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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Σκοπός και στόχοι του έργου 

Η πράξη, μέσω των υποέργων που υλοποιούνται, συμβάλλει :  

• στη προστασία της δημόσιας υγείας και της ατομικής υγείας του χρήστη,  

• στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω 

παρεμβάσεων σε νευραλγικούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν τη δυνατότητα 

ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και εμπέδωσης 

του αισθήματος δικαίου,  

• στη τροποποίηση της συμπεριφοράς των ενεργών χρηστών, στη κινητοποίηση τους για 

την προάσπιση της σωματικής τους υγείας, τη μείωση της βλάβης και τη γενικότερη 

υιοθέτηση στάσεων και πρακτικών που ευνοούν το ατομικό συμφέρον αλλά και το 

κοινωνικό σύνολο, 

• στη μείωση της βλάβης από την χρήση ουσιών, την πρόληψη της επιδείνωσης της 

υγείας των χρηστών, την αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών των εξαρτημένων και 

τη γενικότερη μείωση της παραβατικότητας που σχετίζεται με την χρήση ουσιών, 

• στη προσέγγιση και παροχή βοήθειας στην ομάδα των χρηστών, που βρίσκονται εκτός 

θεραπευτικών προγραμμάτων και δυσκολεύονται ή δεν αποφασίζουν ή δε γνωρίζουν 

τις υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν. Προσπαθώντας, πάντα, να 

επικοινωνήσουμε στη δίκη τους γλώσσας τους με κατάλληλους τρόπους και εργαλεία, 

έτσι ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση τους για συμμετοχή σε 

θεραπευτικά προγράμματα μείωσης της βλάβης, 

• στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ψυχοκοινωνικών και θεραπευτικών 

παρεμβάσεων που παρέχονται στα άτομα με διαταραχές χρήσης ουσιών. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ» : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ 

ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Εισαγωγή 

Μέσω του παρόντος υποέργου και της εκπαίδευσης εξειδικευμένων στελεχών υπηρεσίας 

«Δουλειά στο Δρόμο» του ΟΚΑΝΑ, πρώην χρηστών και τέλος ενεργών χρηστών, 

επιτεύχθηκε:  

 Ευαισθητοποίηση των περιθωριοποιημένων χρηστών σχετικά με τους κινδύνους 

μετάδοσης νοσημάτων, όπως το AIDS και η Ηπατίτιδα μέσω της χρήσης ουσιών.  

 Ενημέρωση των περιθωριοποιημένων χρηστών σχετικά με τους τρόπους πρόληψης και 

προστασίας από περαιτέρω επιδείνωση της υγείας τους.  

 Ενημέρωσή των περιθωριοποιημένων χρηστών αναφορικά με τις διάφορες υπηρεσίες 

άμεσης πρόσβασης, όπου μπορούν να αποκτήσουν τα μέσα για την προστασία της 

υγείας τους (π.χ. πολυιατρεία, υπηρεσίες streetwork, υπηρεσίες ανταλλαγής 

συριγγών, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κινητές μονάδες, ειδικά 

ασθενοφόρα, αριθμοί κλήσης πρώτων βοηθειών). 

 Συγκέντρωση πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων σχετικά με τη γνώση και 

συμπεριφορά της ομάδας- στόχος σε ότι αφορά τα λοιμώδη νοσήματα και την ασφαλή 

χρήση και καταγραφή των αναγκών της για την αξιοποίηση δράσεων προς όφελός της. 

 Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από τον ΟΚΑΝΑ, τόσο στο τομέα των 

Υπηρεσιών Άμεσης Πρόσβασης όσο και στα Προγράμματα Υποκατάστασης. 
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Παραδοτέα του υποέργου. 

 Π1.1 Απολογιστική αναφορά Δράσης 1 

Π1.2 Απολογιστική αναφορά Δράσης 2 

Π1.3 Απολογιστική αναφορά Δράσης 3 

Π1.4 Προωθητικές ενέργειες - 1 συνέντευξη τύπου, 2 συνεδρίες με τοπικούς φορείς 

Π1.5 Ενέργειες Προβολής στα ΜΜΕ – 6 Δελτία Τύπου 

Π1.6 Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την εκπαίδευση 

και ενημέρωση των ωφελουμένων και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 

της κοινής γνώμης. Αναπαραγωγή σε 8000 φυλλάδια 
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ΔΡΑΣΗ 1. Σεμινάρια επιμόρφωσης των στελεχών των 

προγραμμάτων προαγωγής της υγείας με τίτλο: «Αγωγή και 

προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων 

ουσιών» 

Εισαγωγή 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών, με τίτλο : «Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας των 

ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών», είχαν διπλό χαρακτήρα. Η επιμόρφωση είχε 

σκοπό τη συμβουλευτική και στήριξη σε θέματα αγωγής και προαγωγής της υγείας των 

ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών (ομάδα - στόχος) καθώς και την ενημέρωση και 

εκπαίδευση τους σε σχέση με τα νέα δεδομένα στον χώρο, για τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς την ομάδα - στόχος. 

Πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες εισηγήσεις με χρήση πολυμέσων, ενώ παράλληλα 

διεξήχθησαν και ομαδικές διεργασίες, με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος σε 

παιχνίδια ρόλων και βιωματικές ασκήσεις.  

Ο στόχος ήταν η επίγνωση από μέρους των συμμετεχόντων του ιδιαίτερα ευαίσθητου 

κοινωνικού Status ενός ενεργού χρήστη εξαρτησιογόνων ουσιών και η 

συμπληρωματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης με την υποστηρικτική διαδικασία 

παρέμβασης που συντελείται στις συμβουλευτικές δομές. 

 

Στόχοι Επιμορφωτικών Σεμιναρίων 

Οι ποιοτικοί στόχοι των σεμιναρίων για τα στελέχη αφορούσαν στην απόκτηση 

εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες στους εξής τομείς: 

 Ιδιαιτερότητες των ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών (ομάδα – στόχος).  

 Προσέγγιση ενεργών χρηστών. 

 Εκπαίδευση ενήλικων, εφαρμογή μοντέλων ενεργού μάθησης, τρόποι εκπαίδευσης 

που συνδυάζουν τεχνικές με κοινωνικές δεξιότητες. 

 Ο εκπαιδευτής και ο ρόλος της συμβουλευτικής. 

 

Εκπαιδευτές 

Η επιλογή των εκπαιδευτών έγινε με βάσει τα παρακάτω στοιχεία: 
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 Επιστημονικά προσόντα: Αφορά την επιστημονική εξειδίκευση και τις γνώσεις που 

σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Εκπαιδευτή.  

 Εκπαιδευτικά προσόντα: Αφορά τα παιδαγωγικά προσόντα την ικανότητα μετάδοσης 

και τις μεθόδους εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί.  

 Επαγγελματική εμπειρία: Αφορά την πρακτική εμπειρία του Εκπαιδευτή σε θέσεις 

εργασίας του επιστημονικού του αντικειμένου.  

 Κοινωνικά προσόντα: Αφορά την ικανότητα ανάλυσης της δυναμικής της ομάδας των 

καταρτιζομένων καθώς και την ευαισθησία του για το κοινωνικό περιβάλλον της 

συγκεκριμένης ομάδας. 

 

Εκπαιδευόμενοι 

Οι εκπαιδευόμενοι ήταν στελέχη των προγραμμάτων προαγωγής της υγείας του ΟΚΑΝΑ, με 

προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών Δουλειάς στο Δρόμο (streetwork) σε ενεργούς 

χρήστες, οι οποίοι στη συνέχεια (Δράση 2) λειτούργησαν ως εκπαιδευτές (εμψυχωτές) για 

την μετάδοση μηνυμάτων που σχετίζονται με θέματα αγωγής, προαγωγής της υγείας, 

μείωσης της βλάβης από την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και ασφαλούς χρήσης στους 

εκπαιδευόμενους της Δράσης 2. Οι εκπαιδευόμενοι της Δράσης 2 υπήρξαν 

σταθεροποιημένα μέλη των προγραμμάτων θεραπείας του ΟΚΑΝΑ, μέλη της Μονάδας 

Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ, απεξαρτημένα άτομα και ενεργοί χρήστες. 

 

Θεματικές Εκπαιδευτικές Ενότητες 

 Σχέση χρήστη με κοινωνικό περιβάλλον. 

 Διερεύνηση στάσεων – προκαταλήψεων – φόβων. 

 Δυσκολίες προσέγγισης χρηστών. 

 Τεχνικές προσέγγισης ενεργών χρηστών. 

 Ασφαλής χρήση. 

 Πρόληψη μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών (ηπατίτιδες, HIV). 

 Ρόλος της εκπαίδευσης στη διαδικασία προσέγγισης μελών της Ο.Σ. και κινητοποίησης 

τους για βελτίωση και προαγωγής της υγείας τους και συμμετοχής τους σε 

προγράμματα θεραπείας. 

 Διαχείριση κρίσεων – συγκρούσεων. 

 

Παρούσα Φάση και καταληκτική φάση 

Η Δράση 1 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
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ΔΡΑΣΗ 2. Επιμόρφωση και εκπαίδευση των «Jobiste» (απόφοιτους 

θεραπευτικών προγραμμάτων, σταθεροποιημένους 

θεραπευόμενους από Π.Υ., ενεργοί χρήστες) σε θέματα αγωγής και 

προαγωγής της υγείας και μείωσης της βλάβης. 
 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της Δράσης 2, οι εκπαιδευόμενοι της Δράσης 1 (εμψυχωτές/εκπαιδευτές – 

εξειδικευμένα στελέχη του ΟΚΑΝΑ) ήταν υπεύθυνοι για την επιμόρφωση και εκπαίδευση 

των υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένων ατόμων, μελών της Μονάδας Κοινωνικής 

Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ, μελών των προγραμμάτων θεραπείας του ΟΚΑΝΑ σε θέματα 

αγωγής και προαγωγής της υγείας και μείωσης της βλάβης, καθώς και ενεργών χρηστών 

που μπορεί να είναι μέλη της Μονάδας Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του 

ΟΚΑΝΑ (ΣΦΕΑ ΕΜΕ). Η υλοποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη 

περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η Δράση 2 υλοποιήθηκε ταυτόχρονα και 

συνδυαστικά με τη Δράση 3. 

Εκπαιδευόμενοι 

Μέσω της Δράσης 2 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση και εκπαίδευση μελών των 

προγραμμάτων θεραπείας του ΟΚΑΝΑ, απεξαρτημένων ατόμων μελών της Μονάδας 

Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ και ενεργών χρηστών για την μετάδοση μηνυμάτων 

που σχετίζονται με θέματα αγωγής, προαγωγής της υγείας, μείωσης της βλάβης από την 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και ασφαλούς χρήσης. Οι εκπαιδευόμενοι μετά τη λήξη του 

προγράμματος επιμόρφωσης, εκπαίδευσαν – ενημέρωσαν τους ενεργούς χρήστες στο 

δρόμο, μεταδίδοντας μηνύματα ασφαλούς χρήσης, μείωσης της βλάβης και προαγωγής της 

υγείας (Δράση 3). 

Εκπαιδευτές 

Ως εκπαιδευτές – εμψυχωτές χρησιμοποιήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι της προηγούμενης 

δράσης (Δράση 2), οι όποιοι είναι στελέχη στις Δομές προσέγγισης των ενεργών χρηστών 

και Δουλειάς στο Δρόμο (streetwork) και τις Μονάδες Θεραπείας και Επανένταξης του 

Οργανισμού. Κάθε εμψυχωτής – εκπαιδευτής ανέλαβε την εκπαίδευση μιας ομάδας 

«Jobistes» (περί τα 10 έως 13 άτομα). Η εκπαίδευση αφορούσε τα εξής: 

 την ασφαλή χρήση 

 την πρόληψη μετάδοσης ασθενειών 
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 τον τρόπο συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου 

 και την ανάδειξη τεχνικών προσέγγισης των ενεργών χρηστών 

Ειδικότερα οι θεματικές ενότητες των Σεμιναρίων ήταν οι εξής: 

 Γνωριμία Ομάδας 

 Λοιμώδη νοσήματα (HIV, φυματίωση, Ηπατίτιδες, λοιμώξεις) – Ενημέρωση, 

πρόληψη, θεραπεία (11 ώρες)  

 Ενδοφλέβια Χρήση, Κίνδυνοι, Ασφαλής Χρήση, Ασφαλές Σεξ (8 ώρες) 

 Υπογραφή συμβολαίου συνεργασίας, Περιγραφή προγράμματος 

 Προφίλ ενεργών χρηστών και προσέγγιση της Ομάδας Στόχος 

 Τεχνικές και δεξιότητες /Ρόλος της Συμβουλευτικής  

 Εκπαιδευτική εποπτεία 

 Ενημέρωση – εκπαίδευση στο ερωτηματολόγιο 

 Χρήση του έντυπου υλικού 

 Role playing στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

 

Παρούσα Φάση και καταληκτική φάση  

Η Δράση 2 ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
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ΔΡΑΣΗ 3: Επιχείρηση «ΧΙΟΝΟΣΤΟΙΒΑΔΑ»: Προσέγγιση – ενημέρωση 

ενεργών χρηστών από τους «Jobiste» 
 

Εισαγωγή 

Η δράση προσέγγισης – ενημέρωσης ενεργών χρηστών από τους «Jobiste – Streetworkers» 

δεν ήταν απλά ένα πρόγραμμα προσέγγισης χρηστών, διάδοσης μηνυμάτων πρόληψης για 

τα μεταδιδόμενα νοσήματα (ΗΙV, Ηπατίτιδες κλπ) και την ασφαλή χρήση. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του συνίσταται στο ότι αποτέλεσε μια τεχνική δημιουργίας δικτύων 

ανάμεσα στον κρυμμένο πληθυσμό των χρηστών και ως εκ τούτου συνέστησε μέσον 

διάχυσης των μηνυμάτων με γεωμετρική πρόοδο.  

Απευθύνθηκε σε χρήστες ναρκωτικών που βρίσκονται στον δρόμο ανεξάρτητα από την 

πρόθεση τους να απεξαρτηθούν. Η προσέγγιση τους έγινε από πρώην ή ενεργούς χρήστες 

οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην προηγούμενη δράση (Δράση 2), σε θέματα πρόληψης και 

ασφαλούς χρήσης καθώς και στην συμπλήρωση σχετικού ειδικού ερωτηματολογίου. 

Σκοποί της Δράσης 

1. Προσέγγιση και ενημέρωση χρηστών και μετάδοση μηνυμάτων ασφαλούς χρήσης, 

πρόληψης μετάδοσης ασθενειών, αγωγής και προαγωγής της υγείας τους.  

2. Δημιουργία ομάδας χρηστών που θα συνεχίσει την μετάδοση αυτών των μηνυμάτων 

καθώς και θα προσεγγίσει περιθωριοποιημένους χρήστες εκτός θεραπευτικών 

προγραμμάτων και δυσκολεύονται ή δεν αποφασίζουν ή δε γνωρίζουν τις υπηρεσίες 

στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν, όπως επίσης η επικοινωνία στη γλώσσα τους με 

κατάλληλους τρόπους και εργαλεία και η μετάδοση μηνυμάτων για την ασφαλή χρήση 

και την πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών (ηπατίτιδες, HIV). 

3. Γνωστοποίηση των υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας, απεξάρτησης για 

την αύξηση της προσβασιμότητας σε αυτούς τους πληθυσμούς. 

4. Τροποποίηση της συμπεριφοράς των ενεργών χρηστών, κινητοποίηση τους για την 

προάσπιση της σωματικής τους υγείας και μείωση της βλάβης και η γενικότερη 

υιοθέτηση στάσεων και πρακτικών που ευνοούν το ατομικό συμφέρον αλλά και το 

κοινωνικό σύνολο. 

5. Πρόληψη της επιδείνωσης της υγείας των χρηστών και γενικότερη μείωση της 

παραβατικότητας, που σχετίζεται με την χρήση ουσιών.  

6. Αύξηση των ενεργών χρηστών οι οποίοι θα ζητήσουν θεραπεία απεξάρτησης από 

τους φορείς απεξάρτησης, ή θα προσεγγίσουν δομές μείωσης της βλάβης. 
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7. Διερεύνηση των γνώσεων, ανταλλαγή εμπειριών και βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς την Ο.Σ., μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης, έγινε διανομή έντυπου υλικού με υπηρεσίες 

στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών, για βοήθεια και 

υλικό για ασφαλή χρήση (σύριγγες, προφυλακτικά, τάσι κλπ). Τέλος, η Δράση 3 

ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση 4.324 ερωτηματολογίων, με πληροφορίες για το προφίλ 

και τις ανάγκες των Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Οι εκπαιδευτές/εμψυχωτές 

“Jobistes” είχαν στη διάθεσή τους δύο εβδομάδες μετά την εκπαίδευσή τους (Δράση 2) για 

την ολοκλήρωση της Δράσης 3, κατά την οποία δέχτηκαν την αναγκαία υποστήριξη τόσο 

από τον εκπαιδευτή τους, όσο και από τα υπόλοιπα μέλη της επιχείρησης στην οποία 

συμμετείχαν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός διανομής κατά την διάρκεια της υλοποίησης 

του Υποέργου 1 είναι 86.480 σύριγγες και 8.648 προφυλακτικά. 

Παρούσα Φάση και καταληκτική φάση 

Ολοκλήρωση της δράσης. 
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ΔΡΑΣΗ 4 : Ενημέρωση ωφελουμένων, κινητοποίηση – 

ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, προβολή δράσεων, διάχυση 

αποτελεσμάτων 

Εισαγωγή 

Στόχοι της δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα των 

εξαρτήσεων, η αλλαγή της νοοτροπίας των αντιλήψεων σε σχέση με τις εξαρτησιογόνες 

ουσίες, η καταπολέμηση της ιδέας των εξαρτήσεων ως τρόπου ζωής, η καταπολέμηση του 

κοινωνικού στίγματος των πρώην εξαρτημένων και η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο. 

Ταυτόχρονα, στόχος ήταν και η προβολή του έργου και η διάχυση των αποτελεσμάτων της 

καινοτόμου παρέμβασης 

Παρούσα Φάση και καταληκτική φάση 

Η Δράση 4 ολοκληρώθηκε. 

