιπλέον, ορισμένα στοιχεία για την ψυχική
συννοσηρότητα προέρχονται από το Ερωτηματολόγιο για τη Θεραπεία.
Το ΕΚΤΕΠΝ δημιούργησε το 2008 το Ερωτηματολόγιο για τη Μείωση της Βλάβης για τη συγκέντρωση
ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με τις παρεμβάσεις άμεσης πρόσβασης / μείωσης της
βλάβης που έχει αναπτύξει η χώρα μας. Η δημιουργία του Ερωτηματολογίου βασίστηκε κυρίως στο
Έντυπο Περιγραφής Θεραπευτικής Μονάδας (ΕΝΤΥΠΟ Β), καθώς επίσης και στο ∆ομημένο
Ερωτηματολόγιο 23 για την Πρόληψη και τη Μείωση της Βλάβης από τη Χρήση Ναρκωτικών και στον
Τυποποιημένο Πίνακα 10 για τη ∆ιαθεσιμότητα των Συρίγγων / Βελονών του Ευρωπαϊκού Κέντρου
(EMCDDA). Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου υπάρχει σχετικός Οδηγός. Το
Ερωτηματολόγιο για τη Μείωση της Βλάβης συμπληρώνεται μία φορά το χρόνο από κάθε υπηρεσία /
μονάδα μείωσης της βλάβης / άμεσης πρόσβασης. Όλες οι υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης / μείωσης της
βλάβης (Ν=16) παρείχαν στοιχεία για το έτος 2016 στο ΕΚΤΕΠΝ.
Το Ερωτηματολόγιο για τη Θεραπεία αποτελεί την 6η αναθεωρημένη εκδοχή (Ιανουάριος 2018) του
πρωτότυπου ερωτηματολογίου TUF A (Treatment Unit Form Α, έκδοση Ιούνιος 1997) και συμπληρώνεται
από κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα μία φορά το χρόνο (βλ. Τεχνικές πληροφορίες Κεφαλαίου 6).
Ιωάννα Σιάμου & Λία Μαλέττου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Κοινωνικές προεκτάσεις της χρήσης: Η
παράνομη αγορά των ναρκωτικών
9.1 Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
9.1.1 Κατηγορίες για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά
Tο ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει ετησίως από το Συντονιστικό Όργανο ∆ίωξης Ναρκωτικών (ΣΟ∆Ν-ΕΜΠ)
στοιχεία που αφορούν τις κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με παραβάσεις του ισχύοντος
νόμου (κωδικοποίηση 3459/2006). Το 2016 οι ελληνικές ∆ιωκτικές Αρχές21 απήγγειλαν κατηγορίες
εις βάρος 15.482 ατόμων για χρήση, παραγωγή / καλλιέργεια, διακίνηση και άλλες κατηγορίες
ναρκωτικών ουσιών. Στο Γράφημα 9.1 παρουσιάζεται αύξηση στον αριθμό των κατηγορηθέντων
ατόμων κατά την εξαετία 2011-2016.
Γράφημα 9.1 Αριθμός κατηγορηθέντων και υποθέσεων για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΣΟ∆Ν-ΕΜΠ).

9.1.2 Παραβάσεις για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά από ανήλικους
Κάθε χρόνο η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων του ∆ικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών παρέχει στο
ΕΚΤΕΠΝ συγκεντρωτικά στοιχεία δικαστικών αποφάσεων και ατομικών φακέλων των ανηλίκων.
Τα στοιχεία αυτά, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια, στάλθηκαν στο ΕΚΤΕΠΝ τον Απρίλιο του
2018.
Με βάση την επεξεργασία των δικαστικών αποφάσεων του ημερολογιακού έτους 2016 (Ιανουάριος
2016-∆εκέμβριος 2016), εισήχθησαν σε δίκη στα ∆ικαστήρια Ανηλίκων Αθηνών (Μονομελές και
Τριμελές) 127 συνολικά κατηγορούμενοι ανήλικοι, με την κατηγορία ότι τέλεσαν παράβαση του
Κώδικα Νόμου για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ), ενίοτε σε συνδυασμό και με άλλη πράξη. Για τους 62 από
αυτούς εκδόθηκε οριστική απόφαση, ενώ για τους υπόλοιπους 65 η εκδίκαση της υπόθεσης
αναβλήθηκε.

21

Ελληνική Αστυνομία, Τελωνειακή Υπηρεσία, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, Λιμενικό Σώμα.
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Κάποιοι από τους ανηλίκους εισήχθησαν σε δίκη περισσότερες από μία φορές κατά το έτος 2016
για διάφορες παραβάσεις του ΚΝΝ ή για παραβάσεις του ΚΝΝ και για άλλες πράξεις στην αυτή ή σε
άλλη υπόθεση (οπότε και απέκτησαν την ιδιότητα του κατηγορουμένου περισσότερες από μία
φορές και καταμετρώνται τόσες φορές όσες εμπλέκονται σε υπόθεση παράβασης ΚΝΝ ως
κατηγορούμενοι), ενώ αρκετές είναι οι υποθέσεις όπου εμπλέκονται περισσότεροι από έναν
ανήλικο (περισσότεροι συγκατηγορούμενοι). Για τους λόγους αυτούς ο αριθμός των ανηλίκων
κατηγορουμένων για τους οποίους εκδόθηκε απόφαση για παράβαση ΚΝΝ ανήλθε στους 127,
αντιπροσωπεύοντας όμως 106 ανηλίκους ως φυσικά πρόσωπα. Επί συνόλου 127 κατηγορουμένων,
οι 91 (76 φυσικά πρόσωπα) εισήχθησαν22 για τέλεση πλημμεληματικής παράβασης του ΚΝΝ
(προμήθεια ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση), με το δικαστήριο κατά την εκδίκαση του συνόλου των
υποθέσεων να επιβάλει αναμορφωτικά μέτρα σε 23 κατηγορούμενους και ειδικότερα: Σε 6
κατηγορουμένους επιβλήθηκε η παρακολούθηση συμβουλευτικού προγράμματος (για χρήση και
κατάχρηση ουσιών), σε 10 κατηγορουμένους επιβλήθηκε το μέτρο της επιμέλειας Υπηρεσίας
Επιμελητών Ανηλίκων, ενώ σε 4 από τους τελευταίους επιβλήθηκε επιπλέον ρητά η
παρακολούθηση συμβουλευτικού προγράμματος. Σε 6 ανηλίκους επιβλήθηκε η καταβολή
συμβολικού χρηματικού ποσού σε κέντρο απεξάρτησης ή σε άλλον κοινωφελή φορέα. Σε έναν
κατηγορούμενο επιβλήθηκε το μέτρο της υπεύθυνης επιμέλειας γονέων. Εξάλλου, 15 ανήλικοι
κρίθηκαν ατιμώρητοι (ως συμπτωματικοί χρήστες), για τους 2 κρίθηκε ότι δεν τέλεσαν την πράξη,
ενώ για 5 ανηλίκους έπαυσε η ποινική δίωξη. Για 46 κατηγορουμένους εκδόθηκαν αποφάσεις που
ανέβαλαν την εκδίκαση της υπόθεσης.
Εξάλλου, επί του συνόλου των 127 κατηγορουμένων, οι 36 (30 φυσικά πρόσωπα) εισήχθησαν23 για
τέλεση κακουργηματικής παράβασης του ΚΝΝ (αγορά, κατοχή ή και πώληση ναρκωτικών). Για 19
κατηγορουμένους εκδόθηκαν αποφάσεις που ανέβαλαν την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ
αποφασίστηκε ότι 13 ανήλικοι τέλεσαν την κακουργηματική παράβαση. Το ∆ικαστήριο επέβαλε τα
παρακάτω αναμορφωτικά μέτρα: σε 5 ανηλίκους επιβλήθηκε το μέτρο της καταβολής συμβολικού
χρηματικού ποσού σε κέντρο απεξάρτησης ή σε άλλον κοινωφελή φορέα, 6 ανήλικοι τέθηκαν υπό
την επιμέλεια της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, ενώ σε έναν από τους τελευταίους
επιβλήθηκε επιπλέον και το αναμορφωτικό μέτρο της κοινωφελούς εργασίας καθώς και σε 3
ανηλίκους αυτό της παρακολούθησης συμβουλευτικού προγράμματος για χρήση και κατάχρηση
ουσιών. Σε 2 κατηγορούμενους επιβλήθηκε αποκλειστικά η παρακολούθηση τέτοιου
προγράμματος. Για 3 ανηλίκους αποφασίσθηκε ότι αναρμοδίως εισήχθησαν στο εν λόγω
δικαστήριο, ενώ για έναν έπαυσε η ποινική δίωξη συνεπεία μετατροπής της κατηγορίας σε
προμήθεια προς ιδία χρήση.

9.1.3 Κρατούμενοι για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά
Σύμφωνα με στατιστικά δελτία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωμάτων, το ΕΚΤΕΠΝ παρουσιάζει στοιχεία για την κατάσταση κρατουμένων για παράβαση του
νόμου Περί ναρκωτικών στις ελληνικές φυλακές. Ειδικότερα, ο αριθμός των παραβατών του νόμου
Περί ναρκωτικών την 1η Ιανουαρίου του 2017 ανήλθε στους 2.034, επί συνόλου 9.560
κρατουμένων. Όπως αποτυπώνεται στο Γράφημα 9.2, τόσο ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων
καθώς και το ποσοστό των κρατουμένων για παράβαση του νόμου Περί ναρκωτικών παρουσιάζει
αύξηση κατά το χρονικό διάστημα 2004-2009 και διαρκή μείωση κατά τη χρονική περίοδο 20102017.

22

Στην πλειονότητα των υποθέσεων πρόκειται για έναν κατηγορούμενο. Ωστόσο, σε 5 υποθέσεις οι
κατηγορούμενοι είναι 2, σε 4 είναι 3, σε μία υπόθεση είναι 4 ενώ σε άλλες 2 υποθέσεις είναι 7. Επίσης, στην
πλειονότητά τους οι υποθέσεις αφορούν αποκλειστικά στην παράβαση περί ναρκωτικών και σε 6 μόνο
υποθέσεις εμπλέκεται και άλλη πράξη.
23
Στην πλειονότητα των υποθέσεων πρόκειται για έναν κατηγορούμενο (σε 1 μόνο υπόθεση οι κατηγορούμενοι
είναι 3 και σε 2 υποθέσεις είναι 2) και η υπόθεση αφορά αποκλειστικά στην κακουργηματική παράβαση ΚΝΝ
(σε 3 μόνο υποθέσεις εμπλέκεται και άλλη πράξη).
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Γράφημα 9.2 Σύνολο κρατουμένων και αριθμός κρατουμένων για αδικήματα σχετικά με
ναρκωτικά (2004-2017) (1)
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Σημείωση. (1) Η πληροφορία για τον αριθμό των κρατουμένων από το 2011 και μετέπειτα προσδιορίστηκε
στις 1.1.2011-2015, ενώ για τα προηγούμενα έτη ο προσδιορισμός γινόταν στις 1.12.2000-2010.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων).

9.1.4 Άλλη παραβατικότητα σχετική με τα ναρκωτικά
∆ιαρρηχθέντα φαρμακεία
∆είκτη της σχετιζόμενης με τα ναρκωτικά παραβατικότητας αποτελεί ο αριθμός των
διαρρηχθέντων
φαρμακείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), κατά
το έτος 2016 καταγράφηκαν παραβιάσεις σε 9 φαρμακεία. Γράφημα 9.3 απεικονίζεται η κατανομή
των διαρρηχθέντων φαρμακείων για το χρονικό διάστημα 2000-2016.
Γράφημα 9.3 Κατανομή διαρρηχθέντων φαρμακείων για το χρονικό διάστημα 2000-2016
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΕΛ.ΑΣ.).
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Τροχαία ατυχήματα
Ο αριθμός των τροχαίων τα οποία οφείλονται σε χρήση ναρκωτικών ουσιών αποτελεί
συμπληρωματική ένδειξη της σχετιζόμενης με τα ναρκωτικά παραβατικότητας. Τα
οριστικοποιημένα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας για τη δεκαετία 2007-2016 παρουσιάζονται
στο Γράφημα 9.4. Όπως παρατηρείται, το σύνολο των οδικών ατυχημάτων μειώνεται κατά την
εξαετία 2011-2016 και ο αριθμός των οδικών ατυχημάτων λόγω χρήσης ναρκωτικών παραμένει
σταθερός κατά τη διετία 2014-2015.

Γράφημα 9.4 Κατανομή συνολικών οδικών ατυχημάτων και τροχαίων λόγω χρήσης ναρκωτικών
ουσιών για το χρονικό διάστημα 2007-2016

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΕΛ.ΑΣ.).

9.2 Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
9.2.1 Κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών
Το ΣΟ∆Ν-ΕΜΠ συλλέγει στοιχεία από όλες τις ∆ιωκτικές Αρχές, τα οποία αφορούν τις
κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τους συνηθέστερους τρόπους διακίνησής τους,
καθώς και τις χώρες παραγωγής και προέλευσής τους. Ακολουθεί η επεξεργασία των στοιχείων
και η αποστολή τους σε ετήσια βάση στο ΕΚΤΕΠΝ. Στον Πίνακα 9.1 παρουσιάζονται οι κατασχέσεις
διαφόρων ουσιών κατά το χρονικό διάστημα 2008-2016.
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Πίνακας 9.1 Κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (2008-2016)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ηρωίνη (kg)

442

595

521

307

331

235

2.528

567

219

Κοκαΐνη (kg)

61

626

221

463

201

706

297

102

166

Κάνναβη (1) (kg)

4.695

7.367

7.746

13.515

22.428

20.950

19.603

2.804

13.018

Φυτά κάνναβης

23.916

15.515

21.607

33.242

34.040

23.008

52.284

60.922

55.705

Μεθαδόνη (δισκία)

4.359

1.277

1.092

2.075

1.137

694

53

3.803

698

Συνθετικά ναρκωτικά 8.652
(2) (δισκία)

46.115

12.823

70

3.253

34.759

102.999

315

9.522

491

244

141

2.890

104

186

99

812

455

68.424

72.956

116.591

64.539

123.347

130.847

49.045

63.588

57.034

LSD (δόσεις)
Ηρεμιστικά (δισκία)

Σημειώσεις.(1) Συμπεριλαμβάνονται οι κατασχέσεις κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης. (2) Συμπεριλαμβάνονται
τα δισκία αμφεταμινών και Έκστασης.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΣΟ∆Ν-ΕΜΠ).

Η ηρωίνη είναι το πιο διαδεδομένο οπιοειδές στην Ευρωπαϊκή αγορά ναρκωτικών. Η Ελλάδα
αποτελεί ως κατεξοχήν ενδιάμεση χώρα (transit) διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης που
παράγονται στην Ασία και προορίζονται για την Ευρώπη μέσω του νότιου Βαλκανικού Άξονα. Η
συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας από τις αρχές επιβολής του Νόμου
κατά το έτος 2016 ήταν 219 κιλά. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα κατασχέσεων της
τελευταίας 9ετίας (Πίνακας 9.1).
Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη διακίνηση, εισαγωγή ηρωίνης στη χώρα κατά το έτος 2015 ήταν
τα ακόλουθα:







Οχήματα ιδιωτικής χρήσεως στο χώρο των αποσκευών ή σε διάφορα σημεία εσωτερικά των
οχημάτων, τόσο στα μηχανικά μέρη αυτών, όσο και σε ειδικές κρύπτες, οι οποίες
κατασκευάστηκαν για αυτό το σκοπό.
Φορτηγά οχήματα και λεωφορεία, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες ή στο χώρο του
φορτίου, εισάγουν μέσω των Ελληνοτουρκικών συνόρων, τις προς διακίνηση ποσότητες από
την Τουρκία.
Μέσω ιδιωτικών ταχυπλόων και φεριμπότ γραμμής, από τις παράκτιες πόλεις της Τουρκίας
προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Μέσω κυρίως του ∆ιεθνούς Αερολιμένα ΑΘΗΝΩΝ «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τις ποσότητες
να αποκρύπτονται στις αποσκευές των επιβατών, σε ταχυδρομικά δέματα, κάτω από τα ρούχα
αλλά και ενδοσωματικά.

Η κοκαΐνη είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία στην Ευρώπη, μετά την κάνναβη. Η
συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας από τις διωκτικές αρχές το 2016
ήταν περίπου 166 κιλά (Πίνακας 9.1). Οι μεγαλύτερες ποσότητες κατασχέθηκαν από την Ελληνική
Αστυνομία.
Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη διακίνηση, εισαγωγή κοκαΐνης στη χώρα κατά τη διάρκεια του
έτους 2016 είναι τα ακόλουθα:






Φορτηγά πλοία, όπου η ποσότητα κοκαΐνης αποκρύπτεται επιμελώς είτε μέσα στο νόμιμο
φορτίο (π.χ. κιβώτια με φρούτα, οικοδομικά υλικά), είτε σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες των
εμπορευματοκιβωτίων.
Αεροπορικώς μέσω επιβατών-μεταφορέων (αποσκευές, κατάποση) από Νότια Αμερική στην
Ελλάδα.
Μέσω ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών (δέματα).
Με οχήματα ιδιωτικής χρήσεως ή φορτηγά δημοσίας χρήσεως προερχόμενα από γειτονικές
χώρες, είτε σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, είτε στις αποσκευές επιβαινόντων.
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Η συνολική ποσότητα κάνναβης που κατασχέθηκε στη χώρα μας το 2016 παρουσίασε αισθητή
αύξηση σε σχέση με τον αριθμό των κατασχέσεων του 2015 (Πίνακας 9.1). Επιπλέον, οι
κατασχεθείσες ποσότητες φυτών κάνναβης για το έτος 2016 έφθασαν τις 55.705 (Πίνακας 9.1). Οι
μεγαλύτερες ποσότητες της ουσίας και των φυτών κάνναβης, κατασχέθηκαν από την Ελληνική
Αστυνομία.
Οι κατασχέσεις ποσότητες συνθετικών ναρκωτικών για το έτος 2016 έφθασαν τα 9.522 δισκία,
των ηρεμιστικών δισκίων τα 57.034 δισκία, των δισκίων μεθαδόνης τα 698 και των δόσεων LSD
τις 455 (Πίνακας 9.1).
Στο Γράφημα 9.5 απεικονίζεται διαχρονικά η πορεία των κατασχέσεων ηρωίνης, κοκαΐνης και
ινδικής κάνναβης.
Γράφημα 9.5 Κατασχεθείσες ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης (2000-2016)
100.000

14.966
10.000

18.220

11.926 14.144
7.243

22.428
6.915

Αριθμός, Κιλά

330
297
100

155

324
239

247

315

331

19.603

2.528

1.152

660

20.950

13.018

4.663

4.777

1.000

13.515
7.367 7.746

12.446

312

448

626
595

521

259

2.804

706
463

331
567

255

201

221

307

201 235

219

297
166
102

43

57

67

10

Ηρωίνη

Κοκαΐνη

Ινδική κάνναβη

1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΣΟ∆Ν-ΕΜΠ).