 

Παραδοτέα του υποέργου: 

Π1.1 Απολογιστική αναφορά Δράσης 1 

Π1.2 Απολογιστική αναφορά Δράσης 2 

Π1.3 Απολογιστική αναφορά Δράσης 3 

Π1.4 Προωθητικές ενέργειες - 1 συνέντευξη τύπου, 2 συνεδρίες με τοπικούς φορείς 

Π1.5 Ενέργειες Προβολής στα ΜΜΕ – 6 Δελτία Τύπου 

Π1.6 Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την εκπαίδευση 

και ενημέρωση των ωφελουμένων και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 

της κοινής γνώμης. Αναπαραγωγή σε 8000 φυλλάδια 

 

Όλες οι Δράσεις του Υποέργου 1 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 Στο Ειδικό Παράρτημα 1 μπορεί να βρεθεί η Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης του 
Υποέργου 1 

 Στο Παράρτημα Α1 μπορούν να βρεθούν: 

o Τα Αποτελέσματα/Συμπεράσματα των Ερωτηματολογίων Υ1Δ2-1 και Υ1Δ2-2 
της Δράσης 2. 

o Τα Αποτελέσματα / Συμπεράσματα των Ερωτηματολογίων ΥΔ31 
Προσέγγισης – Ενημέρωσης Ενεργών Χρηστών και Υ1Δ3-1 Εμψυχωτών της 
Δράσης 3. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Λειτουργία Υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» 

(Streetwork) στην Θεσσαλονίκη 

Στόχος της πράξης 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στόχευαν στην προσέγγιση και την παροχή βοήθειας στην 

ομάδα των χρηστών που βρίσκονται κυρίως εκτός θεραπευτικών προγραμμάτων, γιατί 

συνήθως δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα τους και δεν έχουν αναπτύξει κίνητρο 

προκειμένου να ενταχθούν σε αυτά. Η προσέγγιση των ατόμων αυτών πραγματοποιήθηκε 

με ειδικά προγράμματα παρέμβασης εκτός δομών, σε χώρους δηλαδή συνάθροισης και 

συνδιαλλαγής χρηστών (κοινωνική εργασία στο δρόμο), καθώς και με υπηρεσίες ελεύθερης 

εισόδου στο Σταθμό, οι οποίες δεν έθεταν προϋποθέσεις για την αποδοχή και την 

εξυπηρέτηση των χρηστών. 

Βιωσιμότητα της Πράξης 

Όπως έχει προαναφερθεί η λειτουργία της Υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» αποσκοπούσε 

στην προσέγγιση και παροχή βοήθειας στην ομάδα των χρηστών που βρίσκονται εκτός 

θεραπευτικών προγραμμάτων, γιατί δεν αναγνωρίζουν συνήθως το πρόβλημα τους και δεν 

έχουν αναπτύξει κίνητρο προκειμένου να ενταχθούν ή να παραμείνουν σε αυτά. Μέσω της 

ένταξής τους σε προγράμματα θεραπείας θα μπορούσε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 

μείωση της βλάβης που υφίστανται τα άτομα αυτά εξαιτίας της χρήσης, έχοντας πάντα ως 

απώτερο στόχο την κοινωνική και επαγγελματική τους επανένταξη. Επιπλέον, για άτομα 

που δυσκολεύονται να ενταχθούν σε προγράμματα, στόχος ήταν η πρόληψη της διάδοσης 

λοιμωδών νοσημάτων, τόσο μέσα στον πληθυσμό των ενεργών χρηστών, όσο και στον 

ευρύτερο πληθυσμό και άρα να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία. 

Παρούσα Φάση και καταληκτική φάση του Υποέργου 2 

Το Υποέργο 2 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

Παραδοτέα του υποέργου. 

Π2.1 Λειτουργία υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» (Streetwork) στην Θεσσαλονίκη 

για χρονικό διάστημα 24 μηνών  

Π2.2 Επιχειρησιακός σχεδιασμός υπηρεσίας 

Π2.3 Κανονισμός Λειτουργίας υπηρεσίας 

Π2.4 Παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης ενεργών χρηστών - 5000 Φυλλάδια 

 

Στο Ειδικό Παράρτημα 2 μπορεί να βρεθεί η Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης του Υποέργου2. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Οργάνωση και λειτουργία Εποπτευόμενου 

σταθμού στην Αθήνα για την προστασία της υγείας των 

ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την 

αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (Overdose) και 

προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα θεραπείας 

Ο εποπτευόμενος σταθμός προστασίας της υγείας των ενεργών χρηστών έγκαιρης 

παρέμβασης για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (Overdose) και προετοιμασίας 

ένταξης σε προγράμματα θεραπείας, παρείχε ποιοτικές υπηρεσίες στους ενεργούς χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών που κάλυπταν τις κάτωθι διαπιστωμένες ανάγκες της Ομάδας 

Στόχοι :  

1. Έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση περιστατικών υπερδοσολογίας.  

2. Παραπομπή των χρηστών, ανάλογα με τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες 

στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

3. Πρακτικές συμβουλές και εκπαίδευση στην ασφαλέστερη χρήση και τη μείωση της 

βλάβης 

4. Προμήθεια υλικού ασφαλούς χρήσης. 

5. Ατομική συμβουλευτική για θέματα λοιμωδών νοσημάτων. 

6. Παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και εφαρμογή παρεμβάσεων 

μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών 

7. Συμβουλευτική με σκοπό την κινητοποίηση τους για ένταξη σε προγράμματα 

θεραπείας.  

8. Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων για τη μείωση της βλάβης από τη 

χρήση ουσιών, την παραβατική συμπεριφορά και τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών 

αναγκών των ωφελουμένων και ανάλυση αποτελεσμάτων. 

Παρούσα Φάση και καταληκτική φάση του Υποέργου 3 

Το Υποέργο 3 ολοκληρώθηκε. 

Παραδοτέα του υποέργου. 

Π3.1 Λειτουργία Εποπτευόμενου Σταθμού Προστασίας της υγείας των ενεργών 

χρηστών στην Αθήνα 

Π3.2 Επιχειρησιακός σχεδιασμός υπηρεσίας 

Π3.3 Κανονισμός Λειτουργίας υπηρεσίας 

 

 Στο Ειδικό Παράρτημα 3 μπορεί να βρεθεί η Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης του 

Υποέργου 3. 

 Στο Ειδικό Παράρτημα 4 μπορεί να βρεθεί η Ειδική Έκθεση για το Σύνολο του Έργου. 

 Στο Παράρτημα Α μπορεί να βρεθεί ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και ο Κανονισμός 

Λειτουργίας των Υποέργων 2 και 3. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

O Ανάδοχος της Εξωτερικής Αξιολόγησης «Intraway ΕΠΕ», θα ήθελε να ευχαριστήσει 

όλους τους εμπλεκόμενους για τη συνεργασία τους στη διαδικασία της Αξιολόγησης του 

Έργου. 

Επίσης θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους Επιστημονικά Υπευθύνους των 

Υποέργων (1,2,3 ) κ. Λαγάκου Λ., κ. Εμινίδη Γ., κ. Παπακωνσταντίνου Σ., για την πολύτιμη 

συνεργασία τους σε όλα τα στάδια της Αξιολόγησης. 

Τέλος, θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά, την Υπεύθυνη Τμήματος Προγραμμάτων & 

Χρηματοδότησης του ΟΚΑΝΑ, κ. Μπάνου Χ.. 

Η συμβολή της στη διαδικασία της αξιολόγησης ήταν πάρα πολύ σημαντική.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα στοιχεία για την αξιολόγηση των Υποέργων και του Έργου στο σύνολό του 

προκύπτουν από : 

 Από τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης του έργου. 

 Από την επεξεργασία των Ερωτηματολογίων όλων των Υποέργων. 

 Από τις φόρμες των ποσοτικών στοιχείων. 

 Από προσωπικές συνεντεύξεις με τους Επιστημονικά Υπευθύνους και άλλους 

εμπλεκόμενους στα υποέργα. 

 Από έγγραφα /επιστολές /ΦΕΚ/ Δημοσιεύματα κλπ. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ» : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΜΙS 339476) 

ΔΡΑΣΗ 1. Σεμινάρια επιμόρφωσης των στελεχών των προγραμμάτων προαγωγής της 

υγείας με τίτλο : «Αγωγή και προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών 

εξαρτησιογόνων ουσιών» (παραδοτέο 1) 

Το προτεινόμενο επιμορφωτικό σεμινάριο είχε ως αποτέλεσμα την υποβοήθηση των 

εκπαιδευτών ενεργών χρηστών στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της Ομάδας – Στόχου 

(Ο.Σ) και την απόκτηση της απαιτούμενης παιδαγωγικής κατάρτισης. Οι εκπαιδευτές 

ανέπτυξαν επιμέρους δεξιότητες ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο σκέψης και την 

ψυχολογική κατάσταση των μελών της Ο.Σ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποφύγουν λάθη 

χειρισμών και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε πρόβλημα που προκύπτει κατά την 

προσέγγιση και ενημέρωση των χρηστών. 

Επιμορφώθηκαν 41 βασικοί εμψυχωτές/εκπαιδευτές – εξειδικευμένα στελέχη του ΟΚΑΝΑ 

για θέματα αγωγής και προαγωγής υγείας των ενεργών χρηστών και για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Η εκπαίδευση ήταν κατηγορίας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. 

Τα 5 τριήμερα σεμινάρια επιμόρφωσης- διάρκειας 14 ωρών το καθένα - για τους 

εκπαιδευτές, υλοποιήθηκαν για α) την Αθήνα στο χρονικό διάστημα: Ιούνιος 2012 –

Δεκέμβριος 2012, β) για τη Θεσσαλονίκη στο χρονικό διάστημα: Ιανουάριος 2013 –Μάρτιος 

2013.  

ΔΡΑΣΗ 2. Επιμόρφωση και εκπαίδευση πρώην χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών σε 

θέματα αγωγής και προαγωγής της υγείας και μείωσης της βλάβης (Παραδοτέο 2) 

Εκπαιδευτές : Ως εκπαιδευτές (εμψυχωτές) χρησιμοποιήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι της 

προηγούμενης δράσης (Δράση 1), οι όποιοι είναι στελέχη, στις Δομές προσέγγισης των 

ενεργών χρηστών και δουλειάς στο δρόμο (streetwork) και τις Μονάδες Θεραπείας και 

Επανένταξης του Οργανισμού. 

Κάθε εμψυχωτής/εκπαιδευτής ανέλαβε την εκπαίδευση μιας ομάδας 10-13 «Jobistes» Η 

εκπαίδευση αφορούσε τα εξής : την ασφαλή χρήση, την πρόληψη μετάδοσης ασθενειών, 

τον τρόπο συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου, και την ανάδειξη τεχνικών προσέγγισης 
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των ενεργών χρηστών. Συνολικά υλοποιήθηκαν 41 τριήμερα σεμινάρια σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη κατά τα οποία εκπαιδεύτηκαν 368 Jobistes. (Δράση 2) 

Στην Αθήνα υλοποιήθηκαν 22 τριήμερα σεμινάρια όπου εκπαιδεύτηκαν 225 Jobistes για το 

χρονικό διάστημα: Οκτώβρης 2013 –Σεπτέμβρης 2014 . Στην Θεσσαλονίκη υλοποιήθηκαν 19 

τριήμερα σεμινάρια όπου εκπαιδεύτηκαν 143 Jobistes για το χρονικό διάστημα :Ιανουάριος 

2014 –Οκτώβρης 2014. (Δράση 2) 

ΔΡΑΣΗ 3 : Επιχείρηση «ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ» : Προσέγγιση - ενημέρωση ενεργών χρηστών από 

τους «Jobiste» (Παραδοτέο 3) 

Απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών που βρίσκονται στον δρόμο ανεξάρτητα από την 

πρόθεση τους να απεξαρτηθούν. Η προσέγγιση τους γίνεται από πρώην ή ενεργούς χρήστες 

οι οποίοι εκπαιδεύονται στην προηγούμενη δράση (Δράση 2), σε θέματα πρόληψης και 

ασφαλούς χρήσης καθώς και στην συμπλήρωση  

Η προσέγγιση/ενημέρωση ενεργών χρηστών από τους ομότιμους τους ‘’jobiste-

streetworkers” έγινε στους χώρους συνάθροισης των Χ.Ε.Ν., με συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων που μας δίνουν πληροφορίες και ανιχνεύουν τις επικίνδυνες 

συμπεριφορές που σχετίζονται με την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι ‘’ Jobiste-

streetworkers μετέδωσαν μηνύματα ασφαλούς χρήσης, μείωσης της βλάβης και 

προαγωγής της υγείας, ενημέρωσαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των φορέων 

απεξάρτησης και συγκέντρωσαν μέσω του ερωτηματολογίου πληροφορίες για το ιστορικό 

χρήσης και τα δημογραφικά στοιχεία των εξαρτημένων. (Δράση 3) 

Κάθε ένας από «Jobistes» προσέγγισε 12 ενεργούς χρήστες που βρίσκονται εκτός 

θεραπευτικών προγραμμάτων και μιλώντας τους στη δική τους γλώσσα για το HIV, την 

ηπατίτιδα και συναφείς κινδύνους, τους ενημέρωσε για τον τρόπο προστασίας τους. 

Συνολικά, προσεγγίστηκαν 4.324 Χ.Ε.Ν. (2.663 στην Αθήνα και 1661 στη Θεσσαλονίκη). 

(Δράση 3) 

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης 3 έγινε διανομή έντυπου υλικού με 

υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι Χ.Ε.Ν για βοήθεια και υλικό για 

ασφαλή χρήση (σύριγγες, προφυλακτικά, τάσι κ.α.). Τέλος, η Δράση 3 ολοκληρώθηκε με τη 

συμπλήρωση 4.324 ερωτηματολογίων, με πληροφορίες για το προφίλ και τις ανάγκες των 

Χ.Ε.Ν.  
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ΔΡΑΣΗ 4 : Ενημέρωση ωφελουμένων, κινητοποίηση – ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, 

προβολή δράσεων, διάχυση αποτελεσμάτων (Παραδοτέο 4) 

ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 : ΕΝΑΡΞΗ 15/10/2011 ΛΗΞΗ 14/11/2013. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΝΑΡΞΗ 15/10/2011 ΛΗΞΗ 31/12/2014. 

(Σύμφωνα με το υπαρ 18271/19-12-2013 αίτημα τροποποίησης της Πράξης του ΟΚΑΝΑ) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 : ΔΡΑΣΗ 3 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

“ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ’’: Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Παροχής Βοήθειας στους ενεργούς χρήστες 

για την πρόληψη και τη μείωση της βλάβης από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών»  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το αίτημα παράτασης του χρονοδιαγράμματος υποβλήθηκε με δεδομένο ότι δεν είχε 

ολοκληρωθεί η Δράση 3 λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης των κατάλληλων jobiste για την 

προσέγγιση της Ο.Σ. καθώς και της δυσκολίας προσέγγισης των ενεργών χρηστών στο 

δρόμο, ο αριθμός των οποίων θα ανερχόταν στους 5.400 ωφελούμενους, εκτιμάται ότι η 

προσέγγιση θα ολοκληρωνόταν στο τέλος του ερχόμενου έτους.  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ, KIT 

ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Κ.Α.) 

Κόστος υλοποίησης : 41.000 ευρώ 

2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

Κόστος υλοποίησης : 7.868 ευρώ 

3. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

ποσό των 7.000 ευρώ και ως εξής : 

 

Προωθητικές ενέργειες : συνέντευξη τύπου, συνεδρίες με τοπικούς 

φορείς (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4). 
7.000 

Συνεδρίες με τοπικούς φορείς και χαράσσοντες πολιτική 2.000 

Catering για το κλείσιμο της ΧΙΟΝΟΣΤΟΙΒΑΔΑΣ 5.000 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Α. Με δεδομένη την ραγδαία αύξηση ραγδαία αύξηση της λοίμωξης HIV/AIDS σε χρήστες 

ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) : 1.500% to 2011 και προκειμένου να υπάρξει εστιασμένη 

και ταχεία δράση, ώστε να μην γίνει το πρόβλημα της HIV/AIDS λοίμωξης στους ΧΕΝ, 

ανεξέλεγκτο, κρίθηκε αναγκαία η προμήθεια υλικού ασφαλούς χρήσης (σύριγγες, 

προφυλακτικά, κιτ ασφαλούς χρήσης) για διανομή στους ενεργούς χρήστες στην πιάτσα 

Β. Κρίθηκε αναγκαία η προμήθεια αναλωσίμων για την υλοποίηση των δράσεων 

προσέγγισης ενεργών χρηστών στο δρόμο, όπως τσάντες streetworkers, γραφική ύλη για 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους κ.α. 

Γ. Στην δράση 4 : «Ενημέρωση ωφελουμένων, κινητοποίηση – ευαισθητοποίηση κοινής 

γνώμης, προβολή δράσεων, διάχυση αποτελεσμάτων», προβλεπόταν η διοργάνωση 

συνέντευξης τύπου και συνεδριών-εκδηλώσεων με τοπικούς φορείς (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4). Για 

τον σκοπό αυτό κρίθηκε αναγκαίο στον προϋπολογισμό της δράσης 4 να προστεθεί  

Το ποσό για τη προέρχεται από το υπόλοιπο του προϋπολογισμού που αφορά την 

ημιδιατροφή προσκομιζομένων χρηστών καθώς κρίθηκε σκόπιμο στις δράσεις προσέγγισης 

ενεργών χρηστών να μοιραστούν μόνο αναμνηστικά και ενημερωτικά έντυπα. Αντί 

ημιδιατροφής προσεγγισθέντων, προσφέρθηκε catering στο επίσημο κλείσιμο της 

«ΧΙΟΝΟΣΤΟΙΒΑΔΑΣ» - δράση 4, όπου υπήρχε ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους 

εμπλεκόμενους του υποέργου 1.  

 

Σημείωση : Σε σχέση με τις τροποποιήσεις στις αμοιβές προσωπικού με εξαρτημένη σχέση 

(τακτικού προσωπικού) και εξωτερικών συνεργατών που αναφέρουμε ανωτέρω, δεν 

αυξάνεται ο σχετικός δείκτης (κωδικός δείκτη : 5085) στο εγκεκριμένο ΤΔΥ1 που αφορά το 

πλήθος θέσεων εργασίας που συγχρηματοδοτούνται : 11 θέσεις).  

Με βάση τα ανωτέρω, ο προϋπολογισμός του υποέργου 1 διαμορφώθηκε ως εξής : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 

(€) 

ΝΕΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

Αμοιβές τρίτων με ανάθεση έργου 151.300 

159.537 

Αμοιβές τακτικού προσωπικού φορέα 87.480 
80.803 

Έντυπο υλικό : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 1& 3 12.000 7.000 
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 Μετακινήσεις - διαμονές  1.425 2.500 

Μετακινήσεις  780 1.500 

Διαμονές 285 500 

Ημερήσια αποζημίωση  360 500 

Αναλώσιμα - 4.163 

Υλικό προσέγγισης ενεργών χρηστών (υλικό ασφαλούς χρήσης) - 41.000 

 Προωθητικές ενέργειες : συνέντευξη τύπου, συνεδρίες με τοπικούς φορείς 

Προωθητικές ενέργειες (συνεδρίες με τοπικούς φορείς και χαράσσοντες 

πολιτική) (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4). 
 7.000 

 Συνεδρίες με τοπικούς φορείς και χαράσσοντες πολιτική  2.000 

 Catering για το κλείσιμο της ΧΙΟΝΟΣΤΟΙΒΑΔΑΣ - 6.000 

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας : 104.940 55.141 

Δράση 1 : Catering για τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια (20 άτομα χ 3 

ημέρες χ 12ευρω =1.200 ευρώ χ 2 τμήματα) 

 

1.440 

 

 

1.465 

 

Δράση 2 : Catering για τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια (10 άτομα χ 5 

ημέρες χ 10ευρω χ 45 τμήματα) 

22.500 

 

13.230 

 

 ΔΡΑΣΗ 3 : ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (5.400 

ATOMA X 5 ΕΥΡΏ) 
27.000 - 

 ΔΡΑΣΗ 3 : ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΜΕΝΩΝ  

 (5.400 ATOMA X 7,49 ΕΥΡΏ) 

54.000 40.446  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 357.145 357.145 

 

. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

2011 

Kατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γινόταν η προετοιμασία έναρξης των υποέργων της 

Πράξης γενικότερα  

Ειδικότερα για το Υποέργο 1 : ολοκληρώθηκε η διαδικασία ορισμού υπαλλήλων του 

Οργανισμού για την ομάδα Παράλληλα προχώρησε η διαδικασία ολοκλήρωσης των 

ενεργειών ( π.χ. προσδιορισμός ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, καθορισμός κριτηρίων 

επιλογής συμμετεχόντων εκπαιδευτών, καθορισμός θεματικών ενοτήτων κλπ.) που 

συμβάλλουν καθοριστικά στο σχεδιασμό των σεμιναρίων επιμόρφωσης των στελεχών των 

προγραμμάτων προαγωγής της υγείας. Επίσης προετοιμάστηκε η προκήρυξη θέσεων 

απασχόλησης εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του 

Υποέργου 1. 

2012 

Ολοκληρώθηκε η Δράση 1 στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 

προετοιμασίας για τα επιμορφωτικά σεμινάρια στελεχών ΔΡΑΣΗ 2 Παράλληλα Έχει γίνει η 

πρόσληψη ενός (1) Streetworker (Αθήνα) (Π.Ε., Τ.Ε. ή Δ.Ε.) με έργο την συμμετοχή στην 

οργάνωση και υποστήριξη της δράσης 3 και στο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 .ΔΡΑΣΗ 2: 

Βγήκαν τα αποτελέσματα για τη πρόσληψη ενός (1) Streetworker (Αθήνα) (Π.Ε., Τ.Ε. ή Δ.Ε.) 

που θα συμμετάσχει στην οργάνωση και τον συντονισμό των streetworkers της δράσης 2. 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής εξωτερικών συνεργατών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ (Π.Ε.) και 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (Π.Ε,Τ.Ε). Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σχεδιασμού του απαιτούμενου 

έντυπου υλικού για τις επιχειρήσεις Χιονοστιβάδας 

2013 

Ολοκληρώθηκε η ΔΡΑΣΗ 1 :"Σεμινάρια επιμόρφωσης των στελεχών των προγραμμάτων 

προαγωγής της υγείας με τίτλο : «Αγωγή και προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών 

εξαρτησιογόνων ουσιών».  

Ξεκίνησε το στάδιο υλοποίησης της ΔΡΑΣΗΣ 2 :"Επιμόρφωση και εκπαίδευση πρώην 

χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών σε θέματα αγωγής και προαγωγής της υγείας και μείωσης 

της βλάβης" στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τις παρακάτω ενέργειες: 

α) Σχεδιασμός και υλοποίηση όλων των σχετικών ενεργειών που αφορούσαν στην 

εκπαίδευση εκπαιδευτών-εμψυχωτών (επαγγελματίες streetworkers),  
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β) Έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τους jobiste σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. γ)Στην 

Αθήνα ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των jobiste, 

 δ) Παράλληλα διένυαν το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη εξασφάλιση 

των απαραίτητων μέσων, εκπαιδευτικού υλικού και υλικού ασφαλούς χρήσης που 

απαιτούνταν για την υλοποίηση της ΔΡΑΣΗΣ 3 : "Επιχείρηση «ΧΙΟΝΟΣΤΟΙΒΑΔΑ» : 

Προσέγγιση - ενημέρωση ενεργών χρηστών από τους «Jobiste», που αφορά την προσέγγιση 

των ενεργών χρηστών στο δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,  

ε) Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών Υποέργου 1 με 

συμβάσεις έργου: Οικονομολόγου, Επικοινωνιολόγου και streetworkers Θεσσαλονίκη. 

Επίσης είχε γίνει ο προγραμματισμός του επόμενου διαστήματος που εμπεριείχε τις 

παρακάτω ενέργειες: 

Ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης Jobiste Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Έναρξη 

υλοποίησης δράσεων 2 και 3 για τους jobiste. Ενημέρωση τοπικών αρχών (Δήμος και 

Αστυνομία) για την υλοποίηση τών δράσεων 2 και 3 του Υποέργου 1 Αθήνα Θεσσαλονίκη. H 

ημερομηνία έναρξης των επιχειρήσεων " Χιονοστιβάδα" αναμένεται αρχές Σεπτεμβρίου 

στην Αθήνα και αρχές Οκτώβρη στην Θεσσαλονίκη. Υλοποίηση ΔΡΑΣΗΣ 4 : Ενημέρωση 

ωφελουμένων, κινητοποίηση – ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, προβολή δράσεων, 

διάχυση αποτελεσμάτων 

2014 

Έναρξη υλοποίησης Δράσεων 2 & 3 στη Θεσσαλονίκη 08.01.14. Υλοποίηση 8 επιχειρήσεων 

έως τέλη Απριλίου 2014. Συμμετοχή 62 jobiste. Ομάδα στόχος 741 προσεγγιζόμενοι. Τους 

μήνες Μάιο και Ιούνιο υλοποιούνται οι επιχειρήσεις 9 -12 με προβλεπόμενη συμμετοχή 40 

jobiste και Ομάδα Στόχο 480 προσεγγιζόμενοι (ερωτηματολόγια) (Θεσσαλονίκη). 

Επίσης έγιναν οι παρακάτω ενέργειες: 

 Ενημερωτική συνάντηση με την εταιρεία αξιολόγησης Intraway 

 Ολοκλήρωση διαδικασιών πληρωμής jobiste για τις επιχειρήσεις 1 έως 6. 

(Πιστοποίηση – Απόφαση) 

 Εκ νέου 3η πρόσκληση ενδιαφέροντος στα Προγράμματα του ΟΚΑΝΑ για jobiste 

(Αθήνα και Θεσσαλονίκη). 

 46 νέες συμμετοχές στην Αθήνα 106 στην Θεσσαλονίκη (Απόφαση). 

 Σε εξέλιξη η υπογραφή Συμβάσεων με jobiste τόσο σε Αθήνα όσο και σε 

Θεσσαλονίκη. 
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 Ολοκλήρωση πληρωμής εκπαιδευτών των επιχειρήσεων που έχουν υλοποιηθεί. 

Παράλληλα για το επόμενο διάστημα είχε γίνει ο προγραμματισμός των παρακάτω 

ενεργειών: 

Ημερομηνία πληρωμής jobiste για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 Συμμετοχή στην εκδήλωση του Οργανισμού για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των 

Ναρκωτικών. 

 Καταχώρηση και Αξιολόγηση ερωτηματολογίων. Ολοκλήρωση των υπόλοιπων 6 

επιχειρήσεων (από 17 έως 22) για Αθήνα και των υπολοίπων 11 στην Θεσσαλονίκη 

(από 9 έως 19). 

 Συνεργασία με επικοινωνιολόγο για διαμόρφωση πρότασης «Σχεδίου Δράσης 

Δημοσιότητας». Άμεση έναρξη υλοποίησης. 

 Οργάνωση τελετής λήξης – Ημερίδα 

Κατά το β’ εξάμηνο ολοκληρώθηκαν οι Δράσεις 2 & 3 στην Αθήνα 13.09.2014 και στη 

Θεσσαλονίκη 03.10.14, ειδικότερα των υπόλοιπων 6 επιχειρήσεων (από 17 έως 22) στην 

Αθήνα και των υπολοίπων 11 στην Θεσσαλονίκη (από 9 έως 19). 

Σύνολο Προεργαζόμενων ΧΕΝ : 2663 Αθήνα 1661 Θεσσαλονίκη. 

Συμμετοχή jobistes : 225 Αθήνα και 143 Θεσσαλονίκη. 

Συμπλήρωση 4324 ερωτηματολόγια με πληροφορίες για το προφίλ και τις Ανάγκες των ΧΕΝ 

και διανεμήθηκαν αντιστοίχως 4.324 ΚΙΤ για ασφαλή χρήση. 

Διανεμήθηκαν 86.480 σύριγγες και 8648 προφυλακτικά. 

Ειδικότερα 

Ολοκληρώθηκε η καταχώρηση δεδομένων και η στατιστική επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για τροφοδότηση της εταιρίας 

Εξωτερικής Αξιολόγησης αναφορικά με τη πορεία εξέλιξης του υποέργου Υλοποιηθήκαν οι 

προωθητικές ενέργειες και η έκδοση Δελτίων Τύπου με αποκορύφωση την υλοποίηση της 

Ημερίδας Λήξης του Υποέργου 1 που έγινε στις 19.12.2014. Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις 

προβολής και δημοσιότητας. Ολοκληρώθηκαν όλες οι δράσεις που αφορούν στο φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου. Ολοκληρώθηκαν τα παραδοτέα του Υποέργου1. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΗΝΑ /ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 

ΑΘΗΝΑ  

Το συνολικό δείγμα της Ομάδας στόχου που προσεγγίστηκε στην Αθήνα ήταν 2663 ΧΕΝ/ 

άτομα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 επιχειρήσεις Ο τελικός αριθμός των συνεργατών 

Jobiste streetworker ήταν 225. 

Έγινε ανάλυση έγινε με 2549 ερωτηματολόγια (τα υπόλοιπα αφαιρέθηκαν γιατί υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα (ίδιος κωδικός/ημ. γέννησης/φύλο). 

Το ερωτηματολόγιο (σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη) εμπεριείχε τα παρακάτω πεδία : 

Γενικό προφίλ, Διαμονή, Θεραπευτικές προσπάθειες, Ενέσιμη Χρήση, Σεξουαλική 

συμπεριφορά, Έλεγχος Υγείας, Πρόγραμμα Ανταλλαγής Συριγγών.  

Τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων είναι τα εξής: 

 Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι είναι χωρίς μόνιμη κατοικία, παραπάνω από τους μισούς 

χωρίς κοινωνική ασφάλεια και η μεγάλη πλειονότητα χωρίς έμμισθη εργασία. 

 Περίπου ένας στους τρεις σε πιθανή παράλληλη χρήση. 

 Η συντριπτική πλειονότητα έχουν κάνει γενικά ενέσιμη χρήση, ενώ και τον τελευταίο 

μήνα η πλειονότητα κάνουν χρήση ουσιών (ηρωίνη, βενζοδιαζεπίνες, κάνναβη κ.ο.κ.). 

 Περίπου ένας στους τρεις έχει δανειστεί ή δανείσει χρησιμοποιημένο εξοπλισμό kit για 

ενέσιμη χρήση τους τελευταίους 6 μήνες, ενώ λιγότεροι αλλά σε σημαντικό ποσοστό 

έχουν δανειστεί ή δανείσει σύριγγα. 

 Λίγο λιγότεροι από τους μισούς έχουν σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη. 

 Η πολύ μεγάλη πλειονότητα έχουν κάνει τεστ για AIDS και ηπατίτιδα και η πλειονότητα 

για φυματίωση. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να γνωρίζουν τους βασικούς τρόπους 

μετάδοσης του ιού HIV και της Ηπατίτιδας C αλλά υπάρχουν και αξιοσημείωτα ποσοστά 

άγνοιας/σύγχησης. 

 Η πλειονότητα γνωρίζουν Προγράμματα/Υπηρεσίες ανταλλαγής συριγγών αλλά μόνο οι 

μισοί αξιοποιούν εξοπλισμό ΚΙΤ - σύριγγες από τέτοια προγράμματα. 
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Συμπερασματικά οι ανάγκες για streetwork παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με το 

δείγμα! 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Το συνολικό δείγμα της Ομάδας στόχου που προσεγγίστηκε στη Θεσσαλονίκη ήταν 1661 

ΧΕΝ/ άτομα. Ο αριθμός επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν 19. Οι συνεργάτες 

Jobiste streetworkers: ήταν 143. 

Τα διαθέσιμα προς ανάλυση ερωτηματολόγια έως τις 19/12/2014 ήταν 899 

ερωτηματολόγια (54,1%). 

Ανάλυση έγινε με 880 ερωτηματολόγια (τα υπόλοιπα αφαιρέθηκαν γιατί υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα (ίδιος κωδικός/ημ. γέννησης/φύλο). 

Τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων είναι τα εξής: 

 Οι μισοί ερωτώμενοι είναι χωρίς μόνιμη κατοικία (η μεγάλη πλειονότητα 

φιλοξενούνται), ελάχιστα λιγότεροι από τους μισούς χωρίς κοινωνική ασφάλεια και η 

πολύ μεγάλη πλειονότητα χωρίς κανονική έμμισθη εργασία. 

 Περίπου ένας στους πέντε σε πιθανή παράλληλη χρήση. 

 Η συντριπτική πλειονότητα έχουν κάνει γενικά ενέσιμη χρήση, ενώ και τον τελευταίο 

μήνα η μεγάλη πλειονότητα κάνουν χρήση ουσιών (ηρωίνη, βενζοδιαζεπίνες, κάνναβη 

κ.ο.κ.). 

 Αρκετά παραπάνω από τους μισούς έχουν δανειστεί ή δανείσει χρησιμοποιημένο 

εξοπλισμό kit για ενέσιμη χρήση τους τελευταίους 6 μήνες, ενώ οι μισοί έχουν δανείσει 

και λίγο λιγότεροι από τους μισούς έχουν δανειστεί χρησιμοποιημένη σύριγγα. 

 Λίγο λιγότεροι από τους μισούς είχαν σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη. 

 Η μεγάλη πλειονότητα έχουν κάνει τεστ για AIDS και ηπατίτιδα αλλά λιγότεροι από τους 

μισούς για φυματίωση. Ελάχιστοι έχουν φυματίωση ή/και AIDS αλλά η πλειονότητα 

έχουν ηπατίτιδα (κυρίως C). Σε γενικές γραμμές φαίνεται να γνωρίζουν τους βασικούς 

τρόπους μετάδοσης του ιού HIV και της Ηπατίτιδας C αλλά υπάρχουν και αξιοσημείωτα 

ποσοστά άγνοιας/σύγχυσης. 
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 Σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό γνωρίζουν Προγράμματα/Υπηρεσίες ανταλλαγής συριγγών 

και σε ακόμη μικρότερο αξιοποιούν εξοπλισμό ΚΙΤ - σύριγγες από τέτοια προγράμματα. 

Συμπερασματικά, όπως και στην Αθήνα και ενδεχομένως σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, οι 

ανάγκες για streetwork στη Θεσσαλονίκη παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με το 

δείγμα. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ /ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ 

Προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επιχειρήσεων: 

 Καθυστέρηση στη διανομή του αναμνηστικού δώρου στους προσεγγισμένους Χ.Ε.Ν. 

κατά την υλοποίηση των επιχειρήσεων λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας του 

διαγωνισμού επιλογής συνεργάτη. 

 Παρεμβάσεις της αστυνομίας για εξακρίβωση στοιχείων-(Προσαγωγή 

εκπαιδευτή/στέλεχους του Οργανισμού και των εκπαιδευόμενων Jobiste σε 

αστυνομικό τμήμα). 

 Απρόοπτες συνθήκες στις πιάτσες. 

 Ελάχιστοι δυσλειτουργικοί εκπαιδευόμενοι/Jobiste οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη 

Δράση 3. 

 Μειωμένη προσέλευση των αιτούντων Jobiste στα σεμινάρια της Θεσσαλονίκης με 

αποτέλεσμα μικρότερο δείγμα προσεγγισμένων. 

 

Προβλήματα και εκκρεμότητες (κατά τη διάρκεια της ανάλυσης) 

 Δεν είναι διαθέσιμο προς ανάλυση το σύνολο των απαντήσεων των 

προσεγγισμένων ΧΕΝ (ερωτηματολογίων) προκειμένου να διεξαχθούν αξιόπιστες 

συγκριτικές μελέτες. 

 Ελλιπής η σύνταξη της τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων για τη Θεσσαλονίκη καθώς 

η διαθεσιμότητα προς ανάλυση έως τις 31/12/14 αφορούσε το 54,1% του συνόλου 

των ερωτηματολογίων. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Με σκοπό τη προβολή του προγράμματος Χιονοστιβάδα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω  

Παρούσα Φάση – Ιανουάριος 2015 

Ολοκλήρωση των Δράσεων 1-3. Ημερίδα Λήξης του προγράμματος στην Αθήνα στις 19/12/14. 

Ολοκλήρωση της Δράσης 4. 

Προωθητικές ενέργειες (συνεδρίες με τοπικούς φορείς και χαράσσοντες πολιτική)  

 Ελληνική Αστυνομία Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών (κος Μάγγας Γ., 

Αστυνομικός Διευθυντής). 

 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (κος Σταματόπουλος Γ., Υποδιευθυντής Τμήματος 

Ναρκωτικών) 

 Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας (κος Ρόκκος Β., Αστυνομικός 

Υποδιευθυντής) 

 Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας (κος Σταλίκας Α.)  

 Διευθυντής Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης (κος Μωυσιδης Β., Ταξιαρχος) 

 Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης (κα Γούλα Καλυψώ) 

Εκπαιδεύσεις, Ημερίδες, Σεμινάρια 

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης για Αστυνομικούς σε θέματα Εξαρτήσεων  

  (4 εκπαιδευτικοί κύκλοι 04/14-02/15 ) MIS 337862 

 Συνέδριο Υγιούς Πόλης 22-25 Οκτωβρίου 2014 

 2η Πανελλήνια Συνάντηση για τον HIV και τις Ηπατίτιδες.(Σεπτέμβριος 2014) 

 Εντατικό Σεμινάριο για την Ιατρική στο Δρόμο(2ος κύκλος).Ιατρική Σχολή 

Αθηνών.(Νοέμβριος 2014)  

 Παρουσίαση τεχνογνωσίας του προγράμματος Χιονοστιβάδας στο Αντιναρκωτικό 

Συμβούλιο Κύπρου. 