9.2.2 Ανάλυση των περιφερειών της Ελλάδας με βάση τις κατασχεθείσες
ποσότητες ναρκωτικών
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης του ΣΟ∆Ν, στις υποθέσεις για παραβάσεις του
ισχύοντος νόμου που απασχόλησαν τις ∆ιωκτικές Αρχές το έτος 2016 η πλειονότητα των
κατασχέσεων ηρωίνης σε επίπεδο επικράτειας παρατηρήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής με
ποσοστό 33,2% και ακολούθησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) με ποσοστό
31,0%.
Για το έτος 2016 τα πρωτεία στις κατασχέσεις κάνναβης (κατεργασμένης και ακατέργαστης),
περιήλθαν στην Περιφέρεια Αττικής με ποσοστό 31,7%, με την Περιφέρεια Ηπείρου να ακολουθεί
σε ποσοστιαία κατάσχεση της τάξης του 22,5%.
Ο αριθμός των κατασχέσεων στα φυτά ινδικής κάνναβης παρέμεινε και το έτος 2016 υψηλός. Η
πλειονότητα των κατασχέσεων φυτών ινδικής κάνναβης πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ποσοστό 29,9%, ενώ ακολούθησαν οι Περιφέρειες Κρήτης
(16,5%) και Πελοποννήσου (12,7%).
Στα Γραφήματα 9.6, 9.7 και 9.8 απεικονίζονται οι ποσοστιαίες κατανομές των κατασχέσεων ανά
ναρκωτική ουσία και γεωγραφική περιφέρεια για το έτος 2016.
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Γράφημα 9.6 Ποσοστά κατασχεθεισών ποσοτήτων ηρωίνης, ανά γεωγραφική περιφέρεια, για το
έτος 2016

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΣΟ∆Ν-ΕΜΠ).

Γράφημα 9.7 Ποσοστά κατασχεθεισών ποσοτήτων ινδικής κάνναβης, ανά γεωγραφική
περιφέρεια, για το έτος 2016

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΣΟ∆Ν-ΕΜΠ).
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Γράφημα 9.8 Ποσοστά κατασχεθεισών ποσοτήτων φυτών ινδικής κάνναβης, ανά γεωγραφική
περιφέρεια, για το έτος 2016

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΣΟ∆Ν-ΕΜΠ).

9.2.3 Νέες ψυχοδραστικές ουσίες
Γράφημα 9.9 Αριθμός νέων ψυχοδραστικών ουσιών που κοινοποιήθηκαν μέσω ∆ικτύου ΣΕΠ για
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018
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Οι χημικές ομάδες και οι νέες ουσίες που ταυτοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2017 στη χώρα μας
παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.2. Οκτώ (8) από τις 15 νέες ουσίες εντοπίστηκαν σε κατασχεθείσες
ποσότητες, πέντε (5) σε λύματα στην Ψυττάλεια Αττικής στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας (Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ) και δύο
αναφέρθηκαν σε κλήσεις στο Κέντρο ∆ηλητηριάσεων.
Πίνακας 9.2

Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες που ταυτοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2017

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

ΟΥΣΙΕΣ

Ν

Συνθετικά κανναβινοειδή

5CI-AB-PINACA, AMB-FUBINACA, STS-135,
ADB-FUBINACA
4-CEC, N-propylnorpentedrone,
4-Methyl-N-ethylnorpentedrone,
4-Methylpentedrone, Methedrone/bk-PMMA
PMA, Methoxyphenamine/OMMA, DMMA
5-HO-DMT
Methoxypiperamide
Carfentanil
ΣΥΝΟΛΟ

4

Καθινόνες

Φαιναιθυλαμίνες
Indolalkylamine (τρυπταμίνη)
Πιπεραζίνη
Οπιοειδές

5

3
1
1
1
15

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018

Γράφημα 9.10 Κατασχεθείσες ποσότητες κανναβινοειδών και καθινόνων 2012-2017
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2017
11856,28
6805,28

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: Γενικό Χημείο του Κράτους 2017).

Η αύξηση στις κατασχεθείσες ποσότητες συνθετικών κανναβινοειδών και καθινόνων το 2017 σε σχέση
με το 2016 οφείλεται κυρίως σε τέσσερις μεγάλες κατασχέσεις της τάξεως του ενός κιλού και
άνω που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους αναφοράς.
Κατά το έτος αναφοράς συνέβησαν τα εξής.




Η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο ταυτοποιήθηκε για
πρώτη φορά κατά το έτος αναφοράς η νέα καθινόνη N-propylnorpentedrone σε περίπου έξι κιλά
λευκή σκόνη. Στην ίδια υπόθεση βρέθηκαν επίσης δέκα κιλά υπόλευκης σκόνης που περιείχε
το συνθετικό κανναβινοειδές 5F-MDMB-PINACA/5F-ADB. Σύμφωνα με τις ∆ιωκτικές Αρχές, οι
ποσότητες αυτές προορίζονταν για την Τουρκία.
Εντοπίστηκαν τρία (Ν=3) καταστήματα τα οποία πουλούσαν προϊόντα που περιείχαν συνθετικά
κανναβινοειδή στη Θεσσαλονίκη. Τα προϊόντα αυτά το 2017 πωλούνταν χωρίς ενδείξεις έτσι
ώστε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) να μη μπορεί να τα αποσύρει από την αγορά ως
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επικίνδυνα προϊόντα για τη δημόσια υγεία (δες Ανακλήσεις, www.eof.gr) εφόσον οι αποφάσεις
του λαμβάνονταν με βάση την εμπορική τους ονομασία.
Εντοπίστηκε επίσης ένα εργαστήριο τυποποίησης δισκίων αμφεταμίνης και κατασχέθηκαν
655.765 δισκία με το λογότυπο CAPTAGON. Η αγοροπωλησία των δισκίων, σύμφωνα με τις
διωκτικές αρχές, σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα.



9.2.4 Τιμή και καθαρότητα ναρκωτικών
Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών και Β΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης)
προσδιορίζει ύστερα από εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων τη χημική σύσταση και την καθαρότητα
των ουσιών που κατάσχονται από την Ελληνική Αστυνομία, την Τελωνειακή Υπηρεσία, το Λιμενικό
Σώμα και την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων.
Η μέγιστη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία στα δείγματα ηρωίνης
κατά το έτος 2016 ήταν 41,6%, επίπεδα μειωμένα κατά το ήμισυ
συγκριτικά με το 2015. Επιπλέον, η μέση περιεκτικότητα σε δραστική
ουσία των δειγμάτων κοκαΐνης ήταν 75,0%, επίπεδα παραπλήσια με τα
αντίστοιχα του 2015.

Ως καθαρότητα ορίζεται
η επί τοις εκατό (%)
περιεκτικότητα
ενός
δείγματος σε «δραστική»
ουσία.

Πληροφορίες για την τιμή των ουσιών στην παράνομη αγορά των ναρκωτικών παίρνουμε από το
ΣΟ∆Ν. Όπως παρατηρείται η μέγιστη λιανική (σε «επίπεδο δρόμου») τιμή της ηρωίνης μετά το έτος
2008 παρουσιάζει μείωση (Γράφημα 9.11). Χαρακτηριστικά, παρατηρείται ότι τα ανώτερα επίπεδα
λιανικής τιμής της ηρωίνης για το 2008 ήταν 80 ευρώ/γραμμ. και τα αντίστοιχα επίπεδα στη τριετία
2014-2016 έφθασαν μόλις τα 30 ευρώ/γραμμ.
Η λιανική τιμή της κοκαΐνης κυμάνθηκε μεταξύ 60-110 ευρώ/γραμμ. (Γράφημα 9.11),
σταθεροποιημένη τόσο ως προς την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή μετά το 2014. Αντίστοιχα, η
λιανική τιμή της κατεργασμένης κάνναβης κυμάνθηκε μεταξύ 13-35 ευρώ/γραμμ., παρουσιάζοντας
σταθεροποίηση ως προς τη μέγιστη τιμή της μετά την αυξητική μεταβολή της τάξεως των 10€
συγκριτικά με τη χρονική περίοδο 2012-2014. (Γράφημα 9.11).
Γράφημα 9.11 Ελάχιστη και μέγιστη λιανική τιμή ηρωίνης, κοκαΐνης και κατεργασμένης κάνναβης
(2002-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΣΟ∆Ν-ΕΜΠ).

Τα δισκία Έκστασης παρουσιάζουν τιμή πώλησης μεταξύ 3-8 ευρώ/δισκίο για το χρονικό διάστημα
2014-2016. Πρόκειται για τις χαμηλότερες μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τελευταίας
δωδεκαετίας, με έντονη μείωση της μέγιστης τιμής η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η
ελάχιστη τιμή προηγούμενων ετών (Γράφημα 9.10). Οι τιμές των δόσεων LSD για το χρονικό
διάστημα 2012-2016 σταθεροποιούνται και κυμαίνονται μεταξύ 5-15 ευρώ/δόση (Γράφημα 9.12).
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Γράφημα 9.12 Ελάχιστη και μέγιστη λιανική τιμή δισκίων Έκστασης και δόσεων LSD (2002-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: ΣΟ∆Ν-ΕΜΠ).

9.3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ


Ο αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων που υπάγονται στον ισχύοντα νόμο παρουσίασε
αύξηση κατά την εξαετία 2011-2016.



Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του ∆ικαστηρίου
Ανηλίκων Αθηνών (Μονομελές και Τριμελές) για το ημερολογιακό έτος 2016 (Ιανουάριος 2016∆εκέμβριος 2016), εισήχθησαν σε δίκη στα ∆ικαστήρια Ανηλίκων Αθηνών (Μονομελές και
Τριμελές) 127 συνολικά κατηγορούμενοι ανήλικοι, με την κατηγορία ότι τέλεσαν παράβαση του
Κώδικα Νόμου για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ), ενίοτε σε συνδυασμό και με άλλη πράξη.



Ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων καθώς επίσης και το ποσοστό των κρατουμένων για
παράβαση του νόμου Περί ναρκωτικών παρουσιάζει αύξηση κατά το χρονικό διάστημα 20042009 και διαρκή μείωση κατά τη χρονική περίοδο 2010-2017.



Για το έτος 2015 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των κατασχεθέντων ποσοτήτων ηρωίνης.
Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα κατασχέσεων της τελευταίας 9ετίας, Ο αριθμός των
κατασχεθεισών ποσοτήτων κοκαΐνης κατά το έτος 2016 ήταν ελαφρώς αυξημένος συγκριτικά
με το έτος 2015, παραμένοντας όμως σε χαμηλά επίπεδα για την τελευταία 3ετία. Η συνολική
ποσότητα κάνναβης που κατασχέθηκε στη χώρα μας το 2016 παρουσίασε αισθητή μείωση σε
σχέση με τον αριθμό των κατασχέσεων του 2015.



Η πλειονότητα των κατασχέσεων ηρωίνης σε επίπεδο επικράτειας παρατηρήθηκαν στην
Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Όσον αφορά στις κατασχέσεις κάνναβης οι
Περιφέρειες Αττικής και Ηπείρου παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους αριθμούς κατασχέσεων.
Ο μεγαλύτερος αριθμός κατασχέσεων στα φυτά ινδικής κάνναβης πραγματοποιήθηκε στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.



Η σημαντική αύξηση στον αριθμό των νέων ψυχοδραστικών ουσιών που εντοπίζονται για
πρώτη φορά στη χώρα μας, ξεκίνησε το 2015 και ανακόπηκε κατά το έτος αναφοράς κατά τη
διάρκεια του οποίου ταυτοποιήθηκε μικρότερος αριθμός νέων ουσιών (Ν=15) σε σχέση με τα
δύο προηγούμενα έτη (2015: 17, 2016: 24).



Το 2017 εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα καθινόνη
N-propylnorpentedrone.
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Κατά το έτος αναφοράς, τα προϊόντα που περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή πωλούνταν
χωρίς ενδείξεις (χωρίς εμπορικές ονομασίες) με αποτέλεσμα η απόσυρση τους από την αγορά
ως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία να συναντά δυσκολίες.



Η μέγιστη περιεκτικότητα σε δραστική ουσία στα δείγματα ηρωίνης κατά το έτος 2016 ήταν
41,6%, επίπεδα μειωμένα κατά το ήμισυ συγκριτικά με το 2015. Επιπλέον, η μέση
περιεκτικότητα σε δραστική ουσία των δειγμάτων κοκαΐνης ήταν 75,0%, επίπεδα παραπλήσια
με τα αντίστοιχα του 2015.



Τη φθηνότερη μέγιστη λιανική τιμή πώλησης μετά το 2008 έλαβε η ηρωίνη κατά τη τριετία
2014-2016. Η μέγιστη λιανική τιμή πώλησης της κοκαΐνης σταθεροποιήθηκε μετά το έτος 2012,
όπως αντίστοιχα στο χρονικό διάστημα 2014-2016 η ελάχιστη λιανική τιμή πώλησης της
παρέμεινε σταθερή. Επιπλέον, η μέγιστη τιμή πώλησης της κατεργασμένης κάνναβης
παρουσίασε σταθεροποίηση μετά την αυξητική μεταβολή της τάξεως των 10€ συγκριτικά με τη
χρονική περίοδο 2012-2014.



Τόσο η μέγιστη όσο και η ελάχιστη τιμή λιανικής πώλησης των δισκίων Έκστασης για το 2016
παρουσίασαν τις χαμηλότερες τιμές μετά το έτος 2002. Επιπλέον, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή
λιανικής πώλησης των δόσεων LSD παρέμειναν αμετάβλητες μεταξύ των ετών 2012 και 2016.

Αργυρώ Ανταράκη & Ιωάννα Σιάμου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Ανταπόκριση στα κοινωνικά προβλήματα
της χρήσης
10.1 ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
Οι υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης έχουν ως στόχο τους τη στήριξη της θεραπείας και την
πρόληψη της υποτροπής και καλούνται να αντιμετωπίσουν τις βασικές παραμέτρους του
κοινωνικού αποκλεισμού των χρηστών ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον ορισμό του ΕΚΠΝΤ
(Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας), ως επανένταξη ορίζεται
κάθε κοινωνική παρέμβαση με στόχο την ένταξη πρώην ή νυν προβληματικών χρηστών
ναρκωτικών στην κοινότητα. Η επανένταξη μπορεί να χωριστεί σε τρεις βασικούς τύπους
παρεμβάσεων: α. στην εκπαίδευση (στην οποία περιλαμβάνεται και η κατάρτιση), β. στην
απασχόληση και γ. στη στέγαση. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιούνται και άλλα μέτρα, όπως η
συμβουλευτική και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης η επανένταξη δεν πραγματοποιείται απαραίτητα μετά την
ολοκλήρωση της θεραπείας, αλλά λαμβάνει χώρα στο τελικό στάδιο της θεραπευτικής
διαδικασίας. Σε άλλες περιπτώσεις παρέχεται ως χωριστή και ανεξάρτητη μεταθεραπευτική
παρέμβαση, η οποία πραγματοποιείται από ειδικές δομές. Στην Ελλάδα η επανένταξη έπεται της
διαδικασίας απεξάρτησης και αποτελεί το τελευταίο στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας. Οι
υπηρεσίες επανένταξης παρέχονται είτε στο τελευταίο στάδιο μιας ενιαίας θεραπευτικής
διαδικασίας είτε σε εξειδικευμένες δομές επανένταξης.
Το 2016 λειτουργούσαν συνολικά στην Ελλάδα 28 προγράμματα επανένταξης (Παράρτημα ΙΙΙ) τα
οποία χωρίζονται στους ακόλουθους τύπους:


τέσσερα (4) Κέντρα Επανένταξης Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων



δεκαεπτά (17) Κέντρα Επανένταξης Ενηλίκων



δύο (2) Κέντρα Επανένταξης Ενηλίκων, που αποτελούν επιμέρους στάδιο θεραπείας (φάση)
και λειτουργούν στο πλαίσιο πολυφασικού «στεγνού» θεραπευτικού προγράμματος



δύο (2) Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Επανένταξης (ΕΚΚΕΕ)



τρία (3) Κέντρα Επανένταξης Ενηλίκων για αποφυλακισμένους χρήστες24

Από τα προγράμματα αυτά δέκα οκτώ (18) ανήκουν στο ΚΕΘΕΑ, πέντε (5) στον ΟΚΑΝΑ, τρία (3) στο
Πρόγραμμα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ) και δύο (2) στα
θεραπευτικά προγράμματα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ).
Το 2016, o OKANA προχώρησε στη δημιουργία Μονάδας Εντατικής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
(ΜΕΨΥ) στην Πάτρα. Πρόκειται για την τελευταία φάση πριν την κοινωνική επανένταξη στην οποία
παρέχεται συστηματική ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Επιπλέον, το κέντρο κοινωνικής επανένταξης
του πρωινού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ ξεκίνησε το 2016 να παρέχει υπηρεσίες έγκαιρης
και εντατικής παρέμβασης.

∆ιάρκεια
Η προγραμματισμένη διάρκεια των προγραμμάτων επανένταξης είναι περίπου ένα έτος και 2 μήνες
(433 ημέρες).

24

Για αποφυλακισμένους χρήστες, βλ. Ενότητα 10.2: Παρεμβάσεις για χρήστες ναρκωτικών στο πλαίσιο του
ποινικού / σωφρονιστικού συστήματος.
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∆υναμικότητα
Το 2016, η συνολική δυναμικότητα των προαναφερθέντων κέντρων αντιστοιχεί σε 724 συνολικά
θέσεις, εκ των οποίων οι 674 προορίζονται για ενήλικες, ενώ μόλις 50 θέσεις προορίζονται για
εφήβους και νεαρούς ενήλικες.25

Θεραπευόμενοι
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που δέχτηκαν τις υπηρεσίες των δομών επανένταξης καθ’ όλη
τη διάρκεια του 2016 ήταν 659 άτομα (κυρίως άνδρες, 85,3%), εκ των οποίων σχεδόν τα μισά (311
άτομα) δέχτηκαν υπηρεσίες επανένταξης για πρώτη φορά το 2016. Τις υπηρεσίες των Κέντρων
Επανένταξης Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων δέχτηκαν 33 άτομα, ενώ των Κέντρων Επανένταξης
Ενηλίκων 626 άτομα.