 

Αποδελτίωση από τον Τύπο για το πρόγραμμα Χιονοστιβάδα 

http://www.virus.com.gr/site/index.php/health/health-and-pharma-news-

events/item/4839-imerida-okana  

http://www.virus.com.gr/site/index.php/health/health-and-pharma-news-events/item/4839-imerida-okana
http://www.virus.com.gr/site/index.php/health/health-and-pharma-news-events/item/4839-imerida-okana
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http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/14874-hmerida-toy-okana-gia-thn-

prolhpsh-thn-paraskeyh  

http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/2014/12/blog-post_264.html  

http://www.eumedline.eu/post/EPIXEIRHSH-XIONOSTIVADA-TOY-OKANA  

http://www.cretapost.gr/imerida-tou-okana-epichirisi-chionostivada/  

http://www.naftemporiki.gr/story/892711/imerida-prolipsis-gia-olous-apo-ton-okana  

Ημερίδα Λήξης του προγράμματος στην Αθήνα στις 19/12/14. 

Η ημερίδα λήξης με τίτλο: «Διάδωσέ το... Το μήνυμα της πρόληψης μπορεί να μεταδοθεί 

από φίλο σε φίλο» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, στο Εθνικό 

Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα) και ώρες 09.00 με 14.00.  

Την Ημερίδα που παρακολούθησαν περισσότερα από 120 άτομα απηύθυναν χαιρετισμούς 

η Μαρία Ρεπούση, Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ και ο Βαγγέλης Καφετζόπουλος, Αναπληρωτής 

Διευθυντής Εφαρμογής Προγραμμάτων ΟΚΑΝΑ. 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Υποέργου κ. Λίτσα Λαγάκου παρουσίασε τη Δράση 

«ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ» 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γαζγαλίδης, Συντονιστής Μονάδων & Υπηρεσιών ΟΚΑΝΑ Βορείου 

Ελλάδας μίλησε για το διαρκώς ογκούμενο πρόβλημα της χρήσης ουσιών και της εξάρτησης 

εν μέσω κρίσης και προσδιόρισε τους τέσσερις πυλώνες αντιμετώπισής του 

Ο κ. Σωτήρης Παπαδόπουλος, αρμόδιος της υπηρεσίας Streetwork του ΟΚΑΝΑ και οι 

συνεργάτες του, Νίκος Μαργαρίτης και Ειρήνη Καγκελάρη μίλησαν για την ιστορική 

διαδρομή αυτής της πρωτοποριακής μεθόδου πρόληψης, 

Tέλος οι πρώην χρήστες - συνεργάτες του προγράμματος (απόφοιτοι και μέλη 

Θεραπευτικών Προγραμμάτων), οι οποίοι κατέθεσαν την εμπειρία, τις αγωνίες αλλά και τις 

ανταμοιβές που τους προσέφεραν οι επιχειρήσεις «Χιονοστιβάδα 

Μέσω του υποέργου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις και ενέργειες : 

 Η Κατάρτιση στελεχών (41) του ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε θέματα που 

σχετίζονται με θέματα χρήσης ουσιών, αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων, 

παραβατικής συμπεριφοράς 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/14874-hmerida-toy-okana-gia-thn-prolhpsh-thn-paraskeyh
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/14874-hmerida-toy-okana-gia-thn-prolhpsh-thn-paraskeyh
http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/2014/12/blog-post_264.html
http://www.eumedline.eu/post/EPIXEIRHSH-XIONOSTIVADA-TOY-OKANA
http://www.cretapost.gr/imerida-tou-okana-epichirisi-chionostivada/
http://www.naftemporiki.gr/story/892711/imerida-prolipsis-gia-olous-apo-ton-okana
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 Η Εκπαίδευση 400 (jobsite) πρώην χρηστών από τα προαναφερόμενα στελέχη του 

ΟΚΑΝΑ 

 Η ενημέρωση /προσέγγιση 4,300 ενεργών χρηστών  

 H Συμπλήρωση 4,300 ειδικών ερωτηματολογίων για εξαγωγή περαιτέρω στοιχείων που 

θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό επιμέρους παρεμβάσεων 

 H προσέγγιση και ενημέρωση χρηστών και μετάδοση μηνυμάτων ασφαλούς χρήσης, 

πρόληψης μετάδοσης ασθενειών, αγωγής και προαγωγής της υγείας τους.  

 Η γνωστοποίηση των υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας, απεξάρτησης για 

την αύξηση της προσβασιμότητας σε αυτούς τους πληθυσμούς. 

 Η τροποποίηση της συμπεριφοράς των ενεργών χρηστών, κινητοποίηση τους για την 

προάσπιση της σωματικής τους υγείας και μείωση της βλάβης και η γενικότερη 

υιοθέτηση στάσεων και πρακτικών που ευνοούν το ατομικό συμφέρον αλλά και το 

κοινωνικό σύνολο. 

 Η πρόληψη της επιδείνωσης της υγείας των χρηστών και γενικότερη μείωση της 

εγκληματικότητας που σχετίζεται με την χρήση ουσιών.  

 Η αύξηση των ενεργών χρηστών οι οποίοι θα ζητήσουν θεραπεία απεξάρτησης από 

τους φορείς απεξάρτησης. 

 Η διεύρυνση των γνώσεων, ανταλλαγή εμπειριών και βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς την Ο.Σ., μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

 Η διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και άλλου υλικού για ασφαλή 

χρήση(σύριγγες .προφυλακτικά) 

 Οι κατάλληλες ενέργειες για την προβολή και δημοσιότητα της δράσης, με σκοπό την 

ενθάρρυνση της εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας και της ευαισθητοποίησης της 

κοινωνίας σε θέματα εξαρτήσεων και συνεπειών αυτών  

 Έκτακτο πρόγραμμα εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας του ιού HIV από ιατρούς του 

Οργανισμού σε εκπαιδευτές/στελέχη του προγράμματος Χιονοστιβάδα 

(21,22,23/05/2014-9 ώρες). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 

ΑΘΗΝΑ 

 ΑΤΟΜΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ  ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ 

Σύνολο 2662 53240 5324 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 ΑΤΟΜΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ  ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ 

Σύνολο 1661 33220 3322 

 

ΑΘΗΝΑ+ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 ΑΤΟΜΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ 

Σύνολο 4324 86480 8648 
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραδοτέων όλων των Δράσεων του Υποέργου 1. 

 

Π1.1 Απολογιστική αναφορά Δράσης 1 

Π1.2 Απολογιστική αναφορά Δράσης 2 

Π1.3 Απολογιστική αναφορά Δράσης 3 

Π1.4 Προωθητικές ενέργειες - 1 συνέντευξη τύπου, 2 συνεδρίες με τοπικούς φορείς 

Π1.5 Ενέργειες Προβολής στα ΜΜΕ – 6 Δελτία Τύπου 

Π1.6 Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την εκπαίδευση 

και ενημέρωση των ωφελουμένων και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 

της κοινής γνώμης. Αναπαραγωγή σε 8000 φυλλάδια 

 

Ολοκληρώθηκαν τα Παραδοτέα του Έργου, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του 

φορέα υλοποίησης (ΟΚΑΝΑ) 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ ήταν μια πρωτοποριακή μέθοδος πρόληψης και προσέγγισης χρηστών και 

υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλο εύρος (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). 

Όπως προκύπτει από τις προαναφερόμενες ενέργειες, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

για την υλοποίηση του Υποέργου σε όλες τις επιμέρους δράσεις. 

Οι ‘’ Jobiste-streetworkers μετέδωσαν μηνύματα ασφαλούς χρήσης, μείωσης της βλάβης και 

προαγωγής της υγείας, ενημέρωσαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των φορέων 

απεξάρτησης και συγκέντρωσαν μέσω του ερωτηματολογίου πληροφορίες για το ιστορικό 

χρήσης και τα δημογραφικά στοιχεία των εξαρτημένων των εξαρτημένων και τη γνώση ή 

συμπεριφορά των ενεργών χρηστών σε ότι αφορά τα λοιμώδη νοσήματα και την ασφαλή 

χρήση. 

Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που δείγματος κρίνεται πολύ ικανοποιητικός για την 

εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. 
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Ο σχεδιασμός, η δομή και το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων ήταν 

κατάλληλος και για τα στελέχη και για τους jobiste . Aυτό τεκμηριώνεται:  

Α) από τα τελικά αποτελέσματα ( πχ αριθμός προσεγγίσεων) του Υποέργου όπου 

διαφαίνεται ότι οι εμπλεκόμενοι (στελέχη και jobiste) είχαν τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες και κατάφεραν να προσεγγίσουν την Ομάδα Στόχου. 

Β) από το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαν οι εκπαιδευτές/Jobistes στη διάθεσή τους 

δύο εβδομάδες μετά την εκπαίδευσή τους (Δράση 2) για την ολοκλήρωση της Δράσης 3, 

κατά την οποία δέχτηκαν όση υποστήριξη χρειάζονται από τον εκπαιδευτή τους ή και από 

τα υπόλοιπα μέλη της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν. 

Γ) Από το μεγάλο βαθμό ικανοποίησης των ερωτηθέντων σε όλα τα πεδία των 

ερωτηματολογίων και των εντύπων συνέντευξης ) σχεδόν σε όλα τα πεδία των 

ερωτηματολογίων αποδεικνύει τον κατάλληλο σχεδιασμό (εκπαιδευτικό /προσέγγισης κ.α) 

σε όλες τις δράσεις του Υποέργου. 

Οι ενέργειες δικτύωσης και δημοσιότητας ήταν εύστοχες και συνέβαλαν σημαντικά στην 

επιτυχή έκβαση του. 

Οι στόχοι του υποέργου επιτεύχθηκαν και τα τελικά αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ 

ικανοποιητικά. 

Η καινοτομία και το μεγάλο ποσοστό επιτυχίας του Υποέργου έγκειται στην εμπλοκή και 

συμμετοχή πρώην χρηστών που επιλέχτηκαν ως βασικοί συνεργάτες για την προσέγγιση των 

ενεργών χρηστών Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι η επιλογή των « ομότιμων « ήταν η 

καταλληλότερη επιλογή για την προσέγγιση της συγκεκριμένης ομάδας στόχου και για την 

διείσδυση σε κρυμμένους πληθυσμούς Οι jobsite αξιοποίησαν την επικοινωνία στη γλώσσα 

τvn XEN με κατάλληλους τρόπους και εργαλεία για τη μετάδοση μηνυμάτων σχετικά με την 

ασφαλή χρήση και την πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών (ηπατίτιδες, HIV). 

Επιπλέον, κρίνεται ως η βέλτιστη πρακτική για την κοινωνική επανένταξη και ενσωμάτωση 

της συγκεκριμένης ευπαθούς ομάδας, δίνοντας τους έναν ενεργό ρόλο μέσα στην κοινωνία 

Η συνεργασία με τους πρώην χρήστες (όπως καταγράφεται και στις συνεντεύξεις 

επαγγελματιών ) αποδείχτηκε πολύτιμη και θα αποτελέσει το κομβικό κομμάτι 

οποιασδήποτε μελλοντικής παρέμβασης και προσέγγισης των ενεργών χρηστών. 

Ήδη στην παρούσα φάση έχει γίνει από την Επ. Υπ και τους εμπλεκόμενους, του έργου 

προσπάθεια δημιουργία Ομάδας χρηστών που θα συνεχίσει την μετάδοση αυτών των 
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μηνυμάτων και θα προσεγγίζει περιθωριοποιημένους χρήστες εκτός θεραπευτικών 

προγραμμάτων που δυσκολεύονται ή δεν αποφασίζουν ή δε γνωρίζουν τις υπηρεσίες στις 

οποίες πρέπει να απευθυνθούν.  

Η Παρέμβαση «χιονοστιβάδα » είναι μία καινοτόμος ιδέα και σχεδιάστηκε για να 

ανταποκριθεί στις νέες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι 

ενεργοί χρήστες, λόγω της οικονομικής κρίσης και της επιδημικής έξαρσης του ιού HIV. 

Δεδομένου όλων των στοιχείων που περιγράφηκαν παραπάνω, είναι σαφές ότι η 

παρέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.  

Αντί επιλόγου  

Παρατίθενται ενδεικτικά οι απαντήσεις των ΧΕΝ (σχετικά με το κίνητρο συμμετοχής )τους 

όπως ακριβώς καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια….. 

 

………Ελπίζω να γλιτώσω έστω κι έναν χρήστη από αυτό  

……….Ήθελα να βοηθήσω από παλιά, το είχα στο μυαλό μου έστω και εθελοντικά και 

για να βοηθήσω και για να είμαι χρήσιμος κοινωνικά  

………Να επιστρέψω κάτι πίσω στη κοινωνία ειδικά στις πιάτσες και στους ανθρώπους 

που είναι εκεί 

………Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον να προσφέρω ότι περνάει από το χέρι μου κι εύχομαι 

να μην σταματήσει ποτέ η χιονοστιβάδα  

………Θα ήθελα να βοηθήσω όσα πιο πολλά άτομα μπορώ να προσέχουν κι να δουν ότι 

υπάρχει και η άλλη πλευρά  

Πέραν του οικονομικού για μένα να νιώσω την προσφορά  

….Θέλω να βοηθήσω ανθρώπους που είναι στην ίδια κατάσταση που ήμουν εγώ  

………Ενδυνάμωση του εαυτού μου και ανάγκη για προσφορά σε πιο αδύναμους ανθρώπους 

από εμένα 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Λειτουργία Υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» (Streetwork) στην 

Θεσσαλονίκη» 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 :  

ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ 15/11/2011  

ΛΗΞΗ 14/4/2014. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΗΞΗ 28/2/2015. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το αίτημα για την Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος έγινε λόγω του ότι το προσωπικό 

ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκε για την υλοποίηση της πράξης θα απασχολείται σε 

αυτήν έως και τον Νοέμβριο 2014 και για την αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος 

και την έκδοση αποτελεσμάτων απαιτείται τουλάχιστον ένα τρίμηνο στη συνέχεια 

(Φεβρουάριος 2015). Επίσης οι δράσεις : α) προβολής της πράξης και δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων της και β) συντονισμός, παρακολούθηση και ολοκλήρωση φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του υποέργου προβλέπεται να ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο 

2015. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΚΗ 

Κόστος υλοποίησης για 12 μήνες : 8.600 ευρώ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Κατηγορία εξόδου Παρατηρήσεις Συνολικό ετήσιο κόστος 
σε ευρώ 

Καθαρισμός – υλικά καθαρισμού Συνεργείο καθαρισμού 3.500 

Γραφική ύλη  3.500 

Διάφοροι λογαριασμοί  ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ- 6.000 

Διάφορα αναλώσιμα  4.000 

Τηλεφωνικό κέντρο – κινητά 

τηλέφωνα streetworkers 

 3.000 

ΣΥΝΟΛΟ  20.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ 40.000 
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ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κόστος υλοποίησης : 1.000 ευρώ 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Κόστος υλοποίησης : 11.655 ευρώ 

ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ, KIT ΑΣΦΑΛΟΥΣ 

ΧΡΗΣΗΣ Κ.Α.) 

Κόστος υλοποίησης :: 42.471 ευρώ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 

(€) 

ΝΕΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

Αμοιβές προσωπικού με εξαρτημένη σχέση εργασίας 289.000 177.198 

Αμοιβές τακτικού προσωπικού   22.198 

Αμοιβές προσωπικού ορισμένου χρόνου   155.000 

 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 3.400 1.000 

Έντυπο υλικό : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 7.600 11.000 

Υλικό προσέγγισης ενεργών χρηστών - 42.471 

Λειτουργικά έξοδα - 40.000 

Προωθητικές ενέργειες - 11.655 

Μετακινήσεις – διαμονές  - 3.524 

Catering –διάφορα έξοδα - 4.552 

Ενοικίαση Η/Υ και περιφερειακών - 8.600 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 300.000 300.000 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι Τροποποιήσεις του οικονομικού αντικειμένου έγιναν συνοπτικά για τους παρακάτω 

λόγους αφορούσαν ανακατανομή δαπανών. 
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Α) Λόγω της οικονομικής κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί την τελευταία διετία και 

τις συνεχείς μειώσεις στον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΚΑΝΑ σύμφωνα με την οποία δεν 

ήταν εφικτή η αγορά Η/Υ, περιφερειακών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τους 

εργαζόμενους ορισμένου χρόνου της νέας υπηρεσίας. Επίσης δεν επαρκούσε ο εξοπλισμός 

από τον ήδη υπάρχοντα του ΟΚΑΝΑ για να διατεθεί. Για το λόγο αυτό προτάθηκε να 

ενοικιαστεί εξοπλισμός για την υποστήριξη της νέας υπηρεσίας. 

Β) Λόγω της μείωση του προϋπολογισμού αμοιβών προσωπικού με εξαρτημένη σχέση 

εργασίας και με δεδομένο ότι στο κτίριο επί της οδού Δαναιδών 9, λειτουργούσε μόνο η 

υπηρεσία του υποέργου 2, η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της υπηρεσίας, επιβάρυνε 

τον προϋπολογισμό του υποέργου 2. 

Γ) Κατά την υλοποίηση της πράξης και για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, 

με δεδομένο τον όγκο των αιτήσεων που παρελήφθησαν απαιτήθηκε η συνεργασία με 

εταιρεία ώστε να γίνει η ταξινόμηση και ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων.  

Δ) Λόγω της ραγδαίας αύξηση της λοίμωξης HIV/AIDS σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 

(ΧΕΝ) : προκειμένου να υπάρξει εστιασμένη και ταχεία δράση, ώστε να μην γίνει το 

πρόβλημα της HIV/AIDS λοίμωξης στους ΧΕΝ, ανεξέλεγκτο, κρίθηκε αναγκαία η προμήθεια 

υλικού ασφαλούς χρήσης (σύριγγες, προφυλακτικά, κιτ ασφαλούς χρήσης) για διανομή 

στους ενεργούς χρήστες στην πιάτσα. 

Ε) Για την πραγματοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας του υποέργου οι οποίες 

είναι οι ακόλουθες : συνεδρίες με τοπικούς φορείς και χαράσσοντες πολιτική, εκδηλώσεις 

(happenings) στο δρόμο, διανομή υλικού πληροφόρησης και δημοσιοποίησης, διοργάνωση 

δράσεων / εκδηλώσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, δράσεις δημοσιοποίησης 

της πράξης με σκοπό την ενεργοποίηση και ενημέρωση των μελών των ΟΣ.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι τροποποιήσεις στις αμοιβές προσωπικού με εξαρτημένη σχέση (ορισμένου 

χρόνου και τακτικού προσωπικού) ο σχετικός δείκτης (κωδικός δείκτη : 5085) στο 

εγκεκριμένο ΤΔΥ3 που αφορά το πλήθος θέσεων εργασίας που συγχρηματοδοτούνται είχε 

δηλωθεί 5 θέσεις (ορισμένου χρόνου), αφού εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριλήφθη η 

συμμετοχή στο υποέργο του τακτικού προσωπικού. Ως εκ τούτου, ο νέος δείκτης 5085 

είναι: 5,7.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΤΟΣ 2011 

Με την έναρξη του συγκεκριμένου Υποέργου πραγματοποιήθηκε η Επιλογή των μελών της 

Επιτροπής η οποία ήταν υπεύθυνη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη δημιουργία του 

Κανονισμού Λειτουργίας της υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» στη Θεσσαλονίκη, με 

αποτέλεσμα να βρίσκονται στη διαδικασίας προετοιμασίας και επίτευξης των 

συγκεκριμένων στόχων. Επίσης προετοιμάστηκε η προκήρυξη θέσεων απασχόλησης 

εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι θα συμμετείχαν στην υλοποίηση του Υποέργου 2 και 

αναμένουμε την έκδοση της άμεσα 

Για το επόμενο εξάμηνο η Ομάδα «Δουλειάς στο Δρόμο» είχε προγραμματίσει να παρέχει 

υπηρεσίες στους χώρους συνάθροισης των χρηστών, με στόχο την ενημέρωση τους για 

ζητήματα που τους αφορούν, τη μείωση της βλάβης, την ασφαλή χρήση, την προσέγγιση 

προγραμμάτων θεραπείας, την αλλαγή συμπεριφορών και στάσεων σε θέματα υγείας. Η 

πηρεσία «Δουλειά στο Δρόμο» θα συνεργάζεται με τις Μονάδες Θεραπείας για την ένταξη 

ενεργών χρηστών σε προγράμματα θεραπείας καθώς και με τα Δημόσια Νοσοκομεία της 

Θεσσαλονίκης για την παραπομπή χρηστών με προβλήματα υγείας. Ειδικότερα, η 

προσέγγιση χρηστών είχε επικεντρωθεί στα εξής : 

A) Στην ενημέρωσή τους για το Σταθμό και τις λοιπές υπηρεσίες του Κέντρου, 

Β) στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφαλούς χρήσης, υγιεινής, 

πρόληψης και αντιμετώπισης συνδεόμενων με τη χρήση προβλημάτων υγείας, 

Γ) στην έναρξη μιας πρώτης επικοινωνίας και σχέσης η οποία θα συμβάλλει θετικά στην 

γενικότερη κινητοποίηση και συγκεκριμένα στην ένταξή των χρηστών στις 

δραστηριότητες και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Σταθμού. 

Άλλες Παρεμβάσεις της ομάδας : 

 Εξορμήσεις διερεύνησης νέων χώρων συνάθροισης χρηστών 

 Εξορμήσεις εστιασμένες σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, ιερόδουλες, 

χρήστες συνθετικών ναρκωτικών) 

 Υλοποίηση εκδηλώσεων – χάπενινγκ στους χώρους συνάθροισης χρηστών 

Θα ολοκληρωθούν ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Υπηρεσίας (παραδοτέο 2) και ο 

Κανονισμός Λειτουργίας υπηρεσίας (παραδοτέο 3). 
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ΕΤΟΣ 2012 

Στις 5/11/12 προσλήφθηκαν για χρονικό διάστημα 24 μηνών, τα μέλη που θα στελέχωναν 

την Υπηρεσία «Δουλεία στο Δρόμο». Η ομάδα αποτελούνταν από πέντε (5) μέλη, 2 

Κοινωνιοθεραπευτές – πτυχιούχους Κοινωνικών Επιστημών και 3 πρώην χρήστες, που 

απασχολούνταν ως μέλη του θεραπευτικού προσωπικού. Η Ομάδα «Δουλειάς στο Δρόμο» 

παρέχει υπηρεσίες στους χώρους συνάθροισης των χρηστών, με στόχο την ενημέρωση τους 

για ζητήματα που τους αφορούν, τη μείωση της βλάβης, την ασφαλή χρήση, την 

προσέγγιση προγραμμάτων θεραπείας, την αλλαγή συμπεριφορών και στάσεων σε θέματα 

υγείας. 

Το αναλώσιμο υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τις εξορμήσεις τη συγκεκριμένη περίοδο 

ήταν: 

α) Ενημερωτικά φυλλάδια (μείωση της βλάβης, Κέντρο Βοήθειας, Σταθμού, άλλων 

υπηρεσιών) 

β) Ενέσιμο εξοπλισμό, προφυλακτικά γ) Ενδυμασία της ομάδας (μπουφάν, μπλούζες, 

παπούτσια κ.λ.π.) 

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η υπηρεσία Streetwork πραγματοποίησε συνολικά: 71 

Εξορμήσεις, 604 Νέες επαφές: Από αυτές οι 41 ήταν Παλιννοστούντες και οι 69 Αλλοδαποί. 

Επίσης χαρτογραφήθηκε ένα μέρος από τις οι πιάτσες της Θεσσαλονίκης και συνεχίστηκε η 

συγκέντρωση στοιχείων για νέες πιάτσες και σημεία συγκέντρωσης καθώς, συνεχώς, 

προκύπτουν αλλαγές και νέα στοιχεία. 

Επίσης εκδόθηκαν 5.000 ενημερωτικά φυλλάδια για τους ενεργούς χρήστες. Άλλες 

Παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν : 

 Εξορμήσεις διερεύνησης νέων χώρων συνάθροισης χρηστών 

 Εξορμήσεις εστιασμένες σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, ιερόδουλες, 

χρήστες συνθετικών ναρκωτικών) 

 Υλοποίηση εκδηλώσεων – χάπενινγκ στους χώρους συνάθροισης χρηστών 

Σε επίπεδο δημοσιότητας πραγματοποιήθηκαν από τις 22-30/12/2012 εκδηλώσεις – 

χάπενινγκ σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης με παραχώρηση χώρου 70 τ.μ. στη 

διασταύρωση των πεζοδρόμων Γούναρη και Στ.Γονατά για την παρουσίαση της νέας 

υπηρεσίας streetwork στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και στους ενεργούς χρήστες. 
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Συνεχίστηκε η διαδικασία για την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και του 

Κανονισμού Λειτουργίας της υπηρεσίας. 

ΕΤΟΣ 2013 

Συνεχίζεται η υλοποίηση του Υποέργου 2. Το αναλώσιμο υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά 

τις εξορμήσεις ήταν :α) Ενημερωτικά φυλλάδια (μείωση της βλάβης, Κέντρο Βοήθειας, 

Σταθμού, άλλων υπηρεσιών) β) Ενέσιμο εξοπλισμό, προφυλακτικά γ) Ενδυμασία της 

ομάδας (μπουφάν, μπλούζες, παπούτσια κ.λ.π.). Άλλες Παρεμβάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ήταν: 

 Εξορμήσεις διερεύνησης νέων χώρων συνάθροισης χρηστών 

 Εξορμήσεις εστιασμένες σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, ιερόδουλες, 

χρήστες συνθετικών ναρκωτικών) 

 Υλοποίηση εκδηλώσεων – χάπενινγκ στους χώρους συνάθροισης χρηστών 

Η υπηρεσία “Streetwork” Θεσσαλονίκης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 (01/07/2013-

31/12/2013) ήρθε σε επαφή με συνολικά 2360 ωφελούμενους (χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών) εκ των οποίων 2145 ωφελούμενους εκτός δομής και 255 εντός δομής και έκανε τις 

εξής παρεμβάσεις - δράσεις : A) ενημέρωσή χρηστών για το Σταθμό και τις λοιπές 

υπηρεσίες του Κέντρου, Β) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφαλούς 

χρήσης, υγιεινής, πρόληψης και αντιμετώπισης συνδεόμενων με τη χρήση προβλημάτων 

υγείας, Γ) έναρξη μιας πρώτης επικοινωνίας και σχέσης η οποία θα συμβάλλει θετικά στην 

γενικότερη κινητοποίηση και συγκεκριμένα στην ένταξή των χρηστών στις δραστηριότητες 

και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Σταθμού, Δ) Διανομή ΚΙΤ ασφαλούς χρήσης και 

έντυπου ενημερωτικού υλικού για θέματα χρήσης και πρόληψης μολυσματικών ασθενειών. 

2014 

Για το πρώτο εξάμηνο του 2014 (01/01/2014-30/06/2014) πραγματοποιήθηκαν δράσεις 

τόσο εντός όσο και εκτός δομής κατά τις οποίες είχε τεθεί ως στόχος η αύξηση 10% του 

αριθμού των ατόμων του προηγούμενου εξαμήνου και ταυτόχρονη αύξηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών (τεστ για λοιμώδη νοσήματα, εμβολιασμοί, ένταξη σε 

θεραπευτικά προγράμματα κ.α). 

Συνεχίστηκε η υλοποίηση των δράσεων του υποέργου και οι παρεμβάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν : A) ενημέρωσή χρηστών για 
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το Σταθμό και τις λοιπές υπηρεσίες του Κέντρου, Β) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

θέματα ασφαλούς χρήσης, υγιεινής, πρόληψης και αντιμετώπισης συνδεόμενων με τη 

χρήση προβλημάτων υγείας, Γ) έναρξη μιας πρώτης επικοινωνίας και σχέσης η οποία θα 

συνέβαλε θετικά στην γενικότερη κινητοποίηση και ένταξη των χρηστών στις 

δραστηριότητες και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Σταθμού. δομής και έκανε τις 

κάτωθι παρεμβάσεις - δράσεις, Δ) Διανομή ΚΙΤ ασφαλούς χρήσης και έντυπου 

ενημερωτικού υλικού για θέματα χρήσης και πρόληψης μολυσματικών ασθενειών  

Το δεύτερο εξάμηνο του 2014 ( 01/07/2014- 31/12/2014) η υπηρεσία ήρθε σε επαφή με 

2.369 ωφελούμενους (χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών ) εκ των οποίων 1985 

ωφελούμενους εκτός δομής στο πλαίσιο των εξορμήσεων (streetwork) ενώ 592 άτομα 

εξυπηρετήθηκαν εντός δομής στο πλαίσιο της διάθεσης Σταθμού Ελεύθερης Πρόσβασης 

και των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Συγκεκριμένα στο παραπάνω χρονικό διάστημα παρασχέθηκαν οι εξής υπηρεσίες:  

 Διάθεση χώρου αναψυχής με παροχή προγεύματος και ροφήματος  

 Εθελοντική συμμετοχή σε ομάδες (Αυτογνωσίας-Κινητοποίησης)  

 Διεκπεραίωση δημοσιονομικών θεμάτων (ταυτότητες, βιβλιάρια υγείας, κάρτα 

ανεργίας κτλ.  

 Οργάνωση ελεύθερου χρόνου (ομάδα cinefile-παρακολούθηση ταινιών, τουρνουά 

τάβλι κλπ)  

 Ατομική κινητοποιητική συμβουλευτική (Motivational interviewing ) 

Επίσης πραγματοποιήθηκε διασύνδεση και παραπομπή (Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, ΜΚΟ) 

για ιατρικές εξετάσεις/παρεμβάσεις  

 Διάγνωση και υποστήριξη αντιμετώπισης της συννοσηρότητας  

 Διασύνδεση και παραπομπή σε θεραπεία απεξάρτησης ή σε φαρμακευτική 

αντιμετώπιση της εξάρτησης  

 Νομική συμβουλευτική (εθελοντική υπηρεσία από επαγγελματίες δικηγόρους)  

 Φοροτεχνική συμβουλευτική (μνημόνιο συνεργασίας με Ένωση Φοροτεχνικών Β. 

Ελλάδας)  

 Παροχή ειδών ένδυσης (βεστιάριο)  

 Τήρηση υπηρεσίας αρχειοθέτησης- καταγραφής και έρευνας  

 Παρέμβαση σε κρίση και διασύνδεση με οικογένεια  
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Στο πλαίσιο της ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας πραγματοποιήθηκαν οι 

παρακάτω ενέργειες  

Συμμετοχή στο 5o Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής 

Ιατρικής και 2 Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στη ΠΦΥ  

Επίσης το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν επαφές με τα ΜΜΕ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2015  

Για το πρώτο εξάμηνο του 2015 είχαν προγραμματιστεί τα παρακάτω: 

Λόγω λήξης σύμβασης του απερχόμενου προσωπικού και εν αναμονή νέων προσλήψεων, 

προγραμματίστηκε η μετακίνηση υπαλλήλων του οργανισμού . 

Για τους μετακινούμενους υπαλλήλους, είχε προγραμματιστεί η εκπαίδευση και 

ενημέρωσή τους για τις δράσεις Επίσης έχει προγραμματιστεί, η συντήρηση της επαφής με 

τους ωφελούμενους, οι παρεμβάσεις σε έκτακτες ανάγκες (παραχώρηση καταφυγίου σε 

περιπτώσεις ψύχους, παρεμβάσεις σε κρίσεις, παραπομπές σε νοσοκομειακά ιδρύματα 

καθώς επίσης η διατήρηση των επαφών με ΜΚΟ, Δήμους και άλλους σχετικούς φορείς 

κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας.  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ 

 22/12/2012 έως 28/12/2012 Δράση στην Πλατεία Ναβαρίνου  

Το διάστημα των Χριστουγεννιάτικων εορτών η υπηρεσία ανέλαβε πρωτοβουλία δράσης 

στην πλατεία Ναυαρίνου (μία από τις μεγαλύτερες πιάτσες της πόλης) με στόχο την 

ενημέρωση για την υπηρεσία μας στις Ομάδες Στόχος, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. 

Ειδικότερα μετά από παραχώρηση του απαιτούμενου χώρου και ηλεκτρικού από το δήμο, 

την παραχώρηση ειδικού περιπτέρου από το ΚΕΘΕΑ, την ενημέρωση των αστυνομικών 

αρχών και την υποστήριξη της PRAKSIS, η υπηρεσία βρισκόταν στο χώρο της πλατείας 

Ναυαρίνου από 22/12/2012 έως και 28/12/2012. Από τις 27 έως και τις 28 Δεκεμβρίου 

έγιναν δωρεάν εξετάσεις για το AIDS (δράση που υλοποιήθηκε από την κινητή μονάδα της 

PRAKSIS). Αυτό το διάστημα η ομάδα ήρθε σε επαφή με 35 χρήστες, από τους οποίους οι 23 

έκαναν εξετάσεις για το AIDS. 
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 4/11/2013 Δράση στην περιοχή του Δενδροποτάμου 

 Δράση για δωρεάν εξέταση για τον ιό του HIV σε συνεργασία με την κινητή μονάδα της 

PRAKSIS. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την PRAKSIS. 

 18/02/2014 Δράση Δενδροφύτευσης στο Τριάδι Θέρμης  

Συμμετείχαν άτομα που προσέρχονται καθημερινά στο Σταθμό Ελεύθερης Πρόσβαση. 

 26 /6/2014 STREET FESTIVAL 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών,υλοποιήθηκαν «StreetFestival» 

που περιελάμβαναν ποικίλες εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την 

κινητοποίηση. 

 Εκδηλώσεις σην περιοχή Δ.Γούναρη και Στ.Γονατά  

Υλοποίηση εκδηλώσεων – χάπενινγκ στους χώρους συνάθροισης χρηστών με το Δήμο 

Θεσσαλονίκης με παραχώρηση χώρου 70 τ.μ. στη διασταύρωση των πεζοδρόμων 

Δ.Γούναρη και Στ.Γονατά για την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας streetwork στους πολίτες 

της Θεσσαλονίκης και στους ενεργούς χρήστες. 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 13/2/2013. Παγκόσμια Ημέρα Χρήσης Προφυλακτικού, Συμμετοχή της υπηρεσίας 

σε εκδήλωση της Θετικής Φωνής (παγκόσμια ημέρα χρήσης προφυλακτικού), όπου 

συμμετείχε και η PRAKSIS με δωρεάν εξετάσεις HIV στις 13 Φεβρουαρίου 2013. 

 27/3/2013 Συμμετοχή σε συνέδριο που διοργάνωσε η ΑΡΣΙΣ και η 

DYNAMOINTERNATIONAL (διεθνές δίκτυο Streetworkers) στις 27 Μαρτίου 2013. 

Είχε προηγηθεί επίσκεψη στελεχών της DYNAMO στην υπηρεσία μας όπου 

παρουσιάστηκε το πρόγραμμά μας. Επιπλέον το δίκτυο DYNAMO μας πρότεινε να 

συμμετέχουμε μαζί με την ΑΡΣΙΣ στη δημιουργία εθνικού δικτύου Streetworker, το 

οποίο θα αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου. 

 22 - 29 Νοεμβρίου 2013 στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης του ιού HIV.  

Μέλη της ομάδας συμμετείχαν στις δράσεις που οργάνωσε η PRAKSIS από τις 22 

έως τις 29 Νοεμβρίου 2013 σε διάφορα σημεία της πόλης. 
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 21-23 Νοεμβρίου 2014 5o Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας Και 

Κοινωνικής Ιατρικής, Αναρτημένη Ανακοίνωση (POSTER). 

 18 έως τις 20 Δεκεμβριου 2014. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στη ΠΦΥ  

 20/12/2014 Ημερίδα απευθυνόμενη στις μονάδες του ΟΚΑΝΑ με θέμα«Λειτουργία 

Σταθμού Άμεσης Πρόσβασης. Δυνατότητες συνεργασίας με μονάδες 

φαρμακευτικής αντιμετώπισης». 

 Ημερίδα στο αμφιθέατρο Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Αναρτημένη 

Ανακοίνωση (POSTER). 

ΜΜΕ  

 Συνεντεύξεις ΤV 100. 

 Συνεντεύξεις στο FM100, στο FM100.6 και στο radio1daniolipton (διαδικτυακό 

ραδιόφωνο) με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη λειτουργία της υπηρεσίας. 

 Επισκέψεις των ΜΜΕ στους χώρους της Υπηρεσίας. 

ΑΛΛEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

 Eνημερωτικές συναντήσεις με ΟΤΑ, Εκκλησία, Επιστημονικούς φορείς, Τοπικούς 

φορείς, Κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματίες της κοινότητας, εθελοντές. 

 Δελτία Τύπου. 

 Διανομή έντυπου υλικού. 