Τάσεις
Κατά την τελευταία επταετία 2010-2016, τόσο η δυναμικότητα των δομών όσο και ο συνολικός
αριθμός των ατόμων που δέχτηκαν υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης παρουσιάζουν μια τάση
μείωσης, κυρίως λόγω της αύξησης που παρατηρείται στο ποσοστό των ατόμων που παραμένουν
στην φάση της κυρίως θεραπείας και της μείωσης του ποσοστού ολοκλήρωσης στα στεγνά
θεραπευτικά προγράμματα26, που αποτελούν και την πλειονότητα των προγραμμάτων κοινωνικής
επανένταξης. (Γράφημα 10.1).
Γράφημα 10.1 ∆ιαχρονική τάση της δυναμικότητας και του συνολικού αριθμού των ατόμων σε
προγράμματα επανένταξης (2003-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

10.1.1 Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
Η γενικότερη επιμόρφωση, η κάλυψη εκπαιδευτικών ελλείψεων και η επαγγελματική κατάρτιση
αποτελούν βασικές επιδιώξεις στο στάδιο της επανένταξης. Οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην
αναβάθμιση των ακαδημαϊκών, τεχνικών ή πρακτικών δεξιοτήτων αυξάνουν τις πιθανότητες
εύρεσης εργασίας όσον αφορά τα άτομα που παρακολουθούν τη θεραπεία.
25

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί αναφέρονται στο σύνολο των ατόμων που μπορούν να εξυπηρετήσουν οι μονάδες
ανά μήνα.
26
Για περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την έκβαση των «στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων βλ.
Γράφημα 6.15 στην Ενότητα 6.3.2 του Κεφαλαίου 6: Συμβουλευτική και θεραπεία για τις ουσιοεξαρτήσεις: Εξελίξεις
και παρεμβάσεις.
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Το 2016 δεκαεννέα (19) δομές παρείχαν τη δυνατότητα σχολικής εκπαίδευσης στους
θεραπευομένους. Κύριος στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η προετοιμασία των
συμμετεχόντων ώστε να λάβουν μέρος σε εξετάσεις και να επιτύχουν την κατοχύρωση των
τυπικών τους προσόντων. Στη διάρκεια της σχολικής περιόδου 2015-2016 τα παραπάνω
εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολούθησαν συνολικά 506 άτομα, εκ των οποίων 75 άτομα
πέτυχαν σε προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 4 άτομα
εισήχθησαν σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 11 άτομα απέκτησαν πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας και 54 άτομα απέκτησαν πιστοποιητικό εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης είτε σε απεξαρτημένα άτομα είτε σε θεραπευόμενους
χρήστες που βρίσκονται στο στάδιο της επανένταξης παρέχονται από 19 προγράμματα. Το 2016
συμμετείχαν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 168 άτομα.
Επιπλέον, το 2016 συνολικά 62 άτομα ωφελήθηκαν από 4 σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε
τομείς όπως η φωτογραφία, οι υπολογιστές, η μουσική και οι τέχνες που διοργανώθηκαν από το
ΕΚΚΕΕ Αθήνας, ενώ το ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης παρέπεμψε 10 άτομα σε ΚΕΚ για τη συμμετοχή τους
σε σεμινάρια κατάρτισης.

10.1.2 Εργασιακή απασχόληση
Από τα στοιχεία για την εργασιακή κατάσταση των ατόμων που παρακολουθούν τα Κέντρα
Επανένταξης προκύπτει ότι σε αυτό το στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας δίνεται από τα
θεραπευτικά προγράμματα ιδιαίτερο βάρος στην επαγγελματική αποκατάσταση των
απεξαρτημένων. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των ατόμων που δέχτηκαν υπηρεσίες σε
εξειδικευμένες δομές επανένταξης το 2016 το 27% (178 άτομα) εργάζονταν ήδη με την έναρξη του
έτους, ενώ παρόμοιο ποσοστό (33,1%, 218 άτομα) εξασφάλισαν εργασιακή απασχόληση κατά τη
διάρκεια του έτους. Αυτό σημαίνει πως 6 στα 10 άτομα είτε εργάζονταν ήδη είτε εξασφάλισαν
εργασία κατά το 2016. Παράλληλα, 25 από τα 432 μέλη του ΟΚΑΝΑ που δέχτηκαν τις υπηρεσίες του
ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης το 2016, βρήκαν δουλειά μέσω του Γραφείου Προώθησης στην Απασχόληση.
Όπως προκύπτει από το Γράφημα 10.2, από το 2008 – όπου και ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL – έως το 2011 το ποσοστό των ατόμων που παρακολουθούν
κάποιο πρόγραμμα επανένταξης και εξασφάλισαν εργασία παρουσιάζει μείωση, ενώ ακολούθως το
ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό έως το 2016.
Γράφημα 10.2 ∆ιαχρονική τάση του ποσοστού των ατόμων που εργάζονταν ήδη και εκείνων που
εξασφάλισαν εργασία κατά το έτος αναφοράς (2008-2016)
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10.1.3 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας
Βασικό στόχο των υπηρεσιών επανένταξης αποτελεί η παροχή υποστήριξης σε πρώην χρήστες
εξαρτησιογόνων ουσιών στο κρίσιμο στάδιο της μετάβασής τους από το θεραπευτικό σύστημα στην
εργασιακή πραγματικότητα. Στο κρίσιμο αυτό στάδιο της διαδικασίας απεξάρτησης, στο οποίο ο πρώην
χρήστης καλείται να αναλάβει τη φροντίδα της υγείας και της ζωής του, οι δομές επανένταξης
παρέχουν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης, ανάπτυξης προσωπικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης των σχέσεων με την οικογένεια, βελτίωσης της σωματικής
υγείας, καθώς και ομάδες δημιουργικής απασχόλησης. Το 2016 συνοδευτικές υποστηρικτικές
υπηρεσίες παρείχαν 16 Κέντρα Επανένταξης, ενώ υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής
υποστήριξης παρείχε το σύνολο των κέντρων. Επίσης, το πρόγραμμα 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ προσέφερε
συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, επαγγελματική συμβουλευτική και συμβουλευτική
σταδιοδρομίας σε 52 άτομα των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης του φορέα, ενώ το ΕΚΚΕΕ
Αθήνας προσέφερε συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε συνολικά 193 άτομα.

Νομικές υπηρεσίες
Οι νομικές εκκρεμότητες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στην πορεία της απεξάρτησης από τα
ναρκωτικά. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παρακολούθηση των θεραπευτικών προγραμμάτων
προσφέρεται νομική συμβουλευτική και υποστήριξη ή παρουσία σε δίκη. Επιπλέον, νομικές υπηρεσίες
παρέχονται και σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.
Το 2016 τα Κέντρα Επανένταξης προσέφεραν νομική βοήθεια σε 128 συνολικά άτομα. Στο ίδιο πλαίσιο,
στο ΚΕΘΕΑ και στον ΟΚΑΝΑ λειτουργεί υπηρεσία νομικής υποστήριξης σε συνεργασία με τους
∆ικηγορικούς Συλλόγους της χώρας. Κατά τη διάρκεια του 2016 η Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης του
ΟΚΑΝΑ διεκπεραίωσε 156 υποθέσεις θεραπευομένων.

Στεγαστική βοήθεια
Η παροχή στέγης ή βοήθειας για την ανεύρεση στέγης αποτελεί σημαντική παρέμβαση επανένταξης,
η οποία έχει στόχο να φέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στη ζωή των ατόμων που ακολουθούν
θεραπεία. ∆έκα Κέντρα Επανένταξης παρέχουν τη δυνατότητα διαμονής σε θεραπευομένους,
διαθέτοντας ξενώνες για άτομα που βρίσκονται και ζουν στην επαρχία ή στερούνται οικογενειακής
στήριξης. Το 2016 η δυναμικότητα των παραπάνω χώρων ήταν 152 άτομα, ενώ φιλοξενήθηκαν
συνολικά 245 άτομα.

Υπηρεσίες μεταθεραπευτικής φροντίδας
Όλα τα Κέντρα Επανένταξης παρέχουν μεταθεραπευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (after care).
Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν συνήθως διάρκεια 12 έως 24 μήνες και παρέχουν στον
θεραπευόμενο τη δυνατότητα να βιώσει σταδιακά την αποδέσμευση από το θεραπευτικό πλαίσιο,
να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και να σταθεροποιήσει την αλλαγή που έγινε στη ζωή
του. Οι υπηρεσίες αυτές διαφοροποιούνται ανά κέντρο και αφορούν κατά κύριο λόγο ατομικές και
ομαδικές συναντήσεις, ομάδες οικογένειας, ψυχοθεραπεία κ.ά.

10.1.4 Στοιχεία έκβασης
Με βάση τα στοιχεία έκβασης των Κέντρων Επανένταξης για το έτος 2016 (Γράφημα 10.3) περίπου
τα μισά άτομα (49%, 323 άτομα) συνεχίζουν την παρακολούθηση του προγράμματος επανένταξης
μέχρι το τέλος του έτους, ενώ το 31% των ατόμων (206 άτομα) αποχωρούν από τις δομές αυτού
του τύπου έχοντας ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προγράμματος. Ένα μικρότερο ποσοστό
αποχωρεί ιδία βουλήσει (10%, 63 άτομα), ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό διακόπτει πρόωρα λόγω
χορήγησης εξιτηρίου27 (8%, 51 άτομα).

27

Πρόωρη χορήγηση εξιτηρίου είναι η αποπομπή από το πρόγραμμα λόγω παραβίασης του κανονισμού του.
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Γράφημα 10.3 Έκβαση των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης (2016)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

10.1.5 Στοιχεία αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης
Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, το 2016 η πλειονότητα
των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης (20 προγράμματα) υλοποίησαν κάποιο πρόγραμμα
αξιολόγησης των παρεμβάσεών τους. Σχεδόν στο σύνολό τους ανέφεραν ότι έκαναν εσωτερική
αξιολόγηση, ενώ μόνο 3 προγράμματα εφάρμοσαν εξωτερική αξιολόγηση της θεραπευτικής
διαδικασίας. Όσον αφορά τον τύπο της αξιολόγησης, τα προγράμματα πραγματοποίησαν αξιολόγηση
της επίτευξης των στόχων (9 από τα 20), της διαδικασίας (6 από τα 20) και του σχεδιασμού του
προγράμματος (5 από τα 20).

10.2 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ / ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
10.2.1 Εισαγωγή
Οι χρήστες ναρκωτικών στις φυλακές αποτελούν μια εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα με ιδιαίτερες
ανάγκες. Στην Ελλάδα οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια
στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος στόχο έχουν την ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες
των χρηστών κρατουμένων, προσφέροντάς τους υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεραπείας, μείωσης
της βλάβης και κοινωνικής επανένταξης.
Οι φορείς υλοποίησης των παρεμβάσεων αυτών είναι το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ, το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και η Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ
(ΨΝΑ).

10.2.2 Παρεμβάσεις για φυλακισμένους χρήστες
Υποστηρικτικές παρεμβάσεις στις φυλακές
Οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στις φυλακές
βασίζονται στους σκοπούς λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων των θεραπευτικών
προγραμμάτων (βλ. Κεφ. 6, Ενότητα 6.2) και ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες των
κρατούμενων χρηστών ναρκωτικών.
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Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ενημέρωση, κινητοποίηση και
ευαισθητοποίηση, μείωση της βλάβης, καθώς και ομάδες αυτοβοήθειας. Στο πλαίσιο αυτών των
παρεμβάσεων οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για θέματα υγείας (π.χ. πρόληψη μολυσματικών
ασθενειών, ασφαλής χρήση κτλ.) και για νομικά θέματα.
Το 2016, επτά (7) θεραπευτικά προγράμματα υλοποίησαν παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης:
πέντε (5) προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, ένα (1) της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ και ένα (1) του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων σε συνολικά 17 σωφρονιστικά
καταστήματα σε 10 πόλεις σε όλη τη χώρα.
Ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων που επωφελήθηκαν από τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις κατά
το έτος αναφοράς ανήλθε σε 1.738, εκ των οποίων 9 στους 10 (1.608 κρατούμενοι) ήταν άνδρες.
Όσον αφορά τους διαφορετικούς τύπους παρεμβάσεων, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα αφορούν τον αριθμό των κρατουμένων που δέχτηκαν κάθε ένα από τα είδη
παρέμβασης κατά τη διάρκεια του 2016.
Πίνακας 10.1 Κρατούμενοι ανά είδος παρέμβασης
Αριθμός κρατουμένων που
επωφελήθηκαν από την
παρέμβαση (1)

% του συνολικού
αριθμού των
ωφελούμενων

Ενημέρωση, κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση

1.738

100

Συμβουλευτική (ατομική ή ομαδική)

1.738

100

Θέματα υγείας

1.648

94,8

Μείωση της βλάβης

1.268

73,0

Ασφαλής χρήση

1.268

73,0

Νομικά θέματα

1.236

71,1

Ομάδες αυτοβοήθειας

1.205

69,3

Πρόληψη θανάτων

1.178

67,8

63

3,6

Είδος παρέμβασης στη φυλακή

Πρόληψη της υποτροπής

Σημείωση. (1) Οι αριθμοί που εμφανίζονται στον πίνακα αντιστοιχούν σε ένα υποσύνολο του αριθμού των
κρατουμένων που έλαβαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, καθώς κάποια προγράμματα δεν παρείχαν σχετικά
στοιχεία.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Ένταξη σε θεραπεία εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων: Το 2016, ενενήντα τέσσερις (94)
κρατούμενοι χρήστες οι οποίοι ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση υποστηρικτικών προγραμμάτων που
υλοποιήθηκαν στις φυλακές, ενεργώντας βάσει των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, εντάχθηκαν σε
πρόγραμμα θεραπείας εκτός σωφρονιστικού πλαισίου διακόπτοντας την κράτησή τους υπό όρους ή με
αναστολή.

Θεραπεία στις φυλακές
Το 2016 λειτουργούσαν επτά (7) προγράμματα θεραπείας, εκ των οποίων το ένα (1) ανήκει στο
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (Κέντρο Αποτοξίνωσης
Τοξικομανών Κρατουμένων – ΚΑΤΚ), τέσσερα (4) θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης στο ΚΕΘΕΑ
και δύο (2) θεραπευτικές μονάδες φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης (ΘΜΦΑΕ) στον
ΟΚΑΝΑ. Τα παραπάνω θεραπευτικά προγράμματα λειτουργούν σε 5 σωφρονιστικά καταστήματα, που
βρίσκονται στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.
Κατά τη διάρκεια του 2016 παρακολούθησαν τα παραπάνω θεραπευτικά προγράμματα – δυναμικότητας
204 θέσεων – συνολικά 332 κρατούμενοι (2 προγράμματα δεν έδωσαν σχετικά στοιχεία), εκ των οποίων
το 66,9% (222 κρατούμενοι) ήταν νεοεισερχόμενοι, ενώ το υπόλοιπο 33,1% (110 κρατούμενοι)
βρίσκονταν ήδη υπό θεραπεία με την έναρξη του 2016. Κατά την επταετία 2010-2016, ο αριθμός των
κρατουμένων παρουσιάζει ανοδική τάση. (Γράφημα 10.4)
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Γράφημα 10.4 ∆ιαχρονική τάση της δυναμικότητας και του συνολικού αριθμού κρατουμένων που
βρίσκονται σε θεραπεία στις φυλακές (2010-2016)
Εξαρτημένοι ήδη υπο θεραπεία

Ε ισαγωγές

∆υναμικότητα

Σύνολο εξαρτημένων

350

322
306

299

300

332

277
254

250

232
185

200

169
145

150

125
100

50

182
178

161

201

219
210

222
204

154
121

116
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69

0
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Το 2016, περίπου 7 στους 10 κρατουμένους (67,1%, 218 άτομα) δήλωσαν ως κύρια ουσία
κατάχρησης τα οπιούχα. Μόλις 1 στους 10 δήλωσε πολυχρήση ουσιών (33 άτομα), ενώ παρόμοιο
ποσοστό (13,2%, 43 άτομα) δήλωσε ως κύρια ουσία την κοκαΐνη και άλλα διεγερτικά, καθώς και την
κάνναβη (9,2%, 30 άτομα). Το 58,4% των χρηστών (122 άτομα) ανέφερε ενέσιμη χρήση ουσιών, ενώ
το 9,6% (20 άτομα) των κρατουμένων που βρίσκονταν σε θεραπεία ήταν ηλικίας άνω των 50 ετών.
Με βάση τα στοιχεία έκβασης των προγραμμάτων θεραπείας στις φυλακές για το έτος 2016,
περίπου οι
μισοί κρατούμενοι (44,3%, 147 άτομα) συνεχίζουν την παρακολούθηση του
προγράμματος μέχρι το τέλος του 2016, ενώ περίπου 2 στους 10 κρατουμένους (17,2%, 57 άτομα)
αποφυλακίστηκαν. Ένας στους 7 κρατούμενους (15,1%, 50 άτομα) αποχωρεί οικειοθελώς από το
πρόγραμμα, ενώ παρόμοιο ποσοστό (12,4%, 41 άτομα) αποφυλακίστηκε και παραπέμφθηκε σε
κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα για πρόσφατα αποφυλακισμένους χρήστες. Τέλος, το ποσοστό των
ατόμων που διακόπτει το πρόγραμμα λόγω πρόωρης χορήγησης εξιτηρίου ανήλθε στο 8,1% (27
άτομα).

Παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης εντός φυλακής
Υποστηρικτικές παρεμβάσεις
Παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης υλοποιήθηκαν σε 16 φυλακές, ενώ τουλάχιστον 1.268
κρατούμενοι επωφελήθηκαν από αυτές. Παρομοίως, παρεμβάσεις πρόληψης θανάτων
υλοποιήθηκαν σε 16 φυλακές και 1.178 κρατουμένους, παρεμβάσεις σχετικά με την ασφαλή χρήση
σε 16 φυλακές (1.268 κρατούμενοι), ενώ παρεμβάσεις πρόληψης της υποτροπής
πραγματοποιήθηκαν μόνο σε μία φυλακή (63 κρατούμενοι). (Πίνακας 10.1)
Θεραπεία
Το σύνολο των θεραπευτικών προγραμμάτων στις φυλακές προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης της
υποτροπής στους κρατούμενους τους. Πέντε από τα έξι προγράμματα θεραπείας στις φυλακές που
έστειλαν στοιχεία στο ΕΚΤΕΠΝ επανεξετάζουν για HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β και Ηπατίτιδα C τους υπό
θεραπεία κρατουμένους, ενώ τέσσερα από αυτά προσφέρουν και θεραπεία για την τελευταία.
Επίσης, τρία προγράμματα παρέχουν αντιρετροϊκή θεραπεία (ART) για HIV/AIDS στους
κρατούμενούς τους.
Επιπλέον, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» επισκέπτεται – σε εβδομαδιαία βάση –
το νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» των φυλακών Κορυδαλλού, όπου βρίσκονται οι οροθετικοί
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κρατούμενοι της χώρας, με σκοπό την ενδυνάμωση και την ενημέρωσή τους σε θέματα που
σχετίζονται με τον ιό HIV/AIDS, όπως τη μετάδοσή του καθώς και την σημασία της διατήρησης της
αντιρετροϊκής θεραπείας, ενώ παράλληλα τους ενημερώνει και για προγράμματα μείωσης της
βλάβης. Χρηματοδοτεί, επίσης, τη στέγαση απόρων πρώην κρατουμένων το κρίσιμο διάστημα από
την έξοδό τους από τη φυλακή μέχρι την ένταξή τους σε κάποια κρατική δομή φιλοξενίας. Το
2016, ξεκίνησε την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων και στις γυναικείες φυλακές της Θήβας.

10.2.3 Παρεμβάσεις για πρόσφατα αποφυλακισμένους χρήστες
Για την εξασφάλιση της συνέχειας των υποστηρικτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων για τους
πρόσφατα αποφυλακισμένους χρήστες λειτουργούν:
 τρία (3) ειδικά θεραπευτικά προγράμματα για πρόσφατα αποφυλακισμένους χρήστες σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Κρήτη, που ανήκουν στο ΚΕΘΕΑ,
 δύο (2) συμβουλευτικά κέντρα, που αποτελούν επιμέρους στάδιο πολυφασικού «στεγνού»
θεραπευτικού προγράμματος και ανήκουν επίσης στο ΚΕΘΕΑ,
 ένα (1) συμβουλευτικό κέντρο που ανήκει στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ και
υλοποιεί παρεμβάσεις

που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της ειδικής αυτής

ομάδας,
 τρία (3) κέντρα κοινωνικής επανένταξης για πρόσφατα αποφυλακισμένους χρήστες, εκ των
οποίων δύο (2) ανήκουν στο ΚΕΘΕΑ και ένα (1) στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων.