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 

Συγκεκριμένα οι φορείς που συμμετείχαν στο δίκτυο ήταν 

 PRAKSIS 

 ΑΡΣΙΣ 

 Χριστιανικό Στέκι 

 Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 

 Γιατροί του Κόσμου 

 Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
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 Δήμος Θεσσαλονίκης 

 Κοινωνικό Ιατρείο 

 Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη 

 ΟΑΕΔ 

 Δίωξη Ναρκωτικών 

 Αστυνομικά Τμήματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης 

 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 Θετική Φωνή 

 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ 
ΧΡΗΣΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΟΥ 

ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ 

ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 

4418 348 2379 860 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΟΑΕΔ 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 

(ΟΜΑΔΙΚΑ-

ΑΤΟΜΙΚΑ) 

ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

87 89 210 45 93 78 140 350 

 

ΕΠΑΦΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ 

4989 25221 6568 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΗΣ 

Α. Υπηρεσίες εντός Δομής 

1. Συνολικός αριθμός επισκέψεων που δέχθηκε ο 
Σταθμός ελεύθερης εισόδου 

4418 

 1.α. Αριθμός νέων πελατών που προσήλθαν στο Σταθμό 308 

2. Αριθμός ατόμων που δέχθηκαν υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  

317 

3. Αριθμός ατόμων που δέχθηκαν υπηρεσίες σίτισης 4418 

4. Αριθμός ατόμων που δέχθηκαν υπηρεσίες παροχής 
ρουχισμού 

348 

5. Αριθμός ατόμων που συμμετείχαν σε ενημερώσεις για 
ασφαλέστερη χρήση  

279 

6. Αριθμός ατόμων στα οποία διατέθηκαν σύριγγες, 
προφυλακτικά, κλπ. 

507 

7. Αριθμός συριγγών που διατέθηκαν 2379 

8. Αριθμός προφυλακτικών που διατέθηκαν 860 

Β. Υπηρεσίες εκτός Δομής (streetwork) 

1. Αριθμός εξορμήσεων 217 

2. Αριθμός συνόλου χρηστών που προσεγγίστηκαν  7630 

 2. α. Αριθμός νέων χρηστών που προσεγγίστηκαν  1277 

3. Αριθμός ατόμων στα οποία διατέθηκαν σύριγγες, 
προφυλακτικά, κλπ 

5800 

4. Αριθμός συριγγών που διατέθηκαν 25221 

5. Αριθμός προφυλακτικών που διατέθηκαν 6568 

Γ. Υπηρεσίες εντός και εκτός Δομής 

1. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν σε 
θεραπευτικά προγράμματα 

92 

2. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν σε φορείς 
υγείας  

89 

3. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν στο υπνωτήριο 
αστέγων 

39 

4. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν στον ΟΑΕΔ 210 

5. Αριθμός ατόμων που έλαβαν Ψυχολογική Υποστήριξη 
και Συμβουλευτική 

93 

6. Αριθμός ατόμων που έλαβαν Νομική Συμβουλευτική 45 

7. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν σε φορείς 
υγείας  

89 

8. Αριθμός ατόμων που υποστηρίχθηκαν για την έκδοση 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητος 

78 

9. Αριθμός ατόμων που διασυνδέθηκαν με την Πρόνοια 140 

10. Αριθμός ατόμων που διευθετήθηκαν φορολογικές 
τους υποθέσεις 

350 

11. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν σε 
θεραπευτικά προγράμματα 

87 

12. Αριθμός ατόμων που συνοδεύτηκαν σε υπηρεσίες 106 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ο τρόπος με τον οποίον επιχειρεί να λειτουργήσει ο Κανονισμός Λειτουργίας είναι άμεσα 

επηρεασμένος και συνδεδεμένος με τη φιλοσοφία και το όραμα του φορέα υλοποίησης 

(ΟΚΑΝΑ) αλλά και τη στοχοθεσία του Έργου. 

O Κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει ένα δομικό σχεδιασμό των θεραπευτικών 

υπηρεσιών του Streetwork και τις βασικές αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών εντός 

δομής (Σταθμός Άμεσης Παρέμβασης/Ανάπαυλας) εκτός δομής καθώς και των Εξωτερικών 

Εργασιών. 

Το Νομοθετικό και Διοικητικό πλαίσιο της υπηρεσίας streetwork βασίζεται στο βασικό 

πλαίσιο λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ και ως πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη σχετική εθνική νομοθεσία και 

κοινοτικές οδηγίες που διέπουν τα συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκή Ένωση 

προγράμματα. 

Σε δομικό επίπεδο κρίνεται ότι η τοποθεσία της υπηρεσίας είναι προσβάσιμη, οι χώροι 

είναι επαρκείς για δραστηριότητες με και έχουν ληφθεί υπόψη παράγοντες ασφάλειας του 

φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των εργαζομένων. 

Το προσωπικό είναι κατάλληλα καταρτισμένο και διαθέτει την ανάλογη εμπειρία 

προκειμένου να συμμετάσχει στις επιμέρους δράσεις. 

Σε διαδικασιακό (υπηρεσιακό και παρεμβατικό) επίπεδο έχει συμπεριλάβει στοιχεία όπως: 

Αξιολόγηση ιστορικού χρήσης ουσιών, διαγνώσεων και θεραπευτικού ιστορικού, σωματικής 

και κοινωνικής κατάστασης, ψυχιατρικής κατάστασης, πλήρης και χρονολογημένη 

καταγραφή του κάθε χρήστη ατομικό ιστορικό, εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, 

συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. 

Σε επίπεδο συστήματος: Η υπηρεσία στοχεύει στην κινητοποίηση για πρωτογενή ή και 

προληπτική ιατρική φροντίδα καθώς και κοινωνικής μέριμνας για ανθρώπους που 

βρίσκονται σε προφανή μειονεκτική κοινωνική κατάσταση ή/ και έχουν βεβαρημένη 

σωματική και ψυχική υγεία, συνδεόμενη με την μακροχρόνια ενδοφλέβια χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Στην υπηρεσία τηρείται αρχείο με α) το Ατομικό Ιστορικό β) το Ατομικό Συμβόλαιο 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ γ) το Έντυπο εξορμήσεων όπου καταγράφεται η 

ημερομηνία, η τοποθεσία εξόρμησης οι συμμετέχοντες, ο αριθμός και ο χαρακτηρισμός 

προσεγγίσεων, τα αιτήματα που δέχτηκε η ομάδα και χαρακτηρισμός αυτών. 
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Η αξιολογική διαδικασία της Οργάνωσης των Αιτημάτων, της Εκτίμησης Αναγκών, το 

περιεχόμενο και οι διαδρομές των θεραπευτικών, ψυχοκοινωνικών και κοινοτικών 

συντελεστών συνεργίας και παρέμβασης αποτυπώνονται σε ένα Σύστημα Καταγραφής, που 

δίνει δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων. Ένα τέτοιο πλαίσιο οργάνωσης και απάντησης 

στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες του ατόμου, είναι σε θέση να προσδιορίζει τους στόχους στο 

χρόνο και στο χώρο. 

Συμπερασματικά κατά τη διαμόρφωσή του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Streetwork έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών αλλά και οι ανάγκες 

της τοπικής κοινωνίας Περιγράφεται με σαφήνεια ο σκοπός, οι στόχοι της υπηρεσίας, η 

ιεραρχική δομή, οι αρμοδιότητες/καθήκοντα των στελεχών, οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι, 

η κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή καθώς και η μεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων 

Απεικονίζεται με σαφήνεια το διοικητικό, οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο που 

υιοθέτησε η υπηρεσία προς εξυπηρέτηση των σκοπών και των στόχων της. Περιγράφεται το 

οργανόγραμμα της κατανομής των πόρων της για τη συνολική λειτουργία της. 

Απεικονίζονται και προσδιορίζονται οι σχέσεις των διαφορετικών τομέων λειτουργίας της, 

μέσα από την αλληλεξάρτησή τους, και προς όφελος της αποτελεσματικότητάς της. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, είχε ως στόχο να διερευνήσει και να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες της ομάδας στόχου μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων .Παράλληλα προσπάθησε 

να εντοπίσει και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο φορείς /πόρους που 

δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα (ενέργειες ευαισθητοποίησης/δικτύωσης). 

Υπήρξε ικανοποιητικός ως προς την λογική και συνοχή του. Ο σχεδιασµός του ήταν 

κατάλληλος για την επίτευξη των στόχων του Υποέργου 2 Εξειδικεύτηκαν παρεμβάσεις, 

περιγράφηκε η μεθοδολογία υλοποίησής τους και ποσοτικοποιήθηκαν τα αποτελέσματά 

τους. 

Υπήρχε εξειδίκευση των στόχων ανά παρέμβαση, Υπήρχε πρόβλεψη για την εκπαίδευση 

του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας και είχε οριστεί με σαφήνεια το ιεραρχικό 

μοντέλο της κάθε παρέμβασης. 

Έχει γίνει καταγραφή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων, τόσο για τις κατηγορίες των πληθυσμιακών ομάδων που θα 
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ωφεληθούν από την εφαρμογή του, όσο και για την ποιότητα των ίδιων των παρεχομένων 

υπηρεσιών, προς τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, αναλύεται η σημασία της αξιολόγησης 

της επίδρασης που έχουν οι προτεινόμενες δράσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στις 

ομάδες του πληθυσμού με τη χρήση κατάλληλα επιλεγμένων ποιοτικών και ποσοτικών 

δεικτών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα τελικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα του Υποέργου 2, τα 

οποία είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά, τεκμηριώνεται ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός 

ήταν κατάλληλος για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας στόχου αλλά και της ευρύτερης 

κοινότητας. 

 

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Συνέντευξης (Υ2Ε2) 

Από την επεξεργασία του Εντύπου Ερωτηματολογίου Συνέντευξης (Υ2Ε2) προκύπτουν τα 

εξής :  

Μεγάλος έως πολύ μεγάλος βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται αναφορικά με τη 

συμβολή της Υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» στην ενημέρωση των ενεργών χρηστών για 

το Σταθμό και τις λοιπές υπηρεσίες του Κέντρου. Όμοια είναι τα επίπεδα ικανοποίησης και 

σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενεργούς χρήστες, σε θέματα 

ασφαλούς χρήσης, υγιεινής, πρόληψης και αντιμετώπισης συνδεόμενων με τη χρήση 

προβλημάτων υγείας. Αντίστοιχο αποτέλεσμα παρατηρείται και στην έναρξη μιας πρώτης 

επικοινωνίας και σχέσης μέσω της υπηρεσίας, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι χρήστες 

για την ένταξή τους στις δραστηριότητες και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

Σταθμού. 

Ικανοποιητικό έως πολύ ικανοποιητικό χαρακτηρίστηκε το κλίμα που επικρατούσε κατά τη 

διάρκεια των εξορμήσεων, τόσο σε συνάρτηση με το κοινό – στόχος, όσο και με την 

ευρύτερη κοινότητα της περιοχής (αστυνομία, περίοικοι, καταστηματάρχες κλπ). Το ίδιο 

αναφέρθηκε και στο πεδίο που αφορούσε στις σχέσεις μεταξύ των μελών εντός της 

ομάδας. 

Ικανοποιημένοι δήλωσαν οι ερωτηθέντες, από τη συνεργασία τους με το προσωπικό των 

Μονάδων Θεραπείας και των Δημόσιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, στον τομέα της 

ένταξης ενεργών χρηστών σε προγράμματα θεραπείας ή/και της παραπομπής τους όταν 

υπέφεραν από προβλήματα υγείας. 
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Θετικά αξιολογείται και η διαδικασία της οργάνωσης και προετοιμασίας των εξορμήσεων,. 

Τέλος, ικανοποίηση κατεγράφη σε ό,τι αφορούσε τη διαδικασία επιλογής του χώρου 

εξόρμησης, τη διαδικασία μετάβασης στο χώρο των εξορμήσεων, τη διαδικασία συλλογής 

και τήρησης των στοιχείων της εξόρμησης, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης της κάθε 

προσέγγισης. 

Ικανοποιητικός κρίνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των εξορμήσεων σε νέους χώρους 

συνάθροισης, καθώς και η εστίαση σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. Επίσης θετικά 

σχολιάζεται η διοργάνωση υλοποίηση εκδηλώσεων και happenings. 

Αναφορικά με την αξιολόγηση του αποτελέσματος, οι ερωτηθέντες έκριναν ότι η 

συμμετοχή τους στην υπηρεσία συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επιτυχή προσέγγιση 

και ενημέρωση των χρηστών, αλλά και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας. Τα 

μέλη της υπηρεσίας αισθάνονται ικανοποιημένα έως πολύ ικανοποιημένα και ως προς τις 

νέες δεξιότητες και γνώσεις που ανέπτυξαν, στον τομέα της προσέγγισης και ενημέρωσης 

των ενεργών χρηστών, αλλά και της κοινότητας. Λογική συνέπεια είναι η κατανόηση των 

αναγκών των ενεργών χρηστών, όπως δηλώνουν και οι ίδιοι οι ερωτηθέντες. 

Στα πλαίσια της ενημέρωσης, η ομάδα μετέδωσε πληροφορίες για το Σταθμό και τις 

υπηρεσίες του Κέντρου, παρείχε ενημέρωση σε θέματα ασφαλούς χρήσης, υγιεινής, 

πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας (σχετιζόμενων με τη χρήση), 

κινητοποίησε ενεργούς χρήστες με σκοπό την ένταξή τους στις δραστηριότητες του 

Σταθμού και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. 

Τέλος, το υποέργο αξιολογείται θετικά έως πολύ θετικά στο σύνολό του, με όμοιες κριτικές 

ως προς τη διοικητική του οργάνωση, το σχεδιασμό του, την αξιολόγησή του και τη 

δημοσιότητά του.  

Τα προβλήματα /δυσχέρειες που παρατηρήθηκαν κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

Υποέργου μπορούν να συνοψιστούν σε ελλείψεις ανθρώπινων πόρων και υλικών 

αναλογικά με το πλήθος των αναγκών και το πλήθος των υπηρεσιών που παρέχονταν για 

την κάλυψή τους. Επιπρόσθετα επισημαίνεται η μη λειτουργία Κινητής Μονάδας για 

αντιμετώπιση περιστατικών overdose καθώς και η μειωμένη ισχύ της ειδικής ταυτότητας 

που τους είχε δοθεί. 

Οι προτάσεις βελτίωσης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Αύξηση της χρηματοδότησης. 

 Αύξηση του προσωπικού. 
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 Συνέχεια της δράσης. 

 Επένδυση στη συνοχή της ομάδας. 

 Περιθώρια βελτίωσης σε επίπεδο οργάνωσης και συντονισμού λόγω του όγκου των 

παρεχομένων υπηρεσιών. 

Μέσω του υποέργου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις και ενέργειες : 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣ: 

 Κοινωνική Υπηρεσία με τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Συμπλήρωση δικαιολογητικών για έκδοση Αστυνομικού Δελτίου 

Ταυτότητας-συνεργασία με Αστυνομικά Τμήματα-συνοδεία 

2. Συμπλήρωση Δικαιολογητικών για έκδοση Βιβλιαρίου Ασθένειας-

συνεργασία με Πρόνοια- συνοδεία όπου χρειάζεται 

3. Συνεργασία με Νοσοκομεία και τις αντίστοιχες Κοινωνικές Υπηρεσίες 

4. Συνεργασία με Ένωση Φοροτεχνικών Β. Ελλάδος για διεκπεραίωση 

φορολογικών εκκρεμοτήτων 

5. Συνεργασία με ΟΑΕΔ 

 Υπηρεσία Διασύνδεσης με φορείς Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 

1. Διευκόλυνση πρόσβασης στα ιατρεία των : PRAKSIS, Γιατροί του Κόσμου, 

Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Θεσσαλονίκης, Κρατικά Νοσοκομεία, Δομές 

Απεξάρτησης (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΙΑΝΟΣ, ΑΡΓΩ) 

2. Κέντρο ημέρας Αστέγων 

3. Φιλοξενείο Αστέγων 

4. Χριστιανικό Στέκι 

5. Συσσίτια Δήμου και Μητρόπολης Θεσσαλονίκης 

 Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις 

1. Παραπομπές σε κέντρα Διπλής Διάγνωσης/Ψ.Ν.Θ 

2. Διασύνδεση με οικογένεια  

3. Διενέργεια ομάδας κινητοποίησης ενεργών χρηστών για θεραπεία 

απεξάρτησης με τίτλο «Εγώ και η Χρήση»  

4. Ατομική συμβουλευτική 

 Λειτουργία Σταθμού Άμεσης Πρόσβασης 
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1. Παροχή πρωινού γεύματος και ροφήματος 

2. Εκπαίδευση στην Ασφαλή χρήση 

3. Οργάνωση ελεύθερου χρόνου με παροχή χρήσης Η/Υ, επιτραπέζια 

παιχνίδια, προβολή ταινίας κ.α. 

 Άλλες υπηρεσίες  

1. Λειτουργία Βεστιαρίου  

2. Παροχή νομικών συμβουλών 

3. Αρχειοθέτηση και επεξεργασία δεδομένων (SPSS) 

 

ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΗΣ 

 Εξορμήσεις (streetwork) σε επιλεγμένες περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 

1. Καταγραφή «πιατσών» 

2. Δημιουργία επαφών με εξαρτημένους χρήστες ουσιών 

3. Αναζήτηση πρωταρχικών αναγκών (στέγαση, σίτιση, πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας) 

4. Ανταλλαγή συριγγών, διανομή προφυλακτικών (ΚΙΤ) 

5. Επισκέψεις και παροχή ρουχισμού σε ωφελούμενους της υπηρεσίας που 

κρατούνται σε Αστυνομικά Τμήματα- νομική υποστήριξη όπου χρειάζεται 

6. Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (over dose)-κλήση ΕΚΑΒ 

7. Συνοδεία σε Αστ. Τμήματα, Υπηρεσίες, Νοσοκομεία κλπ. 

 Η Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και του Κανονισμού Λειτουργίας 

 Πλήθος δράσεων δικτύωσης  

 Πλήθος δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων 

 Διανομή υλικού ασφαλούς χρήσης 

 Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού 
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραδοτέων του Υποέργου 2. 

Π2.1 Λειτουργία υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» (Streetwork) στην Θεσσαλονίκη 

για χρονικό διάστημα 24 μηνών  

Π2.2 Επιχειρησιακός σχεδιασμός υπηρεσίας 

Π2.3 Κανονισμός Λειτουργίας υπηρεσίας 

Π2.4 Παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης ενεργών χρηστών - 5000 Φυλλάδια 

 

Ολοκληρώθηκαν τα Παραδοτέα του Υποέργου 2, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις 

του φορέα υλοποίησης (ΟΚΑΝΑ). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στόχος της Υπηρεσίας STREET WORK είναι η προάσπιση της ατομικής και δημόσιας υγείας 

στη βάση της προσέγγισης της μείωσης της βλάβης (harm reduction) καθώς και η αύξηση 

της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων από διεπιστημονική ομάδα και μέσω της 

οριζόντιας σύνδεσης των εμπλεκόμενων φορέων υγείας και πρόνοιας (new public health).  

Η εγκαθίδρυση της υπηρεσίας έγινε στις 14/1/2013 με Αρ. Απόφασης 08, στο κτήριο επί της 

οδού Δαναΐδων 9 (πρώην μονάδα εφήβων «Ναυτίλος»). Το κτίριο κρίθηκε κατάλληλο εκτός 

των άλλων και εξαιτίας της προσβασιμότητας του από όλα τα σημεία της πόλης, της 

παρουσίας στο ίδιο κτήριο κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού οδοντιατρείου του 

Δήμου, καθώς και της παρουσίας του Αστυνομικού Τμήματος Πλατείας Δημοκρατίας σε 

διπλανό κτίριο.  

Ακολούθησε η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού και στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις, αρχικά με στόχο την γνωστοποίηση της έναρξης 

λειτουργίας της Υπηρεσίας, τόσο στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών όσο και στο 

ευρύτερο κοινό. Χρησιμοποιηθήκαν επίσης τοπικά μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, 

τηλεόραση, έντυπα) και πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε κεντρική πλατεία – “πιάτσα” της 

πόλης σε συνεργασία με την PRAKSIS όπου διενεργήθηκαν 23 έλεγχοι για τον ιό του HIV.  

Όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία τεκμηριώνεται ότι η υπηρεσία STREETWORK, 

ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματα τόσο των ΧΕΝ όσο και της ευρύτερης κοινότητας. 
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Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός καθώς και ο Κανονισμός Λειτουργίας ήταν κατάλληλοι για τις 

παρεμβάσεις γεγονός που τεκμηριώνεται και από την επίτευξη των αποτελεσμάτων. 

Μέσω των πραγματοποιηθέντων παρεμβάσεων, επιτεύχθηκε η κάλυψη πολυποίκιλων 

αναγκών των ΧΕΝ όπως η έλλειψη στέγης, τροφής, παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής 

περίθαλψης, επίλυση νομικών θεμάτων κ.α. 

Οι δράσεις της υπηρεσίας παρέχονταν εντός και εκτός δομής. 

 Οι υπηρεσίες που παρέχονταν Εντός δομής -Σταθμός /ανάπαυλας, μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής κινητοποίηση για θεραπεία, ενημέρωση-εκπαίδευση για ζητήματα 

υγείας (HIV, HBV, HCV κτλ), διασύνδεση με φορείς και διευκόλυνση πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υγείας, ψυχολογική και νομική συμβουλευτική, έκδοση βιβλιαρίων υγείας κλπ. 

Για να γίνει αποδεκτή η παραμονή των ΧΕΝ, στο Σταθμό Ανάπαυλας, απαραίτητη 

προϋπόθεση ήταν, η υπογραφή του Ατομικού Συμβολαίου σύμφωνα με το οποίο οι ΧΕΝ 

δεσμεύονταν για την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων. 

Εκτός Δομής, πραγματοποιήθηκαν Εξορμήσεις (streetwork) σε επιλεγμένες περιοχές του 

ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης .Οι υπηρεσίες που παρέχονταν 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Καταγραφή κέντρων συγκέντρωσης «πιάτσες», 

καταγραφή αναγκών ΧΕΝ, προσέγγιση /ενημέρωση/συμβουλευτική ΧΕΝ διανομή συριγγών, 

προφυλακτικών (ΚΙΤ), Νομική υποστήριξη, συνοδεία σε Νοσοκομεία κλπ). 

Για την υλοποίηση των εξορμήσεων, τηρήθηκε ειδικό Έντυπο εξόρμησης στο οποίο 

καταγραφόταν ο επικεφαλής και η ομάδα της εξόρμησης, ο χαρακτηρισμός των αιτημάτων 

που δεχόταν τη σύσταση της ομάδας στόχου. 

Την Ομάδας Εξόρμησης αποτελούνταν από 1 υπεύθυνος εξόρμησης (ΣΦΕΑ), 2 

Κοινωνιοθεραπευτές (Πρόγραμμα Παρέμβασης στη Κοινότητα & στο δρόμο) καθώς και 

Εθελοντές (δίκτυο συνεργασίας. 

Σε επίπεδο κοινότητας, η συγκεκριμένη υπηρεσία πραγματοποίησε παρεμβάσεις για την 

αντιμετώπιση μειζόνων ζητημάτων που προκύπτουν από τη συνάθροιση στο δρόμο 

(πιάτσες), απειλώντας τη δημόσια υγεία και τάξη (κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών 

νοσημάτων, εγκληματικότητα). Οι δράσεις υλοποιήθηκαν τόσο, σε κεντρικά σημεία της 

Θεσσαλονίκης αλλά και σε «γκετοποιημένες» περιοχές της ευρύτερης περιοχής. 

Επίσης για την επίτευξη των στόχων της συγκεκριμένης υπηρεσίας αναπτύχθηκε ένα δίκτυο 

συνεργασίας με φορείς. 
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Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας με στόχο τη 

γνωστοποίηση της υπηρεσίας αλλά και διάχυση των αποτελεσμάτων της. 

Από τη συλλογή και καταγραφή δεδομένων που έγινε στην υπηρεσία, προκύπτει ότι στο 

χρονικό διάστημα που λειτούργησε η υπηρεσία έχουν εξυπηρετηθεί εκατοντάδες χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Συγκεκριμένα η υπηρεσία Streetwork Θεσσαλονίκης ήρθε σε επαφή με ωφελούμενους 

χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών εκ των οποίων οι 4989 ήταν ωφελούμενοι εκτός δομής και 

οι 4418 εντός δομής στους οποίους διενεμήθη υλικό ασφαλούς χρήσης αλλά και έντυπο 

ενημερωτικό υλικό. 

Τα αποτελέσματα του Υποέργου 2, κρίνονται πάρα πολύ ικανοποιητικά και αυτό 

τεκμηριώνεται από το γεγονός, ότι ο αριθμός προσεγγισθέντων με βάση την αρχική 

πρόβλεψη, υπερκαλύφθηκε αφού η ζήτηση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους 

ενεργούς χρήστες ήταν πολύ μεγάλη. 

Μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου Έργου, δόθηκε η ευκαιρία προσέγγισης της 

πλειοψηφίας των ατόμων αυτών. Μέσω της δουλειάς στο δρόμο, προσεγγίστηκαν 

ευκολότερα, πιο άμεσα και στο φυσικό τους χώρο οι πληθυσμοί στους οποίους 

απευθυνόταν το πρόγραμμα, κατανοήθηκαν καλύτερα οι ανάγκες τους, και επιδιώχθηκε η 

παροχή υποστήριξης σε άτομα που μπορεί να μη γνώριζαν ή να δυσκολεύονταν για 

διάφορους λόγους να απευθυνθούν σε φορείς και υπηρεσίες. Παράλληλα Διατηρώντας μία 

επαφή με τις τοπικές κοινότητες και σε συνεργασία με αυτές, ακούγοντας τις ανάγκες και 

τις ιδιαιτερότητες τους, η υπηρεσία Street work ήταν σε θέση να υλοποιήσει δράσεις και 

παρεμβάσεις, με τη συμμετοχή των μελών κάθε κοινότητας για την βελτίωση της ποιότητας 

ζωής, για την προαγωγή της υγείας και της πρόληψης του φαινομένου της εξάρτησης αλλά 

και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων εν γένει. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Εποπτευόμενου σταθμού στην Αθήνα για 

την προστασία της υγείας των ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την 

αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (Overdose) και προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα 

θεραπείας» 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 :  

ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ 1/7/2012 

ΛΗΞΗ 31/12/2014 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΗΞΗ 30/04/2015 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ήταν αναγκαία για τους εξής λόγους: 

Α) το προσωπικό ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκε για την υλοποίηση της πράξης θα 

απασχολήθηκε σε αυτήν έως και τον Ιανουάριο 2015 και για την αξιολόγηση της πορείας 

του προγράμματος και την έκδοση αποτελεσμάτων απαιτούνταν τουλάχιστον ένα τρίμηνο 

στη συνέχεια δηλ έως τον Απρίλιο 2015. 

Β) οι δράσεις προβολής της πράξης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της και ο 

συντονισμός, παρακολούθηση και ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου του υποέργου 

προβλέπονταν να ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2015. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Κόστος υλοποίησης για 12 μήνες : 10.000 ευρώ. 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Συνολικό κόστος δράσης : 38.600 ευρώ 

 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κόστος 

υλοποίησης : 1.000 ευρώ 

 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Κόστος υλοποίησης:4 άτομα χ 30.750 ευρώ 

= 123.000 ευρώ 

 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Συνολικό κόστος 

συμμετοχής τακτικού προσωπικού και προσωπικού ορισμένου χρόνου εκτός 

ωραρίου απασχόλησης στον φορέα : 57.835 ευρώ 

 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ (ΑΠΟ 1/1/2014) ΚΟΣΤΟΣ : 50.157 ευρώ  
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 ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ, KIT 

ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Κ.Α.) Κόστος υλοποίησης : 60.000 ευρώ 

 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κόστος 

υλοποίησης : 2.912 ευρώ 

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Για την υποστήριξη των δράσεων θα 

συναφθεί σύμβαση έργου με επικοινωνιολόγο, με κόστος 10.000 ευρω. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ (€) 

ΝΕΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ (€) 

Αμοιβές προσωπικού φορέα με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου  

952.350 325.000 

Υπερωρίες προσωπικού ορισμένου χρόνου και 
τακτικού προσωπικού για την παράταση 
λειτουργίας του σταθμού για παροχή υπηρεσιών 
στους ενεργούς χρήστες και τις απογευματινές 
ώρες (από 1/1/2014) 

 50.157 

Αμοιβές τακτικού προσωπικού φορέα  22.317 57.835 

Αμοιβές τρίτων με ανάθεση έργου - 146.000 

Δράσεις προβολής και ενημέρωσης  26.496 

Έντυπο υλικό :ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΧΡΗΣΤΩΝ  

15.188 25.000 

Υλικό ασφαλούς χρήσης ενεργών χρηστών 
(σύριγγες, προφυλακτικά, Kit ασφαλούς χρήσης 
κ.α.) 

- 60.000 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  - 38.600 

Ενοικίαση Η/Υ και περιφερειακών - 10.000 

Επιμορφωτικό σεμινάριο - 2.912 

Λειτουργικά έξοδα 68.000 68.000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 1.057.855 810.000 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι Τροποποιήσεις του οικονομικού αντικειμένου έγιναν συνοπτικά για τους παρακάτω 

λόγους : 

 Η οικονομική κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί την τελευταία διετία και τις 

συνεχείς μειώσεις στον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΚΑΝΑ σύμφωνα με την οποία 

δεν ήταν εφικτή η αγορά Η/Υ, περιφερειακών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για 
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τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου της νέας υπηρεσίας. Επίσης δεν επαρκούσε ο 

εξοπλισμός από τον ήδη υπάρχοντα του ΟΚΑΝΑ για να διατεθεί. Για το λόγο αυτό 

προτάθηκε να ενοικιαστεί εξοπλισμός για την υποστήριξη της νέας υπηρεσίας. 

 Με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες στους ενεργούς χρήστες μέσω του υποέργου 3, 

παρέχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κρίθηκε αναγκαία η υλοποίηση 

εκπαιδευτικών επισκέψεων σε άλλες χώρες της Ε.Ε που υλοποιούν σχετικές 

δράσεις. Επίσης πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις από στελέχη σχετικών 

φορέων χωρών της Ε.Ε. στην Αθήνα.  

 Για την προσέγγιση και ενημέρωση των ενεργών χρηστών για τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες με σκοπό την συμμετοχή τους στις δράσεις της νέας υπηρεσίας, καθώς 

και για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση, την πρόληψη μετάδοσης 

μολυσματικών ασθενειών και προσέγγισης των δομών θεραπείας, κρίθηκε σκόπιμη 

η συμμετοχή στην πράξη τεσσάρων (4) διαμεσολαβητών – streetworkers, (ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΤΡΙΤΩΝ). 

  Με δεδομένο ότι : α) οι δράσεις του υποέργου 3 υλοποιούνται για πρώτη φορά 

στην Eλλάδα και το προσωπικό που προσλήφθηκε για την υλοποίηση του υποέργου 

3 δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία και β) η νέα υπηρεσία 

(υπηρεσία overdose, συμβουλευτική, προετοιμασία για ένταξη σε προγράμματα 

θεραπείας κ.λ.π.) για την εξυπηρέτηση των ενεργών χρηστών απαιτείται να 

λειτουργεί πολλές φορές και πέραν του οκταώρου ειδικότερα για την αντιμετώπιση 

των επειγόντων περιστατικών overdose, κρίθηκε αναγκαία η συμμετοχή στο 

υποέργο στελεχών της Μονάδας Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης (ΜΑΒΥ) του 

Οργανισμού, με εμπειρία στην υλοποίηση σχετικών δράσεων και με απασχόληση 

εκτός ωραρίου απασχόλησης στον φορέα για τον την υποστήριξη της νέας 

υπηρεσίας. 

  Κατά την υλοποίηση του υποέργου 3 της πράξης διαπιστώθηκε από το 

επιστημονικό προσωπικό που μετείχε σε αυτό, ότι ο εποπτευόμενος σταθμός 

προστασίας της υγείας των ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την 

αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (Overdose) και προετοιμασίας ένταξης σε 

προγράμματα θεραπείας, θα έπρεπε να παρατείνει την λειτουργία του και τις 

απογευματινές ώρες, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ενεργών χρηστών στους 

οποίους παρείχε υπηρεσίες, με δεδομένο ότι οι ενεργοί χρήστες προσεγγίζουν τα 

σημεία συνάθροισης (πιάτσες) κυρίως από τις 11.00 π.μ. εως αργά το βράδυ. Με τη 
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ρύθμιση αυτή προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί ο αριθμός των ενεργών χρηστών 

στους οποίους θα παρέχονται υπηρεσίες. 

 Λόγω της ραγδαίας αύξηση της λοίμωξης HIV/AIDS σε χρήστες ενδοφλέβιων 

ναρκωτικών (ΧΕΝ) : προκειμένου να υπάρξει εστιασμένη και ταχεία δράση, ώστε να 

μην γίνει το πρόβλημα της HIV/AIDS λοίμωξης στους ΧΕΝ, ανεξέλεγκτο, κρίθηκε 

αναγκαία η προμήθεια υλικού ασφαλούς χρήσης (σύριγγες, προφυλακτικά, κιτ 

ασφαλούς χρήσης) για διανομή στους ενεργούς χρήστες στην πιάτσα. 

 Προκειμένου να υλοποιηθεί επιμορφωτικό σεμινάριο για τα άτομα (8) που θα 

απασχολούνταν στην νέα υπηρεσία, συνολικής διάρκειας 35 ωρών. 

 Για την υποστήριξη των δράσεων προβολής και δημοσιότητας του υποέργου 3, 

κρίθηκε σκόπιμη η σύμβαση έργου με επικοινωνιολόγο. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 

2011 

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ολοκληρώθηκε η επιλογή των μελών που θα συστήσουν 

την επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη δημιουργία 

του κανονισμού λειτουργίας Η αρμόδια επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας 

του Επιχειρησιακού σχεδιασμού και του Κανονισμού Λειτουργίας του Εποπτευόμενου 

Σταθμού προστασίας της υγείας των ενεργών χρηστών έγκαιρης παρέμβασης για την 

αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας & προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα θεραπείας 

Ετοιμάστηκε η προκήρυξη για την επιλογή θεραπευτικού προσωπικού και αναμενόταν η 

απάντηση του Υπ.Εσωτερικών για τη διαδικασία πρόσληψης διοικητικού προσωπικού.  

2012 

 Το υποέργο βρισκόταν σε στάδιο : α) προετοιμασίας στρατηγικού σχεδίου δράσης 

(καθορισμός ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, προϋποθέσεων επίτευξης των στόχων, 

πρόγραμμα δράσης, κτλ) β) υλοποίησης των αναγκαίων αλλαγών στις δομές του ΟΚΑΝΑ για 

την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προμήθειας αποστειρωμένου υλικού 

υγιεινής και ασφαλούς χρήσης, Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής θεραπευτικού 

προσωπικού πλήρους απασχόλησης. 

Το θεραπευτικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης, που θα στελέχωνε τη νέα υπηρεσία, θα 

υπέγραφε συμβάσεις τον 1/2013 και είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει να εργάζεται το 
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δεύτερο 15θημεο του Ιανουαρίου που θα γινόταν και η έναρξη παροχής υπηρεσιών και 

λειτουργία του Σταθμού Επίσης ξεκίνησε η ανάπτυξη δικτύωσης των υπηρεσιών Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης. 

Άλλες δράσεις που θα πραγματοποιήθηκαν μέσα στο εξάμηνο : 

 Ανάπτυξη μοντέλου παρακολούθησης και ελέγχου των υπηρεσιών των κέντρων, 

 Τυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας, 

 Δημοσιοποίηση εργασιών, 

 Ανάπτυξη συνεργιών με άλλες δράσεις του προγράμματος, 

 Συνεχής αξιολόγηση των δράσεων και των υπηρεσιών. 

2013 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού που θα στελέχωνε τη νέα 

υπηρεσία και τα στελέχη άρχισαν να εργάζονται από 14/1/2013. Ολοκληρώθηκε το 

επιμορφωτικό σεμινάριο 35 ωρών για τα στελέχη της υπηρεσίας. Επίσης ολοκληρώθηκε η 

πρακτική εκπαίδευση του νεοπροσληφθέντος προσωπικού στη Μονάδα Άμεση Βοήθειας 

και Υποστήριξης του ΟΚΑΝΑ. Πλέον το υποέργο είναι στη φάση Υλοποίησης της Λειτουργίας 

του "Εποπτευόμενου σταθμού στην Αθήνα για την προστασία της υγείας των ενεργών 

χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (Overdose) και 

προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα θεραπείας". Σε αυτή τη χρονική στιγμή υπήρχε 

ένα αρχικό στάδιο παροχής των ακόλουθων Υπηρεσιών : α) Δικτύωση με άλλες υπηρεσίες 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, β) Έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση περιστατικών 

υπερδοσολογίας, γ) Πρακτικές συμβουλές και εκπαίδευση στην ασφαλέστερη χρήση και τη 

μείωση της βλάβης μαζί με παροχή αποστειρωμένου υλικού υγιεινής και ασφαλούς χρήσης, 

δ) Ατομική συμβουλευτική για θέματα λοιμωδών νοσημάτων. Παράλληλα άλλες υπηρεσίες 

που παρείχε ήταν οι ακόλουθες : παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και 

εφαρμογή παρεμβάσεων μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών, η 

συμβουλευτική με σκοπό την κινητοποίηση τους για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας και 

τέλος, η συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων για τη μείωση της βλάβης από τη 

χρήση ουσιών, την παραβατική συμπεριφορά και τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών 

αναγκών των ωφελουμένων και ανάλυση αποτελεσμάτων.  
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Επίσης ήταν σε εξέλιξη ο σχεδιασμός των κάτωθι παραδοτέων : α) Επιχειρησιακός 

σχεδιασμός υπηρεσίας (παραδοτέο 2) καθώς και β) Κανονισμός Λειτουργίας υπηρεσίας 

(παραδοτέο 3). 