Συμβουλευτικά κέντρα για πρόσφατα αποφυλακισμένους χρήστες
Το 2016, συνολικά 142 πρόσφατα αποφυλακισμένοι χρήστες ναρκωτικών δέχτηκαν υπηρεσίες
συμβουλευτικής.

Θεραπεία για πρόσφατα αποφυλακισμένους χρήστες
Το 2016, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που παρακολούθησαν τα 3 προγράμματα θεραπείας για
αποφυλακισμένους χρήστες που λειτουργούν στη χώρα ανήλθε σε 95 άτομα, εκ των οποίων το
72,6% (69 άτομα) εισήχθησαν σε θεραπεία κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, το 55,8% των
ατόμων ανέφεραν ενέσιμη χρήση, ενώ μόλις 5 άτομα ήταν άνω των 50 ετών.
Με βάση τα στοιχεία έκβασης, κατά το 2016, ένας στους 4 αποφυλακισμένους (24 άτομα)
ολοκληρώνει τη θεραπεία, ενώ 1 στους 3 συνεχίζει τη θεραπεία μέχρι το τέλος του έτους, είτε
αποχωρεί οικειοθελώς (33 και 30 άτομα αντίστοιχα). Τέλος, έξι άτομα έλαβαν πρόωρο εξιτήριο,
ένα άτομο παραπέμφθηκε σε άλλο
πρόγραμμα, ενώ ένα ακόμη άτομο φυλακίστηκε ξανά.
Οι πρόσφατα αποφυλακισμένοι χρήστες, καθώς και εκείνοι που έχουν εμπλοκή με το ποινικό
σύστημα1, έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα θεραπείας
που λειτουργούν στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, το 2016, έγιναν δεκτοί σε 94 από τις 98 δομές
θεραπείας που λειτουργούν στη χώρα, τουλάχιστον 304 πρόσφατα αποφυλακισμένοι χρήστες
ναρκωτικών, ενώ συνολικά 4.323 θεραπευόμενοι είχαν εμπλοκή με το ποινικό σύστημα. Οι
τελευταίοι αντιστοιχούν στο 35,6% του συνόλου των θεραπευομένων σε δομές θεραπείας.
Επιπλέον, σχεδόν 6 στα 10 θεραπευτικά προγράμματα προσφέρουν υπηρεσίες
προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πρόσφατα αποφυλακισμένων χρηστών.
1

Υπό δικαστική επιτήρηση ή αναστολή/ εκκρεμότητα δίκης ή απόφασης δικαστηρίου/ υπόδικοι.

Κοινωνική επανένταξη για πρόσφατα αποφυλακισμένους χρήστες
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που δέχτηκαν τις υπηρεσίες των 3 κέντρων κοινωνικής
επανένταξης που λειτουργούν στη χώρα για το 2016 είναι 64, εκ των οποίων 31 είναι άτομα που
προέρχονται από το προηγούμενο έτος, ενώ τα 33 αποτελούν εισαγωγές κατά το έτος αναφοράς.
Το 2016 και τα 3 κέντρα κοινωνικής επανένταξης παρείχαν – είτε τα ίδια είτε μέσω παραπομπής
σε άλλους φορείς – στους θεραπευόμενούς τους βασική ιατρική και ψυχιατρική φροντίδα,
υπηρεσίες πρόληψης της
υποτροπής, ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής
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υποστήριξης, καθώς και στεγαστική βοήθεια. Συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες,
επαγγελματικό προσανατολισμό, και νομική βοήθεια παρέχουν 2 από τα 3 κέντρα κοινωνικής
επανένταξης.
Ο αριθμός των ατόμων που δέχτηκαν κοινωνικές υπηρεσίες ανήλθε στα 35 άτομα. Συνολικά 39
άτομα δέχτηκαν υπηρεσίες στέγασης, ενώ σε 41 άτομα προσφέρθηκαν νομικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία έκβασης, από τα 64 άτομα που δέχτηκαν τις υπηρεσίες των κέντρων
κοινωνικής επανένταξης το 2016, τα 26 συνέχιζαν την παρακολούθηση του προγράμματος μέχρι το
τέλος του έτους, ενώ 23 άτομα ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα. Μόλις 8 άτομα
αποχώρησαν από τα κέντρα κοινωνικής επανένταξης λόγω πρόωρης χορήγησης εξιτηρίου, άλλα 6
άτομα εγκατέλειψαν τα κέντρα οικειοθελώς ενώ 1 άτομο κατέληξε στη φυλακή.
Τέλος, και τα 3 κέντρα κοινωνικής επανένταξης για αποφυλακισμένους παρέχουν υπηρεσίες
μεταθεραπευτικής φροντίδας, οι οποίες διαρκούν από 6 έως 24 μήνες και αφορούν κατά κύριο λόγο
ατομικές συναντήσεις και συμβουλευτική.

10.3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ


Το 2016 ο συνολικός αριθμός των ατόμων που δέχτηκαν υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης
ανήλθε στα 659 άτομα.



Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, συνολικά 511 άτομα παρακολούθησαν τις 19
εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούσαν στη χώρα, ενώ 168 άτομα παρακολούθησαν
προγράμματα κατάρτισης που παρείχαν 19 δομές κοινωνικής επανένταξης.



Σχεδόν τα μισά άτομα (48%) εξακολουθούν να βρίσκονται στα προγράμματα κοινωνικής
επανένταξης μέχρι το τέλος του 2016, ενώ ποσοστό 31% ολοκλήρωσε το πρόγραμμα.



Το 2016, εντός περιβάλλοντος φυλακής, επτά θεραπευτικά προγράμματα υλοποίησαν
παρεμβάσεις σε 17 συνολικά φυλακές και σε σύνολο 1.738 κρατουμένων, εκ των οποίων οι 94
ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση και εντάχθηκαν σε πρόγραμμα θεραπείας εκτός
σωφρονιστικού πλαισίου διακόπτοντας την κράτησή τους υπό όρους ή με αναστολή. Επιπλέον,
συνολικά 332 κρατούμενοι δέχτηκαν τις υπηρεσίες θεραπευτικών προγραμμάτων που
λειτουργούν μέσα στις φυλακές.



Εκτός περιβάλλοντος φυλακής, στα δύο συμβουλευτικά κέντρα που λειτουργούν για
αποφυλακισμένους χρήστες συνολικά 142 άτομα δέχτηκαν υπηρεσίες συμβουλευτικής, ενώ
στα 3 προγράμματα θεραπείας που λειτουργούν στη χώρα για την ίδια κατηγορία ατόμων ο
αριθμός αυτός ανήλθε σε 95 άτομα. Τέλος, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που δέχτηκαν τις
υπηρεσίες των τριών κέντρων κοινωνικής επανένταξης για αποφυλακισμένους ήταν 64.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΠΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
Όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης, για τη συλλογή σχετικών στοιχείων από τους
φορείς το ΕΚΤΕΠΝ χρησιμοποιεί το Ερωτηματολόγιο για την Κοινωνική Επανένταξη, το οποίο
συμπληρώνεται από κάθε δομή που παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες μία φορά το χρόνο και αφορά
συγκεντρωτικά στοιχεία τόσο για τις υπηρεσίες που παρέχονται όσο και για τα άτομα που δέχονται
τις υπηρεσίες αυτές.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση σχετικά με τις υπηρεσίες κοινωνικής
επανένταξης προέρχονται κατά κύριο λόγο από την ανάλυση και την επεξεργασία των ως άνω
ερωτηματολογίων τα οποία αποστέλλει κάθε δομή κοινωνικής επανένταξης.
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Για το έτος 2016 στοιχεία όσον αφορά την κοινωνική επανένταξη έστειλαν 25 από τα 28
προγράμματα
κοινωνικής επανένταξης, ενώ ένα Πρόγραμμα Επανένταξης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ
∆ΙΑΒΑΣΗ) έστειλε τρία ερωτηματολόγια, καθώς στο πλαίσιό του λειτουργούν δύο προγράμματα,
ένα πρωινό και ένα βραδινό, ενώ στο πλαίσιο του πρωινού προγράμματος λειτουργούν επίσης δύο
προγράμματα (ένα εντατικής και ένα έγκαιρης παρέμβασης).
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην Ενότητα 10.1 (Παρεμβάσεις για χρήστες ναρκωτικών στο πλαίσιο
του ποινικού / σωφρονιστικού συστήματος) προήλθαν από 4 ερωτηματολόγια του ΕΚΤΕΠΝ: α. το
Ερωτηματολόγιο για τις Παρεμβάσεις στο Πλαίσιο του Σωφρονιστικού Συστήματος, β. το
Ερωτηματολόγιο Συμβουλευτικού Κέντρου (για λεπτομέρειες βλ. Τεχνικές πληροφορίες Κεφαλαίου
6), γ. το Ερωτηματολόγιο για τη Θεραπεία (για λεπτομέρειες βλ. Τεχνικές πληροφορίες Κεφαλαίου 6)
και δ. το Ερωτηματολόγιο για την Κοινωνική Επανένταξη.
Το Ερωτηματολόγιο για τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος
δημιουργήθηκε το 2008 προκειμένου να συλλέγονται, σε ετήσια βάση, από τα θεραπευτικά
προγράμματα στοιχεία για τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο περιβάλλον των
φυλακών.
Στοιχεία για το έτος 2016 δόθηκαν στο ΕΚΤΕΠΝ από το σύνολο των δομών συμβουλευτικής και
θεραπείας που υλοποίησαν υποστηρικτικές παρεμβάσεις στις φυλακές, καθώς και το σύνολο των
δομών κοινωνικής επανένταξης που απευθύνονται σε πρόσφατα αποφυλακισμένους χρήστες.
Σόνια Παπαδοπούλου, Ελευθερία Καναβού & Λία Μαλέττου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Οινοπνευματώδη: Χρήση και εξάρτηση
11.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ
11.1.1 Επιδημιολογικές έρευνες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Η πανελλήνια έρευνα αποτελεί μέρος της πρότυπης Πανευρωπαϊκής Έρευνας για το Αλκοόλ και τη
Συνδεόμενη Βλάβη, RARHA-SEAS που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής ∆ράσης για
τον περιορισμό της Βλάβης από το Αλκοόλ28. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) το 2015 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα
τουλάχιστον 1.500 ατόμων από τον γενικό πληθυσμό ηλικίας 18-64 ετών.
Η προβληματική κατανάλωση αλκοόλ καθορίζεται με βάση τέσσερα βιώματα-δείκτες της Κλίμακας
Ταχείας Ανίχνευσης προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ (Rapid Alcohol Problem Screen) που
περιγράφονται παρακάτω:
1
2
3
4

Νιώσατε ενοχές ή μετανιώσατε μετά από κατανάλωση αλκοόλ;
Σας μίλησε κάποιος/α φίλος/η ή μέλη της οικογένειας για πράγματα
που είπατε ή κάνατε υπό την επήρεια αλκοόλ;
∆εν καταφέρατε να κάνετε αυτά που έπρεπε να κάνετε εξαιτίας της
χρήσης αλκοόλ;
Πίνετε μερικές φορές ένα ποτό το πρωί όταν ξυπνάτε;

Γράφημα 11.1 Προβληματική χρήση αλκοόλ ανά φύλο (στοιχεία 2015)
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ΠΗΓΗ: Κοκκέβη, Φωτίου & Καναβού (2017).

28

Ευρωπαϊκή Κοινή ∆ράση για τον Περιορισμό της Βλάβης από το Αλκοόλ (European Joint Action on reducing
alcohol related harm, RARHA, 2014-2016, www.rarha.eu): Η Κοινή ∆ράση έχει στόχο να στηρίξει τα κράτη μέλη να
αναπτύξουν δράσεις στη βάση των κοινών προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
Αλκοόλ και να ενισχύσει τη δυνατότητα τους στην αντιμετώπιση και μείωση των βλαβών που επιφέρει η χρήση
αλκοόλ. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρεις βασικές δράσεις 1) την επιδημιολογική παρακολούθηση της χρήσης
και της κατάχρησης αλκοόλ στις χώρες της Ε.Ε., 2) τη δημιουργία οδηγιών για «χαμηλού κινδύνου κατανάλωση
αλκοόλ» και 3) τη δημιουργία εργαλειοθήκης για καλές πρακτικές σχετικά με τη μείωση της βλάβης από τη χρήση
αλκοόλ.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι άνδρες σε υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις γυναίκες ανέφεραν ένα
ή δύο τουλάχιστον συμπτώματα προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ τους τελευταίους 12 μήνες
(Γράφημα 11.1).
Γράφημα 11.2 Άτομα στο κοινωνικό περιβάλλον που πίνουν υπερβολικά (στοιχεία 2015)
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ΠΗΓΗ: Κοκκέβη, Φωτίου & Καναβού (2017).

Σχεδόν ένας στους 4 ερωτώμενους (23,3%) ανέφερε ότι έζησε ως παιδί ή έφηβος με κάποιον που
έπινε υπερβολικά και πάνω από τους μισούς (53,8%) ότι έχουν κάποιους φίλους ή γνωστούς που
πίνουν υπερβολικά (Γράφημα 11.2).

11.1.2 ∆απάνη των νοικοκυριών για οινοπνευματώδη
Γράφημα 11.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών σε οινοπνευματώδη ποτά (€) (2012-2016)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: Ελληνική Στατιστική Αρχή 2016).

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά | 2018

122

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Οινοπνευματώδη: Χρήση και Εξάρτηση

Πίνακας 11.1 Μέση μηνιαία ποσότητα (λίτρα) οινοπνευματωδών αποκτημένη από τα νοικοκυριά
(2015-2016)
Αλκοολούχα ποτά (λίτρα)
Μπύρα
Κρασί
Αλκοολούχα ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ
Αλκοολούχα αναψυκτικά
ΣΥΝΟΛΟ

2015
1.958,66
1.582,77
385,99
21,51
3.948,93

2016
1.840,72
1.589,86
368,81
5,32
3.804,71

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: Ελληνική Στατιστική Αρχή 2016).

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών (2015, 2016) παρατηρείται τάση μείωσης 1) της μέσης
μηνιαίας δαπάνης για αγορά οινοπνευματωδών και 2) της μέσης μηνιαίας ποσότητας
οινοπνευματωδών η οποία αποκτήθηκε από τα Ελληνικά νοικοκυριά (Γράφημα 11.3, Πίνακας 11.1).

11.2 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ
Οι παρεμβάσεις πρόληψης δεν περιορίζονται στις παράνομες ουσίες (βλ. Κεφάλαιο 3), εντάσσονται
στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόληψης της εξάρτησης, και γενικότερα της προαγωγής της υγείας, και
αφορούν και την κατάχρηση οινοπνευματωδών. Ωστόσο, υπάρχουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις
πρόληψης, οι οποίες επικεντρώνονται σε θέματα χρήσης οινοπνευματωδών.
Όσον αφορά τη σχολική κοινότητα, παρεμβάσεις για τα οινοπνευματώδη υλοποιούνται είτε στο
πλαίσιο των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (ΑΥ) του Υπουργείου Παιδείας είτε σχεδιάζονται και
υλοποιούνται από τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης σε συνεργασία με σχολεία της περιοχής τους. Είναι
αρκετά συχνό οι παρεμβάσεις για τα οινοπνευματώδη να περιλαμβάνουν και θέματα καπνού,
καλύπτοντας δηλαδή θέματα νόμιμων ουσιών.
Συγκεντρωτικά στοιχεία για την εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επικεντρώθηκαν σε νόμιμες ουσίες κατά το σχολικό έτος 20152016, παρουσιάζονται στα Γραφήματα 3.1 και 3.2 του Κεφαλαίου 3.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆Η ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Τα προγράμματα ΑΥ του Υπουργείου Παιδείας αποτελούν βασικό πλαίσιο εφαρμογής
παρεμβάσεων πρόληψης για τη χρήση οινοπνευματωδών (για μια συνοπτική περιγραφή
του πλαισίου υλοποίησης των προγραμμάτων ΑΥ, βλ. Ενότητα 3.2.1 του Κεφαλαίου 3, ενώ
για τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση αυτών των
προγραμμάτων, βλ. ΕΚΤΕΠΝ 2010.
Το σχολικό έτος 2015-2016, από το σύνολο των 3.692 προγραμμάτων ΑΥ της
Πρωτοβάθμιας και των 1.544 προγραμμάτων ΑΥ της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το
0,3% και το 2,5% των προγραμμάτων, αντίστοιχα, αφορούσαν την πρόληψη νόμιμων
(οινοπνευματώδη και καπνός) ουσιών (βλ. επίσης Γραφήματα 3.6 και 3.7 του Κεφαλαίου
3).
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015-2016 παρουσιάστηκε εξαιρετικά
μειωμένη εφαρμογή Προγραμμάτων ΑΥ, γεγονός που φαίνεται και στην αξιοσημείωτη
μείωση των Προγραμμάτων για την πρόληψη της χρήσης νόμιμων ουσιών. Γενικότερα,
τα τελευταία σχολικά έτη (από το 2008-2009 και μετά) παρατηρείται μειωμένη εφαρμογή
προγραμμάτων ΑΥ για τις νόμιμες ουσίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Όπως
αναφέρεται και στο Κεφάλαιο 3, σε αυτή τη βαθμίδα φαίνεται ότι η δράση των σχολείων
στην ΑΥ επικεντρώνεται σε άλλα θέματα και όχι στην πρόληψη της χρήσης, τόσο
παράνομων όσο και νόμιμων (αλκοόλ και κάπνισμα) ουσιών (Γράφημα 3.6).
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Στη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015-2016 παρατηρήθηκε μείωση των
Προγραμμάτων ΑΥ για τις νόμιμες ουσίες. Αντίστοιχα, μείωση παρατηρήθηκε και στα
προγράμματα ΑΥ για τις παράνομες ουσίες (Γράφημα 3.7), γεγονός που δείχνει ότι το
σχολικό έτος 2015-2016 (αλλά και το σχολικό έτος 2014-2015), το θέμα των εξαρτήσεων
δεν αποτέλεσε προτεραιότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων ΑΥ (βλ. επίσης Κεφάλαιο
3). Ωστόσο, όπως φαίνεται από το Γράφημα 3.2, συνολικά οι παρεμβάσεις πρόληψης για
τη χρήση νόμιμων ουσιών αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος (βλ.
ΕΚΤΕΠΝ 2017), γεγονός που οφείλεται στη δράση των Κέντρων / φορέων Πρόληψης σε
συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής τους (οι παρεμβάσεις αυτές δεν εντάχθηκαν στο
πλαίσιο της ΑΥ του Υπουργείου Παιδείας).
Γράφημα 11.4 Αριθμός σχολικών μονάδων και αριθμός μαθητών Πρωτοβάθμιας και
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε προγράμματα Αγωγής Υγείας
με θέμα την πρόληψη της χρήσης νόμιμων ουσιών κατά τα σχολικά έτη 2000-2001
έως και 2015-2016.

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: Ελληνική Στατιστική Αρχή 2016).
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Η ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΤΟ 2016
Στη σχολική κοινότητα, εκτός από τα Προγράμματα ΑΥ, τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης
πραγματοποιούν κυρίως ενημερωτικές συναντήσεις, αλλά και παρεμβάσεις
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με θέμα τα οινοπνευματώδη, ενώ πολλές φορές η
θεματολογία των συναντήσεων αφορά γενικότερα τις νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες
(καπνός και οινοπνευματώδη).
Κατά το σχολικό έτος 2015-2016, η δράση των Κέντρων / φορέων Πρόληψης αυξήθηκε
σε σχέση με προηγούμενα σχολικά έτη, αφού σε παρεμβάσεις για τις νόμιμες ουσίες
συμμετείχαν 6.744 μαθητές από 110 σχολεία Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (για αναλυτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις για την πρόληψη της
χρήσης νόμιμων ουσιών, βλ. Γραφήματα 3.1 και 3.2 του Κεφαλαίου 3). Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι το σχολικό έτος 2014-2015 σε ανάλογες παρεμβάσεις συμμετείχαν
1.879 μαθητές από 43 σχολεία Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (βλ.
ΕΚΤΕΠΝ 2017).
Όσον αφορά δράσεις στην ευρύτερη κοινότητα επικεντρωμένες στην πρόληψη της
κατάχρησης οινοπνευματωδών, τα Κέντρα /φορείς Πρόληψης πραγματοποιούν
ανάλογες δράσεις με τη μορφή ημερίδων, ανοιχτών συναντήσεων, καθώς και με τη
διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δράση από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων
Ουσιών του Νομού Αχαΐας και την Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ για έναν άλλο τρόπο ζωής για την
πρόληψη της κατάχρησης οινοπνευματωδών στο Νομό Αχαΐας με σκοπό τη
συνεργασία των τοπικών φορέων. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΕΚΤΕΠΝ 2013
και www.protasi.org.gr.
Το 2016 στο πλαίσιο της Κοινής ∆ράσης για το Αλκοόλ (www.rarha.eu/), όπου από την Ελλάδα
συμμετέχει το ΕΠΙΨΥ (www.epipsi.gr) εκδόθηκε ένας οδηγός με καλές πρακτικές με παρεμβάσεις
ενημέρωσης του κοινού, σχολικές παρεμβάσεις και έγκαιρης παρέμβασης (http://rarha-goodpractice.eu/). Στον συγκεκριμένο οδηγό παρουσιάζεται και η παρέμβαση για μαθητές
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Κέντρου Πρόληψης του ∆ήμου Κηφισιάς ΠΡΟΝΟΗ
(http://pronoi.org.gr/) «Είμαι και εγώ στην πρόληψη».

11.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
11.3.1 Είσοδοι στη θεραπεία
Τα στοιχεία του ∆είκτη Αίτησης Θεραπείας (∆ΑΘ) για το αλκοόλ που παρουσιάζονται παρακάτω
προέρχονται από δέκα μ ονά δε ς θεραπείας και έ να αλκοολογικό ιατρείο29. Από το 2016 μία
επιπλέον μονάδα θεραπείας, η Ανοικτή ∆ομή Υποστήριξης ΑΡΙΑΘΝΗ του ΚΕΘΕΑ παρέχει στοιχεία
στο ΕΚΤΕΠΝ για τον ∆είκτη.

29

1) Mονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών (ΨΝΑ), 2) Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά
Παιχνίδια (ΨΝΘ), 3) Θεραπευτικό Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια ΑΛΦΑ
(ΚΕΘΕΑ), 4) Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ (Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών & ΟΚΑΝΑ), 5)
Πρόγραμμα Πολλαπλής Παρέμβασης Ν. Ρεθύμνου (ΟΚΑΝΑ), 6) ∆ίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών Ν. Χανίων
(ΟΚΑΝΑ), 7) Αλκοολογικό Ιατρείο (Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου−ΠαΓΝΗ), 8)
Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτήσεων, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, 9) Υπηρεσία Εξαρτήσεων, Γ’
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 10) Συμβουλευτικός Σταθμός για το αλκοόλ,
Σωματείο ΘΗΣΕΑΣ, ∆ήμος Καλλιθέας, 10) Ανοικτή ∆ομή Υποστήριξης ΑΡΙΑΘΝΗ (ΚΕΘΕΑ).
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Γράφημα 11.5 Συνολικός αριθμός αιτήσεων θεραπείας, νέες αιτήσεις (2011-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Κατά το έτος αναφοράς, μεγαλύτερος αριθμός ατόμων εισήλθαν σε θεραπεία σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη (Γράφημα 11.5).

11.3.2 Εργασιακή κατάσταση - απασχόληση
Γράφημα 11.6 Εργασιακή κατάσταση των ατόμων που εισήλθαν στη θεραπεία για προβλήματα
από τη χρήση αλκοόλ (2011-2016)
12 0

10 0

14,2

17,6

18

21,6

19,5

53,4

48,9

42,8

45,6

33,1

35,7

35

2013

2014

18,8

80

60

55,8

54,3

40

20

30

29,1

26,9

0

2011
%

Άνεργοι

2012
Εργαζόμενοι

2015

2016

Άλλοι (συνταξιούχοι, νοικοκυρές, άεργοι, φοιτητές, κτλ)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Το 2016, μείωση παρατηρείται στο ποσοστό ανεργίας των ατόμων που εισήλθαν στη θεραπεία για
προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (Γράφημα 11.6).
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Πίνακας 11.2 Τα κυριότερα επαγγέλματα των ατόμων που εισήλθαν στη θεραπεία για
προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ (2011-2016)
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1.
2.
3.

%

Υπάλληλοι γραφείου και συναφή επαγγέλματα)
(δημόσιοι υπάλληλοι, τραπεζικοί, αποθηκάριοι, ταμίες κτλ.)

10,8

Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών
(ξεναγοί, μάγειροι, σερβιτόροι, κομμωτές κτλ.)

10,6

Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών υλικών
(οικοδόμοι, μαραγκοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωματιστές,
σιδηρουργοί κτλ.)

9,8

∆ιευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημοσίων και
ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών (έμποροι, επιχειρηματίες
εστιατορίων, ξενοδοχείων, καφέ, κτλ.)

7,5

5.

Πωλητές και συναφή επαγγέλματα σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές

5,8

6.

Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κτλ.

5,6

7.

Οδηγοί μέσων μεταφοράς

5,0

8.

Αγρότες

4,5

4.

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

11.3.3 Χρήση αλκοόλ και παράνομων ουσιών
Γράφημα 11.7 Κύρια κατηγορία ποτού προτίμησης των ατόμων που εισήλθαν στη θεραπεία για
προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ (2011-2016)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κρασί και τα οινοπνευματώδη υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ
εγχώριας προέλευσης, όπως ούζο, τσίπουρο, ρακί, κτλ. φαίνεται να προτιμώνται σε υψηλότερα
ποσοστά από τα άτομα που εισέρχονται στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ σε
σύγκριση με την μπύρα και τα οινοπνευματώδη υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ ξενικής
προέλευσης, όπως ουίσκι, βότκα, κονιάκ, κτλ. ∆ιαχρονικά παρατηρούνται αυξομειώσεις στα
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ποσοστά κατανάλωσης των οινοπνευματωδών με εξαίρεση τα οινοπνευματώδη υψηλής
περιεκτικότητας σε αλκοόλ ξενικής προέλευσης τα οποία παρουσιάζουν κυρίως τάση μείωσης
(Γράφημα 11.7).
Γράφημα 11.8 Χρήση σε όλη τη ζωή και πρόσφατη χρήση παράνομων ουσιών (2011-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2016 τάση αύξησης παρατηρείται στο ποσοστό των ατόμων
που ανέφεραν πρόσφατη χρήση παράνομων ουσιών (Γράφημα 11.8).

11.3.4 Προβλήματα υγείας σχετιζόμενα με τη χρήση αλκοόλ
Το 2016, τα προβλήματα υγείας που αναφέρθηκαν κατά σειρά ήταν:
Α. Ψυχικά








Κατάθλιψη
∆ιπολική διαταραχή
Αγχώδης διαταραχή
Κρίσεις πανικού
Ψυχωσικά επεισόδια
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
Αγοραφοβία

Β. Σωματικά

 Προβλήματα ήπατος (υψηλές τρανσαμινάσες,
λιπώδης διήθηση, ηπατίτιδα, κίρρωση)
 Προβλήματα στομάχου (γαστρίτιδα, διάτρηση
στομάχου, έλκος στομάχου)
 Παγκρεατίτιδα
 Σακχαρώδης διαβήτης
 Πολυνευροπάθεια
 ∆ιαταραχές μνήμης

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τάση μείωσης παρατηρείται τα δύο τελευταία έτη (2015,2016) στα
ποσοστά που αφορούν τα προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία σχετίζονται με τη χρήση αλκοόλ,
ενώ αντίθετα παρουσιάζεται τάση αύξησης από το 2014 για τα ποσοστά σχετικά με την ταυτόχρονη
εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας λόγω χρήσης αλκοόλ (Γράφημα 11.9).
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Γράφημα 11.9 Προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας (2011-2016)

ΠΗΓΗ:
ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Πίνακας 11.3 Επιπλέον χαρακτηριστικά των ατόμων που εισήλθαν σε θεραπεία (2011-2016)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Άνδρες

73,6

71,3

71,1

70,1

70,4

75,1

Γυναίκες

26,4

28,7

28,9

29,9

29,6

24,9

≤ 40 ετών

37,5

32,4

31,9

27,3

28,7

30,3

> 40 ετών

62,5

67,6

68,1

72,7

71,4

69,7

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ %
Φύλο

Ηλικία

≤ ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση

73,4

75,6

71,3

74,6

76,2

75,6

Έγγαμοι

45,3

47,3

42,7

39,6

40,2

39,0

Μετανάστες
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ %

10,3

10,4

7,5

10,2

10,5

13,3

Καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά

52,0

53,0

54,5

50,6

54,0

55,5

Λιγότερο συχνά

28,8

30,7

27,5

27,6

27,6

28,2

Αλκοόλ τις τελευταίες 30 ημέρες

Καθόλου
Μέση ημερήσια κατανάλωση (μονάδες αλκοόλης)

19,2

16,2

18,0

21,7

18,4

16,3

10,8

10,3

12,3

11,7

11,8

11,3

29,3

30,5

30,6

30,1

30,0

29,5

36

36,6

36,9

37,5

37,1

37,0

40,0

40,3

40,3

41,3

14,6

41,0

Κάνναβη

91,3

96,5

93,7

94,4

91,2

93,5

Κοκαΐνη

32,3

34,9

40,2

46,0

39,8

36,3

Μέση ηλικία
Εγκατάστασης συστηματικής κατανάλωσης αλκοόλ (έτη)
Εμφάνισης προβλημάτων υγείας σχετιζόμενων με τη
χρήση αλκοόλ (έτη)
Πρώτου θεραπευτικού αιτήματος (έτη)
Χρήση παρανόμων ουσιών (σε όλη τη ζωή)

Ηρωίνη
Κατάχρηση αλκοόλ από μέλη οικογένειας

22,4

22,7

27,5

27,2

27,1

17,9

55,0

52,7

51,2

51,1

54,7

50,3

35,5

36,1

36,1

42,3

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ %
Βίαιη συμπεριφορά (σε όλη τη ζωή)
Λεκτική βία
Σωματική βία
Λεκτική και σωματική βία
Οδήγηση υπό την επήρεια (πάντα / συχνά)

38,3

36,2

1,1

0,9

0,9

1,5

2,2

2,1

21,3

23,5

21,6

21,7

26,0

19,0

48,3

49,9

52,6

47,1

41,4

49,5

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.
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11.5 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ
Με στόχο την παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών για άτομα με προβλήματα στη χρήση αλκοόλ έχουν
αναπτυχθεί μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.

11.5.1 Συμβουλευτικά κέντρα


Συμβουλευτικά κέντρα στα οποία μπορούν να απευθύνονται άτομα που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα με το αλκοόλ λειτουργούν στη Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών (ΨΝΑ) και στην
Ανοικτή ∆ομή Υποστήριξης του Θεραπευτικού Προγράμματος ΑΡΙΑ∆ΝΗ (ΚΕΘΕΑ). Το 2016,
συνολικά 852 άτομα παρακολούθησαν έστω μία φορά αυτά τα Συμβουλευτικά Κέντρα, η
συντριπτική πλειοψηφία (94,4%) των οποίων προσήλθε στο κέντρο της Μονάδας Απεξάρτησης
Αλκοολικών (ΨΝΑ).



Στα συμβουλευτικά κέντρα των θεραπευτικών προγραμμάτων για τα ναρκωτικά προσέρχονται
επίσης για βοήθεια και ενημέρωση άτομα με προβλήματα από τη χρήση οινοπνευματωδών.
Συγκεκριμένα, το 2016 δέκα τρία30 (13) από τα τριάντα πέντε (35) συμβουλευτικά κέντρα τα
οποία παρείχαν στοιχεία στο ΕΚΤΕΠΝ προσέφεραν τις υπηρεσίες τους έστω και μία φορά σε
104 εξαρτημένα από το αλκοόλ άτομα. Τα ποσοστά των χρηστών αλκοόλ που ζήτησαν βοήθεια
σε αυτά τα συμβουλευτικά κέντρα κατά το έτος αναφοράς ήταν για τα πέντε (5) από αυτά υψηλά
ή σχετικά υψηλά και κυμάνθηκαν περίπου από 39% έως 12%, ενώ για τα υπόλοιπα οκτώ (8)
συμβουλευτικά κέντρα τα ποσοστά της ομάδας στόχος ήταν χαμηλότερα και κυμάνθηκαν
περίπου από 10% έως 1%.

11.5.2 Θεραπευτικά προγράμματα
Τα στοιχεία για την κυρίως θεραπεία προέρχονται από δεκατέσσερα (14) θεραπευτικά
προγράμματα που λειτουργούν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, στον ΟΚΑΝΑ, στο ΚΕΘΕΑ, στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και στο Ανοικτό Θεραπευτικό
Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Πέντε (5) από τα δεκατέσσερα προγράμματα είναι «μεικτά»31.
Γράφημα 11.10 Αριθμός ατόμων υπό θεραπεία (2011-2016)
1400
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839

868

910

800

709
647

616

550

600

540

612

584

424

421
400

289

328

326

2 014

2 015

223

195
200

0

2 011

2 012

Σύνολο θεραπευομένων

2 013

Άτομα ήδη υπό θεραπεία

2 016

Εισαγωγές

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

30

∆ώδεκα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ και ένα του ΟΚΑΝΑ.
«Μεικτά προγράμματα»: Αφορούν τα προγράμματα των οποίων ο πληθυσμός των χρηστών αλκοόλ είναι ίσος
ή μεγαλύτερος του αριθμού των χρηστών ναρκωτικών ουσιών.
31
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Κατά τη διάρκεια των ετών 2011-2016, ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται στη θεραπεία για
προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ είναι διαρκώς αυξανόμενος (Γράφημα 11.10).
Πίνακας 11.4 Ειδικοί πληθυσμοί μεταξύ των θεραπευομένων για προβλήματα από τη χρήση
αλκοόλ (2014-2016)
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ (%)

2014

2015

2016

Άτομα άνω των 50 ετών

38,5

37,7

35,9

Άτομα με διαγνωσμένο ψυχικό πρόβλημα

23,0

21,5

24,7

Μετανάστες / πρόσφυγες

7,3

5,8

5,8

Μητέρες ανήλικου τέκνου/-ων

2,6

2,7

2,0

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό των υπό θεραπεία ατόμων με διαγνωσμένο ψυχικό πρόβλημα το
2016 (24,7%) σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη (2015: 21,5%, 2016: 23,0%) (Πίνακας 11.4).
Στον Συμβουλευτικό Σταθμό της Μονάδας Απεξάρτησης Αλκοολικών του ΨΝΑ λειτουργεί ομάδα
διπλής διάγνωσης από το 2010. Η ομάδα αφορά άτομα με χρόνιο αλκοολισμό και συννοσηρότητα
σοβαρής ψυχιατρικής διαταραχής (π.χ. σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, κτλ.) Κατά τη διάρκεια
του 2016 παρακολούθησαν την ομάδα διπλής διάγνωσης δέκα (Ν=10) άτομα (2015:9 άτομα).
Πίνακας 11.5 Φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τη χρήση αλκοόλ
2014-2016
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (%)

2014

2015

2016

Αντικαταθλιπτικά

19,1

17,1

28,7

Ηρεμιστικά

14,0

5,8

10,0

-

-

6,3 (1)

Άλλες ουσίες βοηθητικές στην απεξάρτηση

0,2

0,2

6,3

Ναλτρεξόνη

7,3

5,7

3,9

Αντιψυχωσικά

Σημείωση. (1) Στοιχεία για αντιψυχωσικά φάρμακα συγκεντρώνονται από το 2016 και μετά.
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018



Για την πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών, έντεκα στις δεκατέσσερις θεραπευτικές
δομές πραγματοποίησαν το 2016 στο πλαίσιο του προκαταρκτικού ελέγχου εξετάσεις για HIV
και Ηπατίτιδες (Β & C).



Από το σύνολο των ατόμων που δέχθηκαν θεραπεία το 2016 οι έξοδοι αντιστοιχούν σε ποσοστό
38,5% (Ν=508) (2015: 46,6%). Κατά τη χρονική περίοδο 2014-2016, η οικειοθελής αποχώρηση
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εξόδου από τα θεραπευτικά προγράμματα (Γράφημα 11.11).
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Γράφημα 11.11 Λόγοι εξόδου από τα θεραπευτικά προγράμματα (2013-2016)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Τα στοιχεία για τον αριθμό των θέσεων32 του προσωπικού και των εθελοντών στις δομές κυρίως
θεραπείας για τα έτη 2014-2016 παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.6.
Πίνακας 11.6 Στελέχωση (2014-2016)
2014

2015

2016

Αριθμός θέσεων Προσωπικού

86,2

89,6

94,3

Αριθμός θέσεων Εθελοντών

1

4

5,8

Αριθμός ∆ομών Θεραπείας

10

11

14

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

Θεραπευτικά προγράμματα για τα ναρκωτικά που παρέχουν θεραπεία για το αλκοόλ
Εκτός από τα προαναφερόμενα πέντε «μεικτά» θεραπευτικά προγράμματα, τρία33 επιπλέον
προγράμματα που απευθύνονται σε εξαρτημένα από παράνομες ουσίες άτομα δέχθηκαν το 2016
κάποια άτομα με προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ (Ν=5). Τα ποσοστά των εξαρτημένων από το
αλκοόλ χρηστών στο σύνολο των θεραπευομένων ήταν αρκετά χαμηλά για αυτά τα προγράμματα
και κυμαίνονταν από 9,5% μέχρι 1,7%.

Άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις
Α. Σε οργανωμένο πλαίσιο και συστηματική βάση λειτουργούν δύο αλκοολογικά ιατρεία στα
Περιφερειακά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Πατρών και Ηρακλείου Κρήτης τα οποία παρέχουν
συμβουλευτική και ιατρική φροντίδα για οργανικά κυρίως προβλήματα που σχετίζονται με τη
χρήση οινοπνευματωδών.

32

Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού και των εθελοντών υπολογίζεται με βάση το Ισοδύναμο Πλήρους
Απασχόλησης (ΙΠΑ). Το ΙΠΑ είναι μια μονάδα μέτρησης μισθωτών και εθελοντών. Αποτελεί δείκτη για τη -με
συγκρίσιμο τρόπο- μέτρηση του απασχολούμενου προσωπικού δεδομένου ότι υπολογίζεται με βάση τον
πραγματικό χρόνο που κάθε άτομο αφιερώνει στην απασχόλησή του. Το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης
υπολογίζεται συγκρίνοντας τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης ενός εργαζόμενου με το χρόνο πλήρους
απασχόλησης. Ως εκ τούτου, ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης λογίζεται σαν ένα ΙΠΑ, ενώ ένας
μερικής απασχόλησης λογίζεται ως ποσοστό ενός ΙΠΑ σε αναλογία με τις ώρες εργασίας του.
33
Θεραπευτικά Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ
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Πίνακας 11.7 Ιατρεία για το αλκοόλ στα ∆ημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας (Στοιχεία 2015-2016)
Σύνολο ατόμων
Ονομασία δομής / Νοσοκομεία

Νέα άτομα34

2015

2016

2015

2016

Ια τ ρε ί ο Α λ κο ο λο γί ας , Περιφερειακό Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Πατρών

80

74

33

31

Α λ κ οο λ ογ ι κό Ι α τρ εί ο , Περιφερειακό Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

345

364

99

74

Σ Υ ΝΟ Λ Ο

425

438

132

105

Β. Εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπιση της προβληματικής χρήσης οινοπνευματωδών
συνιστούν οι παρεμβάσεις που βασίζονται στις αρχές της αυτοβοήθειας, οι οποίες είναι οι εξής:


Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
ΟΚΑΝΑ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σητεία, Χανιά): Το 2016, 148 άτομα με προβλήματα από τη
χρήση αλκοόλ (ποσοστό 21,9% του συνόλου των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών) προσήλθαν
για θεραπευτική βοήθεια στις τοπικές υπηρεσίες του Προγράμματος.



Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ (ΚΟΠΑ) (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα,
Κρήτη): Κατά το έτος αναφοράς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, επτά (Ν=7) ΚΟΠΑ
στην Αθήνα και στην Πάτρα υποστήριξαν 33 χρήστες αλκοόλ και τους συγγενείς τους
(Ν=52).



Αλκοολικοί Ανώνυμοι (ΑΑ): Λειτουργούν 27 ελληνόφωνες και αγγλόφωνες ομάδες
πανελλαδικά



Σύλλογος Στήριξης Εξαρτημένων από το Αλκοόλ Ατόμων Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Ηράκλειο
Κρήτης)



Οι Νηφάλιοι –στην υγειά μας ΜΚΟ (έτος έναρξης λειτουργίας 2005)

11.5.3 Υπηρεσίες επανένταξης
Υπηρεσίες επανένταξης παρέχουν τα τρία από τα τέσσερα προγράμματα θεραπείας της Μονάδας
Απεξάρτησης Αλκοολικών του ΨΝΑ.
Γράφημα 11.12 Συνολικός αριθμός ατόμων και ανά φύλο στην επανένταξη (2013-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

34

Νέα άτομα: Όσα άτομα προσήλθαν στα Αλκοολογικά Ιατρεία για πρώτη φορά κατά το έτος αναφοράς.
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Έ ξ οδ οι: Από το σύνολο των ατόμων που παρακολούθησαν το στάδιο επανένταξης των
προγραμμάτων κατά το έτος αναφοράς οι έξοδοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 72% (2015: 58,7%,
2014:73,0%, 2013: 56,4%) με κυριότερο λόγο εξόδου την ολοκλήρωση της θεραπείας, όπως και τα
δύο προηγούμενα έτη (Γράφημα 11.13).
Γράφημα 11.13 Λόγοι εξόδου από την επανένταξη (2013-2016)
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ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018.

11.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ
11.6.1 Συγκριτικά στοιχεία παραβάσεων που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια
οινοπνεύματος
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι
έλεγχοι σχετικά με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ που έγιναν μέσα στο 2016, καθώς και η
σύγκρισή τους με τα προηγούμενα τρία έτη (2013, 2014, 2015), παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.8.
Πίνακας 11.8 Έλεγχοι ∆ιεύθυνσης Τροχαίας για μέθη οδηγών κατά τη χρονική περίοδο 20132016
2013
2014
2015
2016
Συνεργεία

Ν

53.458

51.083

59.733

57.491

Ελεγχθέντα περιστατικά

Ν

1.848.571

1.811.108

1.884.954

1.989.247

Περιστατικά μέθης

Ν

31.422

29.597

29.191

33.692

%

1,7

1,6

1,5

1,7

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: Ελληνική Αστυνομία 2016).
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11.6.2 Συγκριτικά στοιχεία των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων
Γράφημα 11.14 Αριθμός θανατηφόρων τροχαίων και αριθμός θανατηφόρων τροχαίων που
οφείλονται σε μέθη – Στοιχεία 2013-2016

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: Ελληνική Αστυνομία 2016).

Μείωση παρατηρείται στα ποσοστά των θανατηφόρων τροχαίων λόγω μέθης το 2016 σε σχέση με
τα δύο προηγούμενα έτη (2015, 2014) (Γράφημα 11.14).

11.7 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠNΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ
Σύμφωνα με τα στοιχεία των Τελωνειακών Αρχών, οι ποσότητες οινοπνευματωδών που
κατασχέθηκαν την περίοδο 2014-2016 παρουσιάζονται στο γράφημα 11.15.
Γράφημα 11.15 Κατασχεθείσες ποσότητες οινοπνευματωδών (2014-2016)
300000

281389

250000

Λίτρα

200000

150000

100000

80264
55533

50000

29476,9
5927,5

0

685

3201,5

22185

7992,6

Μπύρα

Κρασί

2014

2015

2016
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λ ικέρ, αλκοολούχα 40 vol.)

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018 (Στοιχεία: Ανεξάρτητη Αρχή ∆ημοσίων Εσόδων, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ,
∆ΣΤΕΠ/Τμήμα Α’ 2016)

Η αύξηση που παρατηρείται στην κατηγορία άλλα αλκοολούχα (τσίπουρο, λικέρ και αλκοολούχα
ποτά 40 vol.) το 2016 σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη (2014, 2015) οφείλεται κυρίως στις
κατασχέσεις τσίπουρου λόγω των εντατικότερων ελέγχων των Τελωνειακών Αρχών τον
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τελευταίο καιρό στα προϊόντα που υπόκεινται στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα οποία
περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα ποτά.

11.8 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ


Σύμφωνα με τα ερευνητικά στοιχεία σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από τον γενικό πληθυσμό,
σχεδόν ένας στους 4 ερωτώμενους (23,3%) ηλικίας 18-64 ετών ανέφερε ότι έζησε ως παιδί ή
έφηβος με κάποιον που έπινε υπερβολικά.



Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση μείωσης στη μέση μηνιαία δαπάνη για αγορά
οινοπνευματωδών με αποτέλεσμα αντίστοιχη τάση μείωσης της μέσης μηνιαίας ποσότητας
οινοπνευματωδών η οποία αποκτάται από τα Ελληνικά νοικοκυριά.
Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, σημαντική είναι η μείωση, ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας για την πρόληψη
νόμιμων ουσιών, καθώς το σχολικό έτος 2015-2016 οι εξαρτήσεις δεν αποτέλεσαν
προτεραιότητα στην υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Από την άλλη μεριά, το ίδιο
σχολικό έτος, η δράση των Κέντρων / φορέων Πρόληψης στα σχολεία για την πρόληψη νόμιμων
ουσιών αυξήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα σχολικά έτη.



Το 2016 στο πλαίσιο της Κοινής ∆ράσης για το Αλκοόλ, όπου από την Ελλάδα συμμετέχει το
ΕΠΙΨΥ, εκδόθηκε ένας οδηγός με καλές πρακτικές με παρεμβάσεις ενημέρωσης του κοινού,
σχολικές παρεμβάσεις και έγκαιρης παρέμβασης, όπου υπάρχει και παράδειγμα ελληνικής
παρέμβασης πρόληψης.



Το ποσοστό ανεργίας (26,9%) των ατόμων που εισήλθαν σε θεραπεία το 2016 για προβλήματα
από τη χρήση αλκοόλ ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα πέντε χρόνια
(2011:30,0%, 2012:29.1%, 2013:33.1%, 2014:35.7%, 2015:35,0%).



Σχεδόν διπλάσιο ποσοστό πρόσφατης χρήσης παράνομων ουσιών (8,4%) παρατηρήθηκε μεταξύ
των ατόμων που εισήλθαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ το 2016 σε
σύγκριση με το 2011 (4,6%).



Κατά την περίοδο 2011-2016, ο αριθμός των υπό θεραπεία ατόμων ήταν αυξανόμενος επειδή
σταδιακά αυξανόταν ο αριθμός των θεραπευτικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε άτομα τα
οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ.



Το 2016, περίπου 3.000 άτομα με προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ έλαβαν υπηρεσίες από όλες
τις δομές συμβουλευτικής και θεραπείας της χώρας μας.



Το ποσοστό των θεραπευομένων με διαγνωσμένο ψυχιατρικό πρόβλημα (24,7%) ήταν
υψηλότερο το 2016 σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη (2015:21,5%, 2014:23,0%).



Τα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων λόγω μέθης μειώθηκαν το 2016 (22,2%) συγκριτικά με τα
δύο προηγούμενα έτη (2015:27,6%, 2014:28,5%).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Έντυπο καταγραφής του ∆είκτη Αίτησης Θεραπείας για το Αλκοόλ: Το πλαίσιο εφαρμογής
Ο ∆είκτης Αίτησης Θεραπείας (∆ΑΘ) για το αλκοόλ αφορά τη συστηματική και τυποποιημένη
συλλογή ανώνυμων ατομικών στοιχείων για τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τη χρήση
αλκοόλ και απευθύνονται για βοήθεια στα θεραπευτικά προγράμματα και στις εξειδικευμένες
υπηρεσίες της χώρας.
Τα στοιχεία από αιτήσεις θεραπείας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σε όσους προσφέρουν
υπηρεσίες, αλλά και σε όσους σχεδιάζουν τη δημιουργία υπηρεσιών και προγραμμάτων.
Ειδικότερα, τα στοιχεία από τις αιτήσεις θεραπείας:
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Αποτελούν έμμεσους δείκτες της εξέλιξης της προβληματικής χρήσης αλκοόλ μέσα στον
χρόνο και στον γεωγραφικό χώρο που καλύπτουν οι υπηρεσίες.



Προσφέρουν τη δυνατότητα έγκυρης παρακολούθησης του φαινομένου της προβληματικής
χρήσης αλκοόλ στη χώρα διαχρονικά.



Στο πλαίσιο εφαρμογής του ∆ΑΘ για το Αλκοόλ θεραπεία καλείται οποιαδήποτε δραστηριότητα
απευθύνεται άμεσα σε άτομα που αναφέρουν ότι έχουν προβλήματα με τη χρήση αλκοόλ, η
οποία στόχο έχει να βελτιώσει την ψυχολογική, σωματική ή κοινωνική κατάσταση όσων με δική
τους πρωτοβουλία ζητούν βοήθεια για τα προβλήματά τους με το αλκοόλ. Η αίτηση για
θεραπεία αφορά κάθε περίπτωση που ένα άτομο έχει τουλάχιστον μία επαφή αυτοπροσώπως
με ένα θεραπευτικό πρόγραμμα / υπηρεσία για να ξεκινήσει θεραπεία (ΕΚΤΕΠΝ 2016).

Ερωτηματολόγια για την πρόληψη
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για την πρόληψη της χρήσης οινοπνευματωδών προέρχονται κατά
κύριο λόγο από το σύστημα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης του ΕΚΤΕΠΝ στον τομέα της πρόληψης
(βλ. επίσης Κεφάλαιο 3). Κύρια εργαλεία αποτελούν τα ερωτηματολόγια πρόληψης που
συμπληρώνουν σε ετήσια βάση τα Κέντρα / φορείς Πρόληψης. Εκτός από τα ερωτηματολόγια
πρόληψης, στοιχεία για την πρόληψη της χρήσης οινοπνευματωδών προέρχονται από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τα προγράμματα ΑΥ.
Ερωτηματολόγια για τη θεραπεία
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τη θεραπεία της χρήσης οινοπνευματωδών προέρχονται
κυρίως από τρία ερωτηματολόγια του ΕΚΤΕΠΝ (Ερωτηματολόγιο Συμβουλευτικού Κέντρου,
Ερωτηματολόγιο για τη Θεραπεία και Ερωτηματολόγιο για την Επανένταξη, βλ. επίσης Κεφ. 6 και
10), τα οποία συμπληρώνουν σε ετήσια βάση τα προγράμματα θεραπείας.
Ιωάννα Σιάμου, Ιουλία Μπάφη & Λία Μαλέττου
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
«Το φθινόπωρο είναι μια δεύτερη άνοιξη,
όταν κάθε φύλλο είναι ένα λουλούδι»
Αλμπέρ Καμί

Το 2016 και το 2017 υπήρξαν έτη με πλούσιο νομοθετικό και θεσμικό έργο στον τομέα των
ναρκωτικών.
Η νομιμοποίηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων κάνναβης το 2017 ακολούθησε τη νομιμοποίηση
της βιομηχανικής κάνναβης που έγινε το 2016, ανοίγοντας και στην Ελλάδα τη μεγάλη συζήτηση για
την ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης.
Το Υπουργείο Υγείας εκπόνησε σχέδιο δράσης για τις εξαρτήσεις με στόχους τη διασφάλιση της
πρόσβασης των εξαρτημένων σε πρόγραμμα θεραπείας, τη γεωγραφική κάλυψη όλης της
επικράτειας και τη φροντίδα των ευάλωτων πληθυσμών.
Προτεραιότητα αποτελεί η συνεργασία των αρμόδιων φορέων – γίνεται έτσι πράξη η πολλάκις
διαπιστωμένη ανάγκη συνέργειας των φορέων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των
χρηστών και των εξαρτημένων.
Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα ναρκωτικά που είχε εκπονήσει η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και
Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών το 2014, δεν εγκρίθηκε ποτέ και δεν
εφαρμόστηκε. Η Επιτροπή επαναλειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2018 με εντολή την εκπόνηση
νέου Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης, προσδοκώντας αυτό να έχει καλύτερη τύχη.
Κάνναβη: φάρμακο ή δηλητήριο;
Παρότι η ηρωίνη συνεχίζει να αποτελεί την κυριότερη ουσία των αιτούντων θεραπείας, οι χρήστες
κάνναβης τριπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία. Η αύξηση των ατόμων με προβλήματα από τη
χρήση κάνναβης δεν είναι νέο φαινόμενο. Έχει ξαναειπωθεί ότι αυτό πιθανότατα οφείλεται τόσο
στην αυξημένη διεισδυτικότητα του συστήματος μείωσης της ζήτησης όσο και στην αυξημένη
δραστικότητα της κάνναβης τα τελευταία χρόνια.
Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν την επικινδυνότητα της συστηματικής χρήσης, ιδιαίτερα όταν
αυτή ξεκινά σε νεαρή ηλικία (Marwava et al. 2017, Raver et al. 2017). Από την άλλη μεριά, εξ ίσου
μεγάλος αριθμός ερευνών τεκμηριώνουν την φαρμακευτική ιδιότητα της ουσίας και την ένδειξή
της για διάφορες ασθένειες και κυρίως την αναλγητική και μυοχαλαρωτική της δράση (Boehnke et
al.2016, Borgelt et al. 2013, Clark et al. 2004, Cudmore et al. 2015, Talleyrand & Abrams 2016).
Τόσο τα παραπάνω όσο και ο πρόσφατος νόμος για τη νομιμοποίηση της φαρμακευτικής κάνναβης
στην Ελλάδα έχουν πυροδοτήσει έναν ενδιαφέροντα μακρύ δημόσιο διάλογο, ο οποίος επεκτείνεται
και στη ψυχαγωγική χρήση της ουσίας. Είναι πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
σε μια τέτοια συζήτηση. Πάντως, οι παρενέργειες που όλα τα ισχυρά φάρμακα έχουν δεν
εμποδίζουν τη χορήγηση και τη συνταγογράφησή τους.
Πόσοι είναι τελικά οι χρήστες ουσιών σε αυτήν τη χώρα;
Οι επιδημιολογικές έρευνες στο γενικό πληθυσμό είναι ο πλέον αξιόπιστος δείκτης της
επικράτησης της χρήσης σε μια χώρα ή περιοχή. Στην Ελλάδα, η τελευταία τέτοιου είδους έρευνα
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έγινε το 2004 από το ΕΠΙΨΥ. ∆εν επαναλήφθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Τα από δεκαετίας
και πλέον «ιστορικά» στοιχεία για τη χρήση, συνιστούν έλλειμμα για το ΕΚΤΕΠΝ στην προσπάθειά
του να αποτυπώσει την κατάσταση του προβλήματος.
Αντίθετα, οι έρευνες στο μαθητικό πληθυσμό συνεχίζονται μέσα από τη συμμετοχή του ΕΠΙΨΥ στις
διεθνείς ομάδες (ESPAD και HBSC) και εμφανίζουν αυξητικές τάσεις στη χρήση, κυρίως της
κάνναβης.
Αναφορικά με τους ενέσιμους χρήστες, σταθερός παραμένει ο αριθμός τους από το 2010 –γύρω
στους 17.000– από τους οποίους οι 8.500 περίπου βρίσκονται στην Αττική.
Θεραπεία: εισαγωγές και θεραπευόμενοι
Αυξημένος είναι o αριθμός των ατόμων που αιτήθηκαν θεραπείας το 2016, σε σύγκριση με το 2015
λόγω της διάθεσης νέων θέσεων από τον ΟΚΑΝΑ στο πρόγραμμα υποκατάστασης στην Αττική. Στα
άτομα αυτά, συνεχίζεται και τη χρονιά αυτή, η πτωτική τάση στην ενέσιμη χρήση, στην πρόσφατη
χρήση και στην κοινή χρήση σύριγγας. Όσον αφορά την κοινή χρήση, ενδεχομένως συμβάλλει στη
μείωση ο αυξημένος αριθμός στις σύριγγες που διανεμήθηκαν από τα προγράμματα δουλειάς στο
δρόμο.
Τα άτομα που βρίσκονταν ήδη σε θεραπεία το 2016 στις 109 δομές θεραπείας της χώρας ανέρχονται
στα 12.279, από τα οποία τα 9.851 παρακολουθούν θεραπεία υποκατάστασης. Το πρόγραμμα
διαθέτει 53 μονάδες σε όλη την Ελλάδα (8 μονάδες μεθαδόνης και 45 βουπρενορφίνης).
Οι διαρθρωτικές αλλαγές που υλοποίησε ο ΟΚΑΝΑ το 2016 και συνεχίζονται και το 2017,
επανέφεραν τη λίστα αναμονής σε πολύ χαμηλά επίπεδα και φαίνεται ότι το 2017 σχεδόν
εκμηδενίζεται.
Πόσο αποτελεσματικές είναι οι παρεμβάσεις Πρόληψης;
Η χρήση ουσιών στον μαθητικό πληθυσμό δείχνει αυξητική τάση. Αυτός όμως δεν είναι επαρκής
δείκτης ως απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η εξωτερική αξιολόγηση των παρεμβάσεων θα
μπορούσε να δώσει πιο τεκμηριωμένη απάντηση. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ σοβαρή συζήτηση
πάνω στην αξιολόγηση στον τομέα των ναρκωτικών τουλάχιστον. Το Υπουργείο Υγείας στο Σχέδιο
∆ράσης του για την ενίσχυση και δημιουργία υπηρεσιών στις περιφέρειες προβλέπει την
αξιολόγησή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αξιολόγηση είναι εγγυημένη, ούτε ότι οι υπάρχουσες
παρεμβάσεις πρόληψης θα περιληφθούν σε αυτήν. Το Σχέδιο ∆ράσης του Υπουργείου Υγείας
φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη θεραπεία και στη μείωση της βλάβης, και η πρόληψη φαίνεται
να καταλαμβάνει μικρότερη σημασία.
Το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από τα προγράμματα αγωγής υγείας ασχολείται με την Πρόληψη
ολιστικά και σφαιρικά, εντάσσοντάς την στα θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας. Αυτό είναι ίσως πιο
ορθολογιστικό από την απόλυτη επικέντρωση στα ναρκωτικά, αφού το ψυχοκοινωνικό υπόβαθρο
της χρήσης έχει πολλά κοινά σημεία με αυτό άλλων προβλημάτων, όπως ο σχολικός εκφοβισμός,
ο ρατσισμός, η ψυχική υγεία, κ.α.
Τα Κέντρα Πρόληψης αύξησαν τις παρεμβάσεις τους στα σχολεία με θέμα το αλκοόλ. Η παρέμβαση
του Κέντρου Πρόληψης Κηφισιάς ΠΡΟΝΟΗ «Είμαι κι εγώ στην πρόληψη» περιλαμβάνεται ως καλή
πρακτική στον οδηγό που εξέδωσε η Κοινή ∆ράση για το αλκοόλ του ευρωπαϊκού προγράμματος
RARHA.
Ο ΟΚΑΝΑ έδωσε έμφαση και στην Πρόληψη πραγματοποιώντας το 2016 εκπαιδευτικούς κύκλους
στα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης.
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Νέες ψυχοδραστικές ουσίες στην Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται και στην Ελλάδα ο αριθμός των νεών ψυχοδραστικών ουσιών που
εντοπίζονται.
Τα συνθετικά κανναβινοειδή, δηλαδή ουσίες λειτουργικά παρεμφερείς με τη ∆-9τετραϋδροκανναβινόλη (THC), με παραισθησιογόνο, υπνωτική ή κατασταλτική δράση, διατίθενται
στην Ελλάδα σε «ψιλικατζίδικα» 24ωρης λειτουργίας. ∆έκα (10) τέτοια καταστήματα έχουν
εντοπιστεί από τις ∆ιωκτικές Αρχές μεταξύ των ετών 2015-2017. Ανιχνεύονται επίσης φυτικά
μίγματα, όπως ο καπνός, που έχουν ψεκαστεί με συνθετικά κανναβινοειδή. Η απόσυρση από την
αγορά τέτοιων σκευασμάτων είναι δύσκολη επειδή πωλούνται χωρίς περιγραφή συστατικών.
Παρόλες τις δυσκολίες, το 2017 εντοπίστηκε χώρος παρασκευής και τυποποίησης φυτικών
αποσπασμάτων τα οποία περιείχαν συνθετικά κανναβινοειδή σε περιοχή της Αθήνας.
Αλκοόλ
Αυξάνονται οι αιτούντες θεραπεία για προβλήματα από την κατάχρηση οινοπνευματωδών ως
επακόλουθο της αύξησης θεραπευτικών υπηρεσιών. Στα άτομα αυτά, το ποσοστό παράλληλης
χρήσης ναρκωτικών διπλασιάστηκε τα τελευταία 5 χρόνια.
Μειώνονται οι δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για την κατανάλωση αλκοόλ, φαίνεται όμως
να αυξάνεται η χρήση ηρεμιστικών (βενζοδιαζεπινών) στην Αττική όπως δείχνουν πρόσφατα
στοιχεία από την βιολογική ανάλυση λυμάτων.
Επιμύθιο
Ξεκίνησαν μεγάλες αλλαγές στο τοπίο των ναρκωτικών στη χώρα μας, άλλες για να επιλύσουν
χρονίζοντα προβλήματα κι άλλες ως εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα.
Ωστόσο, κάποια ερωτήματα παραμένουν: ποια είναι η εθνική πολιτική για τα ναρκωτικά; Θα υπάρξει
ποτέ εγκεκριμένη εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης; Θα αποκτήσουμε ποτέ «κουλτούρα
αξιολόγησης»; Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις στον τομέα των ναρκωτικών φέρνει
τα επιθυμητά αποτελέσματα;
Ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτοκριτικά: πόσο εμείς, οι εργαζόμενοι, οι φορείς του συστήματος
«μπλοκάρουμε», συνειδητά ή ασυνείδητα, την επίλυση των προκλήσεων; Πόσοι από εμάς μπορούμε
να σκεφτούμε «έξω από το κουτί»;
Να αποδεχτούμε το παράλογο ή να αγκαλιάσουμε την αμφισβήτηση; Ας ξαναδιαβάσουμε τον Καμί
στον «Μύθο του Σίσυφου».

Μανίνα Τερζίδου
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www.apoplus.gr

Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ

Πάτρα

www.kpachaia.gr

2

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αμαλιάδα

www.paremvaseis.gr

3

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Αγρίνιο

www.kp-odysseas.gr

Πάτρα

www.protasi.org.gr

Άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης
ΠΡΟΤΑΣΗ Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής

Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

1

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Εύβοιας

Χαλκίδα

2

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

Λιβαδειά, Θήβα

3

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας ΚΕΠΕΠΨΥ

Λαμία

4

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας ΑΛΚΥΟΝΗ

Καρπενήσι

5

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Άμφισσα

www.alkyoni.gr

Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΑΤΤΙΚΗ

1
2-8

9
10

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Ζωγράφου
Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Αθηναίων
ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ (1ο–7ο Διαμέρισμα)
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Περιστερίου ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Αλίμου,
Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης ΚΕΠΡΑΓΕΑ

Ζωγράφου

www.kp-zografou.gr

Αθήνα

www.kentro-prolipsis.gr

Περιστέρι
Άλιμος,
Αργυρούπολη,
Γλυφάδα

www.klilotropio.gr
fb: Κέντρο Πρόληψης
Γλυφάδας

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχικής Υγείας Δήμων Χολαργού και Αγίας Παρασκευής
ΑΡΓΩ
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχικής Υγείας Δήμων Καλλιθέας, Ταύρου και Μοσχάτου
ΣΤΑΘΜΟΣ

Χολαργός

Καλλιθέα

www.kp-stathmos.gr

13

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω,
Χαϊδαρίου ΑΡΗΞΙΣ

Αιγάλεω

kentroprolipsisarixis.
blogspot.com

14

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς
ΠΡΟΝΟΗ

Κηφισιά

www.pronoi.org.gr

15

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Αχαρνών
ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Αχαρνές

www.diexodosacharnes.gr

11

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

16

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Ηλιούπολης και
Δάφνης – Υμηττού

Ηλιούπολη

17

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων
Νέας Σμύρνης και Αγίου Δημητρίου ΗΛΙΟΣ

Νέα Σμύρνη

www.kpilios.gr, tb:kpilios

18

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Ιλίου,
Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού
ΦΑΕΘΩΝ

Ίλιον

www.faethon.org

19

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Νέας Ιωνίας
ΙΡΙΔΑ

Νέα Ιωνία

Άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης
Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης της Τοξικομανίας και
του AIDS (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός)

Αθήνα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης
ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.prevention.gr

Τομέας Πρόληψης του Τμήματος Εφήβων και Νέων
(Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ, ΨΝΑ)

Αθήνα

www.18ano.gr

Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και
Περίθαλψης

Αθήνα

www.kii.gr

Κέντρο Πρόληψης του Ιδρύματος Ψυχοκοινωνικής
Αγωγής και Στήριξης ΔΙΑΚΟΝΙΑ
(Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών)

Αθήνα

www.ecclesia.gr

Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Μεσσηνίας ΚΕΠΕΠΨΥ

Καλαμάτα

www.prolopsimessinias.gr

2

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Κορινθίας
ΔΙΟΛΚΟΣ

Κόρινθος

Kdiolkos.blogspot.gr

3

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Αρκαδίας ΚΠΝΝΑ

Τρίπολη

kparkadias.worldpress.com

4

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Αργολίδας ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ

Άργος

www.elpidazois.gr

5

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Λακωνίας
ΔΙΑΥΛΟΣ

Σπάρτη

www.kplakonias.gr

Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Χίου ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΥ

Χίος

www.prolipsihiou.gr

2

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Λέσβου ΠΝΟΗ

Μυτιλήνη

www.pnoh-lesvos.gr

3

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Σάμου ΦΑΡΟΣ

Σάμος, Ικαρία

www.kpfaros.gr

4

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου
ΠΟΛΙΟΧΝΗ

Μύρινα Λήμνου

www.polioxni.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1-2

Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Νομού Κυκλάδων ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πάρος, Σύρος

www.thiseaskyklades.gr

3

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Κω ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Κως

www.kpippokratiskos.gr

4

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Υγείας ΔΙΟΔΟΣ

Ρόδος

www.kpdiodos.pblogs.gr

Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΚΡΗΤΗ

1

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Ρέθυμνου

Ρέθυμνο

www.prolipsis.gr

2

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων

Χανιά

www.prolipsichania.gr

3

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης
ΚΕΣΑΝ

Ηράκλειο

www.kesan.gr

*Η

παρουσίαση γίνεται σύμφωνα με τη χρονολογία ίδρυσης των Κέντρων / φορέων, ανά περιφέρεια.

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ1
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Συμβουλευτικά Κέντρα / Σταθμοί / Κέντρα Εισαγωγής και Ενημέρωσης Ενηλίκων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1

Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Καβάλα

www.kethea-kivotos.gr

2

Συμβουλευτικό Κέντρο
Αλεξανδρούπολης ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ,
θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας
φροντίδας ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αλεξανδρούπολη

www.kethea-kivotos.gr

3

Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Κομοτηνή

www.kethea-kivotos.gr

4

Συμβουλευτικό Κέντρο
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Θεσσαλονίκη

www.kethea-ithaki.gr

5

Σταθμός Καθοδήγησης
Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.argothes.gr

6

Πολυδύναμος Συμβουλευτικός Σταθμός
Τμήμα Αποκατάστασης
Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

7

Συμβουλευτικό Κέντρο Κιλκίς
(με παράρτημα στα Γιαννιτσά)3
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Κιλκίς

www.kethea-ithaki.gr

8

Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης και
Προσανατολισμού Θεσσαλονίκης
(ΚΥΕΠΘ)

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

9

Συμβουλευτικό Κέντρο
ΚΕΘΕΑ Μονάδα Συμβουλευτικής και
Επανένταξης Ιωαννίνων

ΚΕΘΕΑ

Ιωάννινα

www.kethea-exodos.gr

10

Συμβουλευτικό Κέντρο Άρτας
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
(σε συνεργασία με τον Δήμο Αρταίων)

ΚΕΘΕΑ

Άρτα

www.kethea-eripou.gr

11

Συμβουλευτικό Κέντρο Ηγουμενίτσας
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΕΘΕΑ

Ηγουμενίτσα

www.kethea-eripou.gr

12

Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Λάρισα

www.kethea-exodos.gr

13

Συμβουλευτικό Κέντρο Τρικάλων
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Τρίκαλα

www.kethea-exodos.gr

14

Συμβουλευτικός Σταθμός
Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών
ΓΕΦΥΡΑ

ΟΚΑΝΑ

Πάτρα

www.okana.gr

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

15

Συμβουλευτικός Σταθμός Ι
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

16

Συμβουλευτικό Κέντρο Έγκαιρης και
Εντατικής Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ,
πρωϊνό και βραδινό πρόγραμμα
φροντίδας ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-diavasi.gr

17

Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-paremvasi.gr

18

Συμβουλευτικός Σταθμός Πειραιά
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Πειραιάς

www.kethea-nostos.gr

19

Συμβουλευτικός Σταθμός ΙΙ – Κέντρο
Εμψύχωσης και Εξωτερικής
Παρακολούθησης4
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

20

Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης και
Προσανατολισμού (ΚΥΕΠ)

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

21

Κέντρο Υποδοχής Εξαρτημένων
Γυναικών και Μητέρων
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

22

Συμβουλευτικός Σταθμός ΙΙ
(α) Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

23

Μεταβατικό Κέντρο Ένταξης
Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων5
ΚΕΘΕΑ MOSAIC, διαπολιτισμικό
μεταβατικό πρόγραμμα ημερήσιας
φροντίδας

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea.gr

24

Συμβουλευτικό Κέντρο Ιλίου
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-exelixis.gr

25

Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας3
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Ραφήνα

www.kethea-paremvasi.gr

26

Συμβουλευτικό Κέντρο Ελευσίνας3
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Ελευσίνα

www.kethea-nostos.gr

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

27

Συμβουλευτικό Κέντρο Καλαμάτας
(με παράρτημα στο Ναύπλιο)
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Καλαμάτα

www.kethea.gr

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

28

Κέντρο Συμβουλευτικής και
Επανένταξης στον Νομό Λέσβου
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Μυτιλήνη

www.kethea.gr

ΚΡΗΤΗ

29

Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Ηράκλειο

www.kethea-ariadni.gr

30

Συμβουλευτικό Κέντρο Λασιθίου3
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αγ. Νικόλαος

www.kethea-ariadni.gr

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

31

Συμβουλευτικό Κέντρο Χανίων3
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Χανιά

www.kethea-ariadni.gr

32

Συμβουλευτικό Κέντρο Ρόδου
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Ρόδος

www.kethea-ariadni.gr

Συμβουλευτικά Κέντρα / Σταθμοί / Κέντρα Εισαγωγής και Ενημέρωσης Εφήβων
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

Συμβουλευτικό Κέντρο Εφήβων
Θεσσαλονίκης
ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
εφήβων

ΚΕΘΕΑ

Θεσσαλονίκη

www.kethea-anadysi.gr

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

2

Συμβουλευτικό Κέντρο Εφήβων και
Νεαρών Ενηλίκων Νέας Ιωνίας Βόλου
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
εφήβων και νεαρών ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Βόλος

www.kethea-pilotos.gr

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

3

Συμβουλευτικό Κέντρο Εφήβων και
Νεαρών Ενηλίκων Πάτρας
ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
εφήβων και νεαρών ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Πάτρα

www.kethea-oxygono.gr

ΑΤΤΙΚΗ

4

Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
εφήβων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-strofi.gr

5

Τμήμα Εφήβων και Νέων
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

6

Μονάδα Έγκαιρης και
Κοινοτικής Παρέμβασης6
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
εφήβων

ΚΕΘΕΑ

Πειραιάς

www.kethea-exantas.gr

7

Συμβουλευτικός Σταθμός Μονάδας
Εφήβων και Νέων
Μονάδα Εφήβων και Νεαρών
Ενηλίκων ΑΤΡΑΠΟΣ

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

8

Συμβουλευτικό Κέντρο Εφήβων
Ηρακλείου7
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Ηράκλειο

www.kethea-ariadni.gr

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

ΚΡΗΤΗ

Μονάδες Σωματικής Αποτοξίνωσης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης
ΧΡ. ΡΟΓΚΟΤΗΣ
(εσωτερικής παραμονής)
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων
ΙΑΝΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας
Θεσσαλονίκης
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης – Υπουργείο Υγείας /
ΟΚΑΝΑ)

Υπουργείο
Υγείας /
ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.selfhelp.gr

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

2

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας
Λάρισας2
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης – Υπουργείο Υγείας /
ΟΚΑΝΑ)

Υπουργείο
Υγείας /
ΟΚΑΝΑ

Λάρισα

www.selfhelp.gr

ΚΡΗΤΗ

3

Πρόγραμμα Προαγωγής
Αυτοβοήθειας Σητείας
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης – Υπουργείο Υγείας –
ΑμΚΕ «Κόντρα» – ΟΚΑΝΑ)

Υπουργείο
Υγείας /
ΟΚΑΝΑ

Σητεία

www.selfhelp.gr

4

Πρόγραμμα Προαγωγής
Αυτοβοήθειας Χανίων
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης – Υπουργείο Υγείας –
Δήμος Χανίων – ΟΚΑΝΑ)

Υπουργείο
Υγείας /
ΟΚΑΝΑ

Χανιά

www.selfhelp.gr

Θεραπευτικά Προγράμματα Εσωτερικής Διαμονής Ενηλίκων – Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ,
θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Σίνδος,
Θεσσαλονίκη

www.kethea-ithaki.gr

2

Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών
Τμήμα Αποκατάστασης
Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ

ΨΝΘ

Καρτερές,
Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

3

Θεραπευτική Κοινότητα
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Λάρισα

www.kethea-exodos.gr

ΑΤΤΙΚΗ

4

Α΄ Τμήμα Ψυχολογικής
Απεξάρτησης Τοξικομανών
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Δαφνί

www.18ano.gr

5

Εναλλακτική Θεραπευτική
Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,
θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Ραφήνα

www.kethea-paremvasi.gr

6

Θεραπευτική Κοινότητα
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Σελήνια
Σαλαμίνας

www.kethea-nostos.gr

7

Ειδικό Πρόγραμμα Εξαρτημένων
Γυναικών
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Παλαιό Ψυχικό

www.18ano.gr

8

Β΄ Μεικτό Τμήμα Ψυχολογικής
Απεξάρτησης Εσωτερικής Διαμονής
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

9

Γ΄ Μεικτό Τμήμα Ψυχολογικής
Απεξάρτησης Εσωτερικής Διαμονής
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

10

Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένες
Μητέρες με τα Παιδιά τους
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

11

Θεραπευτική Κοινότητα
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΦΟΡΕΑΣ
ΚΕΘΕΑ

ΕΔΡΑ
Καλαμάτα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
www.kethea.gr

Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παραμονής Ενηλίκων – Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα
Ενηλίκων Αλεξανδρούπολης
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αλεξανδρούπολη

www.kethea-kivotos.gr

2

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα
Ενηλίκων Καβάλας
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Καβάλα

www.kethea-kivotos.gr

3

Θεραπευτικό Κέντρο
(Ψυχική Απεξάρτηση)
Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.argothes.gr

4

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης
Τμήμα Αποκατάστασης
Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

5

ΚΕΘΕΑ Ειδικό Ανοικτό Πρόγραμμα
Εξαρτημένων Γονέων9
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

ΚΕΘΕΑ

Θεσσαλονίκη

www.kethea.gr

6

Εξωτερικό Πρόγραμμα
Τμήμα Αποκατάστασης
Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

7

Εξωτερικό Πρόγραμμα
Γυναικών / Μητέρων
Τμήμα Αποκατάστασης
Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

8

ΚΕΘΕΑ Πρόγραμμα Εξωτερικής
Παρακολούθησης9
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

ΚΕΘΕΑ

Θεσσαλονίκη

www.kethea.gr

9

Μονάδα Διπλής Διάγνωσης2
Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.argothes.gr

10

Πρόγραμμα Προετοιμασίας
για τη Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων
ΙΑΝΟΣ

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

ΗΠΕΙΡΟΣ

11

Ανοικτή Θεραπευτική Δομή
ΚΕΘΕΑ Μονάδα Συμβουλευτικής
και Επανένταξης Ιωαννίνων
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΕΘΕΑ

Ιωάννινα

www.kethea-exodos.gr

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

12

Θεραπευτική Κοινότητα
Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών
ΓΕΦΥΡΑ

ΟΚΑΝΑ

Πάτρα

www.okana.gr

ΑΤΤΙΚΗ

13

Ανοικτή Δομή Εντατικής Θεραπείας
Πρωϊνού Προγράμματος
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-diavasi.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

14

Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της
Εξάρτησης ΘΗΣΕΑΣ

Σωματείο
ΘΗΣΕΑΣ /
Δήμος
Καλλιθέας

Καλλιθέα

15

Τμήμα Οικογενειακής
Συμβουλευτικής και Θεραπείας
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

16

Βραδινή Θεραπευτική Κοινότητα
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-diavasi.gr

17

Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ

ΟΚΑΝΑ /
Αιγινήτειο
Νοσοκομείο

Αθήνα

www.okana.gr

18

Ανοικτή Δομή Υποστήριξης Ενηλίκων
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ - ΕΞΑΝΤΑΣ

ΚΕΘΕΑ

Πειραιάς

www.kethea.gr

19

Ανοικτή Δομή Έγκαιρης Θεραπείας
Πρωϊνού Προγράμματος
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων2

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-diavasi.gr

20

Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτήσεων
ΑΤΤΙΚΟΝ (Β΄ Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝΑ)

Αττικό
Νοσοκομείο

Αθήνα

www.attikonhospital.gr

21

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Ηράκλειο

www.kethea-ariadni.gr

22

Πρόγραμμα Πολλαπλής
Παρέμβασης Ρεθύμνου8

ΟΚΑΝΑ

Ρέθυμνο

www.okana.gr

23

Πρόγραμμα Πολλαπλής
Παρέμβασης Χανίων8

ΟΚΑΝΑ

Χανιά

www.okana.gr

Θεραπευτικά Προγράμματα Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων – Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

Θεραπευτική Μονάδα ΑΝΑΔΥΣΗ
ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
εφήβων

ΚΕΘΕΑ

Θεσσαλονίκη

www.kethea-anadysi.gr

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

2

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα
Εφήβων και Νεαρών
Ενηλίκων Βόλου ΠΙΛΟΤΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
εφήβων και νεαρών ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Βόλος

www.kethea-pilotos.gr

ΑΤΤΙΚΗ

3

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα
Εφήβων ΣΤΡΟΦΗ
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
εφήβων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-strofi.gr

4

Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και
Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ,
Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης ΠΛΕΥΣΗ,
για εφήβους και τις οικογένειές τους

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-plefsi.gr

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

5

Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και
Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ,
Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης ΠΛΕΥΣΗ,
για νεαρούς ενήλικες και τις οικογένειές
τους

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-plefsi.gr

6

Κέντρο Ημέρας Εφήβων και Νέων
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Παλαιό Ψυχικό

www.18ano.gr

7

Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης
Μονάδα Εφήβων και Νεαρών
Ενηλίκων ΑΤΡΑΠΟΣ

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

8

Πρόγραμμα Εξατομικευμένης
Παρέμβασης
Μονάδα Εφήβων και Νεαρών
Ενηλίκων ΑΤΡΑΠΟΣ

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης (ΘΜΦΑΕ)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

ΘΜΦΑΕ Αλεξανδρούπολης
(ΟΚΑΝA / Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης)

ΟΚΑΝΑ

Αλεξανδρούπολη

www.okana.gr

2

ΘΜΦΑΕ Κομοτηνής
(ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»)

ΟΚΑΝΑ

Κομοτηνή

www.okana.gr

3

ΘΜΦΑΕ Καβάλας
(ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας)

ΟΚΑΝΑ

Καβάλα

www.okana.gr

4

Β΄ ΘΜΦΑΕ Θεσσαλονίκης

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

5

Γ΄ ΘΜΦΑΕ Θεσσαλονίκης

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

6

Δ΄ ΘΜΦΑΕ Θεσσαλονίκης

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

7

E΄ ΘΜΦΑΕ Θεσσαλονίκης
(ΟΚΑΝA / Γ΄ Πανεπιστημιακή Κλινική
ΑΠΘ)

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

8

ΘΜΦΑΕ Πέτρας Ολύμπου
(ΟΚΑΝΑ / Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Πέτρας Ολύμπου)

ΟΚΑΝΑ

Κατερίνη

www.okana.gr

9

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / 424
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Εκπαιδεύσεως

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

10

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Παπαγεωργίου»

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

11

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA /
Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

12

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

13

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος»
ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

16

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς»

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

17

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Ημαθείας – Βέροια

ΟΚΑΝΑ

Βέροια

www.okana.gr

14
15

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

18

ΘΜΦΑΕ Πρέβεζας
(OKANA / Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας)

ΟΚΑΝΑ

Πρέβεζα

www.okana.gr

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

19

ΘΜΦΑΕ Λάρισας
(ΟΚΑΝΑ / ΠΠΓ Νοσοκομείο Λάρισας)

ΟΚΑΝΑ

Λάρισα

www.okana.gr

20

ΘΜΦΑΕ Βόλου
(ΟΚΑΝΑ / Γενικό Νοσοκομείο
Βόλου Αχιλλοπούλειο)

ΟΚΑΝΑ

Βόλος

www.okana.gr

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

21

Εξωτερικό Ιατρείο
Ουσιοεξαρτήσεων – ΘΜΦΑΕ Κέρκυρας
(ΟΚΑΝΑ / Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Κέρκυρας)

ΟΚΑΝΑ

Κέρκυρα

www.okana.gr

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

22

ΘΜΦΑΕ Αγρινίου
(ΟΚΑΝΑ / ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας –
Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου)

ΟΚΑΝΑ

Αγρίνιο

www.okana.gr

23

ΘΜΦΑΕ Πάτρας
(ΟΚΑΝΑ / Περιφερειακό Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών)

ΟΚΑΝΑ

Ρίο, Πάτρα

www.okana.gr

24

Εξωτερικό Ιατρείο
Ουσιοεξαρτήσεων – ΘΜΦΑΕ Λαμίας
(ΟΚΑΝΑ / ΔΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας –
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας)

ΟΚΑΝΑ

Λαμία

www.okana.gr

25

Εξωτερικό Ιατρείο
Ουσιοεξαρτήσεων – ΘΜΦΑΕ Λιβαδειάς
(ΟΚΑΝΑ / ΔΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας –
Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς)

ΟΚΑΝΑ

Λιβαδειά

www.okana.gr

26

Εξωτερικό Ιατρείο
Ουσιοεξαρτήσεων – ΘΜΦΑΕ Χαλκίδας
(ΟΚΑΝΑ / ΔΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας –
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας)

ΟΚΑΝΑ

Χαλκίδα

www.okana.gr

27

Δ΄ ΘΜΦΑΕ Αθήνας / Γενικό Νοσοκομείο
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

28

Ε΄ ΘΜΦΑΕ Αθήνας

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

29

Ιατρείο Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων
Περιστερίου – ΘΜΦΑΕ Περιστερίου
(ΟΚΑΝΑ / ΙΚΑ Περιστερίου)

ΟΚΑΝΑ

Περιστέρι

www.okana.gr

30

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας – Πειραιά
«Ο Άγιος Παντελεήμων»

ΟΚΑΝΑ

Πειραιάς

www.okana.gr

31

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Κωνσταντοπούλειο Συγκρότημα Νέας
Ιωνίας – «Η Αγία Όλγα»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

32

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Αττικής «Σισμανόγλειο»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

33

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Ελευσίνας «Θριάσιο»

ΟΚΑΝΑ

Πειραιάς

www.okana.gr

34

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

35

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Ειδικό Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»

ΟΚΑΝΑ

Πειραιάς

www.okana.gr

36

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Πειραιά «Τζάνειο»

ΟΚΑΝΑ

Πειραιάς

www.okana.gr

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

37

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Αντικαρκινικό –
Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ο Άγιος Σάββας»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

38

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Αττικής ΚΑΤ

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

39

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
«Ασκληπιείο» Βούλας

ΟΚΑΝΑ

Πειραιάς

www.okana.gr

40

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Αλεξάνδρα»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

41

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

42

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Μελισσίων «Αμαλία Φλέμιγκ»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

43

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA /
Στρατόπεδο «Βαρύτη», Γουδή

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

44

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Η Ελπίς»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

45

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Ογκολογικό
Νοσοκομείο Κηφισιάς
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΟΚΑΝΑ

Κηφισιά

www.okana.gr

46

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο ΕΕΣ»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

47

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

ΟΚΑΝΑ

Χαϊδάρι

www.okana.gr

48

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA /
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο –
Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

49

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Λαϊκό»

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

50

ΘΜΦΑΕ Καλαμάτας
(ΟΚΑΝA / Γενικό Νοσοκομείο
Καλαμάτας)

ΟΚΑΝΑ

Καλαμάτα

www.okana.gr

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

51

ΘΜΦΑΕ Ρόδου (ΟΚΑΝΑ /
Δήμος Ροδίων, Τοπική Ένωση
Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου
και Β΄ ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου)

ΟΚΑΝΑ

Ρόδος

www.okana.gr

ΚΡΗΤΗ

52

ΘΜΦΑΕ Χανίων (ΟΚΑΝΑ / Θεραπευτήριο
Ψυχικών Παθήσεων Χανίων)

ΟΚΑΝΑ

Χανιά

www.okana.gr

53

ΘΜΦΑΕ Ηρακλείου (ΟΚΑΝΑ /
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου)

ΟΚΑΝΑ

Ηράκλειο

www.okana.gr

54

ΘΜΦΑΕ Ρεθύμνου (ΟΚΑΝΑ / Γενικό
Νοσοκομείο Ρεθύμνου)

ΟΚΑΝΑ

Ρέθυμνο

www.okana.gr

Θεραπευτικά Προγράμματα σε Φυλακές
ΚΕΝΤΡΙΚΗ

1

Θεραπευτική Κοινότητα στο Γενικό
Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΚΕΘΕΑ

Θεσσαλονίκη

www.ketheapromitheas.gr

2

Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών
Κρατουμένων (ΚΑΤΚ) Ελαιώνα Θηβών

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Θήβα

www.katk.gr

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

3

Θεραπευτική Κοινότητα στις Γυναικείες
Φυλακές Ελεώνα Θηβών
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΚΕΘΕΑ

Θήβα

www.kethea-endrasi.gr

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

4

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ
Σωφρονιστικό Κατάστημα
Αγίου Στεφάνου Πατρών

ΟΚΑΝΑ

Πάτρα

www.okana.gr

ΑΤΤΙΚΗ

5

Θεραπευτική Κοινότητα
στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΚΕΘΕΑ

Κορυδαλλός

www.kethea-endrasi.gr

6

Θεραπευτική Κοινότητα
στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΚΕΘΕΑ

Κορυδαλλός

www.kethea-endrasi.gr

7

ΘΜΦΑΕ ΟΚΑΝΑ
Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού

ΟΚΑΝΑ

Κορυδαλλός

www.okana.gr

Συμβουλευτικά Κέντρα για Αποφυλακισμένους
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης
Θεσσαλονίκης ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.ketheapromitheas.gr

ΑΤΤΙΚΗ

2

Συμβουλευτικό Κέντρο Υποδοχής και
Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΚΕΘΕΑ

Θεσσαλονίκη

www.kethea-endrasi.gr

Θεραπευτικά Προγράμματα για Αποφυλακισμένους
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης
Θεσσαλονίκης ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΚΕΘΕΑ

Θεσσαλονίκη

www.ketheapromitheas.gr

ΑΤΤΙΚΗ

2

Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-endrasi.gr

ΚΡΗΤΗ

3

Ανοικτή Θεραπευτική Δομή Υποστήριξης
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΚΕΘΕΑ

Ηράκλειο

www.kethea-endrasi.gr

1

Η παρουσίαση γίνεται σύμφωνα με τη χρονολογία ίδρυσης των υπηρεσιών / δομών,
ανά περιφέρεια σε κάθε κατηγορία.
2
Η συγκεκριμένη δομή ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016.
3
Η συγκεκριμένη δομή παρέχει στην παρούσα φάση και υπηρεσίες υποστήριξης οικογένειας.
4 Η συγκεκριμένη δομή παρέχει στην παρούσα φάση υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και
θεραπείας.
5
Στη συγκεκριμένη δομή λειτουργεί εξειδικευμένη υπηρεσία υποδοχής μεταναστών και προσφύγων.
6 Στη συγκεκριμένη δομή παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης οικογένειας για
χρήστες και τις οικογένειές τους.
7
Στη συγκεκριμένη δομή παρέχονται υπηρεσίες όπως συμβουλευτική, θεραπεία και υποστήριξη
οικογένειας.
8
Η συγκεκριμένη δομή δέχεται και εφήβους.
9
Η συγκεκριμένη δομή παρέχει και υπηρεσίες επανένταξης.

ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Υπηρεσίες Κοινωνικής Επανένταξης / Δραστηριοποίησης Ενηλίκων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
Αλεξανδρούπολης
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αλεξανδρούπολη

www.kethea-kivotos.gr

2

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
Καβάλας
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Καβάλα

www.kethea-kivotos.gr

3

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα
διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Θεσσαλονίκη

www.kethea-ithaki.gr

4

Μονάδα Κοινωνικής
Επαναδραστηριοποίησης
Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

5

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων
ΙΑΝΟΣ

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

6

Μονάδα Σχολικής Εκπαίδευσης

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

7

Μεταβατικό Σχολείο
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα
διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Σίνδος,
Θεσσαλονίκη

www.kethea-ithaki.gr

8

Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και
Επαγγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ)
Θεσσαλονίκης

ΟΚΑΝΑ

Θεσσαλονίκη

www.okana.gr

9

ΚΕΘΕΑ Εξειδικευμένο Κέντρο
Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης
(ΕΚΚΕΕ) ΙΘΑΚΗ

ΚΕΘΕΑ

Σίνδος,
Θεσσαλονίκη

www.kethea.gr

10

Πρόγραμμα Στήριξης στην Απασχόληση
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων
ΙΑΝΟΣ

ΨΝΘ

Θεσσαλονίκη

www.psychothes.gr

ΗΠΕΙΡΟΣ

11

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
ΚΕΘΕΑ Μονάδα Συμβουλευτικής και
Επανένταξης Ιωαννίνων

ΚΕΘΕΑ

Ιωάννινα

www.kethea-exodos.gr

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

12

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Λάρισα

www.kethea-exodos.gr

13

Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Λάρισα

www.kethea-exodos.gr

14

Παράρτημα Λάρισας του ΚΕΘΕΑ
Εξειδικευμένου Κέντρου Κοινωνικής
και Επαγγελματικής Ένταξης
(ΕΚΚΕΕ) ΙΘΑΚΗ

ΚΕΘΕΑ

Λάρισα

www.kethea.gr

15

Πρόγραμμα Κοινωνικής Δραστηριοποίησης
Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ

ΟΚΑΝΑ

Πάτρα

www.okana.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Υπηρεσίες Κοινωνικής Επανένταξης / Δραστηριοποίησης Ενηλίκων
ΑΤΤΙΚΗ

16

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.ketheaparemvasi.gr

17

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-diavasi.gr

18

Α΄ Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

19

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, θεραπευτικό
πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Πειραιάς

www.kethea-nostos.gr

20

Πολιτιστικό Στέκι
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-diavasi.gr

21

Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και
Επαγγελματικής Ένταξης
(ΕΚΚΕΕ) Αθήνας

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

22

Club Εργασίας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ,
θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας
φροντίδας ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-diavasi.gr

23

Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης
Θεραπευτικού Προγράμματος
Υποκατάστασης Αθήνας – Πειραιά

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

24

ΚΕΘΕΑ Εξειδικευμένο Κέντρο
Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης
(ΕΚΚΕΕ)

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea.gr

25

Σχολείο 18 ΑΝΩ
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

26

Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και
Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ)
Απεξαρτημένων ή υπό Απεξάρτηση
Ατόμων Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

27

Κέντρο Εκπαίδευσης και Δημιουργίας
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

28

Β΄ Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης
Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Περιστέρι

www.18ano.gr

29

Γ΄ Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης
Γυναικών και Μητέρων Μονάδα
Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΨΝΑ

Αθήνα

www.18ano.gr

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

30

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ
ΚΥΤΤΑΡΟ, θεραπευτικό πρόγραμμα
διαμονής ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Καλαμάτα

www.kethea.gr

ΚΡΗΤΗ

31

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα
ημερήσιας φροντίδας εφήβων

ΚΕΘΕΑ

Ηράκλειο

www.kethea-ariadni.gr

32

Παράρτημα Ηρακλείου του ΚΕΘΕΑ
Εξειδικευμένου Κέντρου Κοινωνικής και
Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ)

ΚΕΘΕΑ

Ηράκλειο

www.kethea.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Υπηρεσίες Κοινωνικής Επανένταξης / Δραστηριοποίησης Ενηλίκων
Υπηρεσίες Κοινωνικής Επανένταξης / Δραστηριοποίησης Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1

Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης
(ΚΕΚΥΠ) ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ,
θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας
φροντίδας εφήβων και νεαρών ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Λάρισα

www.kethea-pilotos.gr

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

2

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ
ΟΞΥΓΟΝΟ, θεραπευτικό πρόγραμμα
ημερήσιας φροντίδας εφήβων και νεαρών
ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Πάτρα

www.kethea-oxygono.gr

ΑΤΤΙΚΗ

3

Κέντρο Κοινωνικής Δραστηριοποίησης
Εφήβων ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ,
θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας
φροντίδας εφήβων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-strofi.gr

4

Μεταβατικό Σχολείο Εφήβων
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας
εφήβων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-strofi.gr

5

Πρόγραμμα Κοινωνικής Επανένταξης
Εφήβων και Νέων Μονάδα Εφήβων και
Νεαρών Ενηλίκων ΑΤΡΑΠΟΣ

ΟΚΑΝΑ

Αθήνα

www.okana.gr

Υπηρεσίες Κοινωνικής Επανένταξης για Αποφυλακισμένους
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κέντρο Υποδοχής και
Επανένταξης (ΚΥΕΘ) Θεσσαλονίκης

ΚΕΘΕΑ

Θεσσαλονίκη

www.ketheapromitheas.gr

2

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Κέντρου
Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων
(ΚΑΤΚ) Ελεώνα Θηβών

Υπουργείο
Δικαιοσύνης

Θήβα

www.katk.gr

3

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, θεραπευτικό
πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ

Αθήνα

www.kethea-endrasi.gr

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

*

Η παρουσίαση γίνεται σύμφωνα με τη χρονολογία ίδρυσης των υπηρεσιών / δομών, ανά
περιφέρεια σε κάθε κατηγορία.
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