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμενόταν η βελτίωση και η ανάπτυξη των 

υπηρεσιών που έχουν αρχίσει να παρέχονται από τον Εποπτευόμενο Σταθμό, λαμβάνοντας 

υπόψη ζητήματα που προκύπτουν στη πράξη από την εφαρμογή τους καθώς και η 

ολοκλήρωση της εξασφάλισης του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού της υπηρεσίας. 

Επίσης αναμενόταν να ολοκληρωθούν τα κάτωθι παραδοτέα : α) Επιχειρησιακός 

σχεδιασμός υπηρεσίας (παραδοτέο 2) καθώς και β) Κανονισμός Λειτουργίας υπηρεσίας 

(παραδοτέο 3). 

Τέλος αναμενόταν να προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης του διοικητικού προσωπικού 

για την στελέχωση της υπηρεσίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω της διαδικασίας 

του ΑΣΕΠ. 

2014 

Στον Εποπτευόμενο Σταθμό «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 (01/01/2014 - 

30/06/2014) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1523 επισκέψεις για χρήση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του σταθμού. Πιο συγκεκριμένα έγιναν: α) 1213 επισκέψεις για ασφαλέστερη 

χρήση, β) 88 επισκέψεις στην ψυχοκοινωνική υπηρεσία του «ΟΔΥΣΣΕΑ» με στόχο την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ψυχολογικής υποστήριξης, φροντίδα σε κοινωνικο-

προνοιακά θέματα και την κινητοποίηση για ένταξη σε προγράμματα 

υποκατάστασης/απεξάρτησης και γ) 219 επισκέψεις για άλλες υπηρεσίες (διανομή ΚΙΤ 

ασφαλούς χρήσης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφαλούς χρήσης/σεξ, 

υγιεινής, πρόληψης υπερδοσολογίας, πρόληψη μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, 

συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων). Ο αριθμός των νέων εξυπηρετούμενων για το 

πρώτο εξάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 176 ωφελούμενους (ενεργούς χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών). Όσον αφορά τα λοιμώδη νοσήματα,καταγράφηκαν 85 

περιπτώσεις με HCV και 29 περιπτώσεις με HIV (οι καταγραφές στηρίζονται σε κατά 

δήλωση μαρτυρίες των εξυπηρετούμενων). Επίσης, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα 

αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά 58 περιστατικά υπερδοσολογίας (διενέργεια στενής 

παρακολούθησης ή ανάταξη). Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 71 παραπομπές σε υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης και άλλες δομές (π.χ. ανταλλαγή συριγγών, 

ΣΦΕΑ, ΚΥΕΠ, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, ΜΚΟ κ.α.). 
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Για το Β’ εξάμηνο του 2014 είχαν προγραμματιστεί οι κάτωθι δράσεις τόσο εντός όσο και 

εκτός δομής: 1)Επιστημονική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας λειτουργίας του σταθμού, με 

σκοπό την ολοκλήρωση πρότασης για την δημιουργία νομικού πλαισίου, σε σχέση με την 

μείωση της βλάβης, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 2)Σχεδιασμός ειδικού ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης της υπηρεσίας. 3)Σχεδιασμός και σύνταξη ειδικών ενημερωτικών φυλλαδίων. 

4)Εκπόνηση επιστημονικής έρευνας για τον εποπτευόμενο σταθμό «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». 

5)Μεταφορά του σταθμού εποπτευόμενης χρήσης. 6)Δημιουργία εκπαιδευτικών ομάδων. 

Κατά το Β’ εξάμηνο του 2014 οι εργαζόμενοι του «ΟΔΥΣΣΕΑ» πραγματοποίησαν στο δρόμο 

(street workers) 3088 προσεγγίσεις χρηστών ναρκωτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά και 

στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του ιού HIV μέσω της διανομής ΚΙΤ ασφαλούς 

χρήσης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφαλούς χρήσης/σεξ, υγιεινής, 

πρόληψης υπερδοσολογίας, πρόληψη μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, συμπλήρωση 

ειδικών ερωτηματολογίων .Στον Εποπτευόμενο Σταθμό «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» κατά το Β εξάμηνο του 

2014 πραγματοποιήθηκαν συνολικά επιπλέον 978 επισκέψεις για χρήση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του σταθμού ανεβάζοντας το σύνολο των επισκέψεων σε 2.501. 

Αντιμετωπίστηκαν συνολικά 103 περιπτώσεις υπερβολικής δόσης ( overdose). Τέλος, 

πραγματοποιήθηκαν 30 ακόμη παραπομπές σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης και άλλες δομές (π.χ. ανταλλαγή συριγγών, ΣΦΕΑ, ΚΥΕΠ, 

ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, ΜΚΟ κ.α.) ανεβάζοντας το σύνολο των παραπομπών για το 2014 πάνω από 

100. 

Τέλος ολοκληρώθηκε η Επιστημονική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας λειτουργίας του 

σταθμού, με σκοπό την ολοκλήρωση πρότασης για την δημιουργία νομικού πλαισίου, σε 

σχέση με την μείωση της βλάβης. 

2015 

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχε προγραμματιστεί 

 Συνέχιση των δράσεων και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Εποπτευόμενο 

σταθμό έως και τη λήξη του Υποέργου. 

 Ολοκλήρωση των δράσεων προβολής και δημοσιότητας. 

 Ολοκλήρωση όλων των δράσεων που αφορούν το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο του Υποέργο. 
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1. Συμβουλευτική / εκπαίδευση στην ασφαλέστερη χρήση και στη μείωση της βλάβης. 

2. Πληροφόρηση / ενημέρωση για την αντιμετώπιση περιστατικών υπερδοσολογίας. 

3. Πρόληψη / αντιμετώπιση περιστατικών υπερδοσολογίας. 

4. Προμήθεια υλικού ασφαλέστερης χρήσης. 

5. Ατομική συμβουλευτική για θέματα λοιμωδών νοσημάτων. 

6. Παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και εφαρμογή παρεμβάσεων 

μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών. 

7. Παραπομπή των χρηστών, ανάλογα με ανάγκες σε άλλες δομές και αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

8. Συμβουλευτική με σκοπό την κινητοποίηση τους για ένταξη σε προγράμματα 

θεραπείας. 

9. Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων για τη μείωση της βλάβης από τη 

χρήση ουσιών, την παραβατική συμπεριφορά και τη διερεύνηση των 

ψυχοκοινωνικών αναγκών των ωφελουμένων, με ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

10. Παροχή εποπτευόμενου χώρου χρήσης (shooting room ή consumption room). 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Προστασία και πρόληψη της επιδείνωσης της υγείας των ενεργών χρηστών.  

 Αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών στο κέντρο της πόλης μέσω του 

περιορισμού της δημόσιας χρήσης και διακίνησης παράνομων ουσιών.  

 Μείωση των θανάτων από την χρήση ουσιών.  

 Έλεγχος των επιπτώσεων από υπερβολική ή νοθευμένη δόση, των χρηστών που 

βρίσκονται εκτός θεραπευτικών προγραμμάτων.  

 Επεξεργασία δεδομένων και παραγωγή συμπερασμάτων για το σχεδιασμό ή την 

αναδιοργάνωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών.  
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 http://tvxs.gr/news/kala-nea/tvxs-reportaz-%C2%ABodysseas%C2%BB-o-protos-

stathmos-epopteyomenis-xrisis-oysion  

 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100025_26/11/2013_541105 

 http://www.skai.gr/news/greece/article/246718/leitourgei-o-protos-stathmos-

epopteuomenis-hrisis-ousion-gia-exartimena-atoma-/ 
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 http://www.reuters.com/article/2013/11/25/us-greece-drugs-

idUSBRE9AO0VF20131125 

 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-11-26/news/44487144_1_drug-

treatment-drug-addicts-drug-abuse 

 http://www.todayonline.com/world/europe/crisis-hit-greece-sets-first-drug-

consumption-room 

 http://www.canada.com/business/European+drug+experts+sound+warning+austeri

ty+citing+Greek+data/9209893/story.html 

 http://www.nbcnews.com/id/53661193/ns/health-health_care/ 

 http://www.independent.co.uk/news/world/politics/leave-drug-addiction-

treatment-out-of-your-austerity-cuts-experts-warn-politicians-8963151.html 
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get-high-in-the-consumption-room/3698247/ 

 http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/131126/greece-opens-first-

injection-room-drug-addicts 

 http://santarosa.plateautel.net/health/index.php?display=story&article=BRE9AO0V

F 

 

VIDEO 

 http://www.nowthisnews.com/news/greece-opening-heroin-injection-rooms/ 
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

 Athens International Radio    27/11/2013, 10:30 

 ALPHA 989     27/11/2013, 19:30 

 ΔΗΜΟΣΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (1ο πρόγραμμα) 30/11/2013, 11:45 

 ALPHA 989     05/12/2013, 19:00 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

 Associated Press 

 Reuters 

 Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

 Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού αποτελεί ένα ουσιαστικό μέσο για την 

αποτελεσματικότερη, και αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση των πόρων, 

λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο τις ανάγκες και προτεραιότητες αλλά και το ευρύτερο 

πλαίσιο με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Εποπτευόμενου Σταθμού έχουν ληφθεί 

υπόψη και οριστεί τα εξής : 

Έχει αποτυπωθεί η φιλοσοφία, ο σκοπός, οι αξίες και οι γενικές αρχές για τον τρόπο 

προσέγγισης τόσο της ομάδας στόχου, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με την 

ευρύτερη κοινότητα, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για 

τον τρόπο διαχείρισης των πόρων. 

Έχουν οριστεί οι αναπτυξιακές προτεραιότητες/δραστηριότητες και προσδιοριστεί οι 

επιμέρους δράσεις. 

Έχει αποτυπωθεί, η μεθοδολογία για την υλοποίηση, τη διοίκηση και διαχείριση, καθώς και 

την παρακολούθηση της κάθε δράσης/παρέμβασης. 

 Ειδικότερα, η μεθοδολογία επικεντρώθηκε στους εξής βασικούς άξονες - Παρουσίαση των 

στόχων της κάθε Δράσης - Μεθοδολογία υλοποίησης της κάθε Δράσης/Παρέμβασης – 

Οργάνωση συστήματος διοίκησης και παρακολούθησης της Δράσης/Παρέμβασης – Οι 

αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε Δράση - Οι 
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απαιτήσεις σε ανθρώπινους πόρους – Οι δείκτες εκροών (πραγματοποίησης) των 

αποτελεσμάτων των προτεινομένων δράσεων. 

Οι στόχοι των επιμέρους δράσεων/παρεμβάσεων έχουν εξειδικευτεί και εναρμονιστεί με 

εθνικές, ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς κατευθύνσεις. 

Επίσης έχουν καθοριστεί οι αρμόδιοι/υπεύθυνοι καθώς και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής της κάθε δράσης /παρέμβασης και διαφαίνεται η συσχέτιση των δράσεων με 

οικονομικές πηγές (ΟΚΑΝΑ, ΕΣΠΑ) Έχουν ληφθεί υπόψη, οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά 

πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης όπως υπολογίζονταν κατά τη χρονική 

περίοδο κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου. 

Επιπλέον, επιχειρείται η αξιολόγηση του γενικότερου σχεδίου δράσης μέσω της 

καταγραφής των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προτεινόμενων 

δράσεων/παρεμβάσεων, τόσο για τις κατηγορίες των πληθυσμιακών ομάδων που θα 

ωφεληθούν από την εφαρμογή του όσο και για την ποιότητα των ίδιων των παρεχομένων 

υπηρεσιών προς τις τοπικές κοινωνίες. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχει πρόβλεψη στον Ε.Σ για την αξιολόγηση (εσωτερική) της 

λειτουργίας του Εποπτευόμενου Σταθμού μέσω της μέτρησης της ικανοποίησης των 

χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Για την εσωτερική αξιολόγηση είχαν 

σχεδιαστεί ειδικά ερωτηματολόγια από την Κοινωνική Υπηρεσία της ΜΑΒΥ, τα οποία στη 

συνέχεια διανεμήθηκαν, και αφορούν στο πλαίσιο λειτουργίας του εποπτευόμενου 

σταθμού ΟΚΑΝΑ με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του. Επίσης πραγματοποιείται εσωτερική 

αξιολόγηση μέσω ποσοτικών δεικτών που χρησιμοποιούντα. 

Όπως προαναφέρθηκε, έχουν προσδιοριστεί και περιγράφονται με σαφήνεια τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα στις ωφελούμενες ομάδες του πληθυσμού από την υλοποίηση 

των παρεμβάσεων που περιέχονται στον Ε.Σ, ανά κατηγορία παρέμβασης. 

Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η αξιολόγηση του Υποέργου, μέσω της καταγραφής των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων τόσο 

για τις κατηγορίες των πληθυσμιακών ομάδων που θα ωφεληθούν από την εφαρμογή του 

όσο και για την ποιότητα των ίδιων των παρεχομένων υπηρεσιών προς τις τοπικές 

κοινωνίες. 

Παράλληλα έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες τόσο ως προς την ποσοτική επάρκεια του 

προσωπικού αλλά και προς τις γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει. Για το λόγο 

αυτό υπήρχε ιδιαίτερη πρόβλεψη/ μέριμνα και για την εκπαίδευσή του. 
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Συμπερασματικά  

Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός υπήρξε πάρα πολύ ικανοποιητικός ως προς τη λογική και 

συνοχή του και κρίνεται κατάλληλος για την επίτευξη των στόχων Οι στόχοι ήταν επίκαιροι 

και κατάλληλοι στο πλαίσιο των γενικών στόχων, και τα προσδοκώμενα αποτελέσµατα 

κατάλληλα για να τους εξυπηρετήσουν. Εκτιμάται ότι υπάρχει μεγάλη συνάφεια του Ε.Σ µε 

τους γενικούς και ειδικούς στόχους του Έργου Το σύστηµα δεικτών παρακολούθησης ήταν 

ολοκληρωμένο και επαρκώς εξειδικευμένο ανά είδος δράσης/παρέμβασης . Ο αριθµός των 

δεικτών είναι τέτοιος που εξασφαλίζει την σωστή παρακολούθηση της εξέλιξης του 

Υποέργου µε μονοσήμαντο και σαφή τρόπο. Η επίδοση του Υποέργου σε ότι αφορά την 

υλοποίησή του ήταν πάρα πολύ καλή. 

Επισημαίνεται ότι για την ανάπτυξη των καινοτόμων δράσεων που προέβλεπε, είχε ληφθεί 

υπόψη η διεθνής βιβλιογραφία και καλή πρακτική με αποτέλεσμα οι δράσεις αυτές να 

έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Ε.Σ εξασφάλιζε τη συνέχεια στην προσπάθεια καταγραφής 

και κάλυψης των αναγκών του πληθυσμού της ομάδας στόχου αλλά και του κοινωνικού 

συνόλου γενικότερα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ο Κανονισμός Λειτουργίας εμπεριέχει και αναφέρεται εκτενέστερα σε θέματα όπως η 

φιλοσοφία, η Οργανωτική Διάρθρωση της υπηρεσίας του Σταθμού, οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της κάθε δράσης/παρέμβασης που υλοποιεί Επίσης 

υπάρχει εκτενής περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των καινοτόμων παρεμβάσεων καθώς 

και τη διαχείριση κρίσεων(έκτακτων περιστατικών οι διαδικασίες παρακολούθησης και 

ελέγχου της ποιότητας του έργου της υπηρεσίας. 

Η αξιολογική διαδικασία της Εκτίμησης Αναγκών, το περιεχόμενο και οι διαδρομές των 

θεραπευτικών, ψυχοκοινωνικών και κοινοτικών συντελεστών συνεργίας και παρέμβασης 

αποτυπώνονται σε ένα Σύστημα Καταγραφής δεικτών, που δίνει δυνατότητες επεξεργασίας 

δεδομένων. 

 Συμπερασματικά κατά τη διαμόρφωσή του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας έχουν 

ληφθεί υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών αλλά και οι ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας Περιγράφεται με σαφήνεια ο σκοπόs οι στόχοι της υπηρεσίας, η ιεραρχική δομή, 

οι αρμοδιότητες/καθήκοντα των στελεχών, οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι, κτιριακή και 
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υλικοτεχνική υποδομή καθώς και η μεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων Απεικονίζεται 

με σαφήνεια το διοικητικό, οργανωτικό και λειτουργικού μοντέλο που υιοθέτησε η 

υπηρεσία προς εξυπηρέτηση των σκοπών και των στόχων της. Περιγράφεται το 

οργανόγραμμα της κατανομής των πόρων της για τη συνολική λειτουργία της. 

Απεικονίζονται και προσδιορίζονται οι σχέσεις των διαφορετικών τομέων λειτουργίας της, 

μέσα από την αλληλεξάρτησή τους, και προς όφελος της αποτελεσματικότητάς της. 

Εν κατακλείδι, ο κανονισμός λειτουργίας κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικός. 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (Υ3Ε1) 

 Tα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση του εντύπου συνεντεύξεων Υ3Ε1 

συνοψίζονται ως εξής : 

ΠΕΔΙΟ ΙΙ. Εξυπηρέτηση Σκοπών του Υποέργου ΙΙ.1 Κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών  

Αναφέρεται μεγάλος έως πολύ μεγάλος βαθμός ικανοποίησης των ερωτηθέντων σε όλα τα 

υποερωτήματα του πεδίου, που σχετίζονται με τη συμβολή του Σταθμού : στην έγκαιρη 

παρέμβαση για την αντιμετώπιση περιστατικών υπερδοσολογίας, έγκαιρη διάγνωση 

ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών και την παραπομπή των χρηστών στις αρμόδιες 

υπηρεσίες, στην παροχή συμβουλευτικής και εκπαίδευσης στην ασφαλέστερη χρήση και τη 

μείωση της βλάβης εξαρτησιογόνων ουσιών, στην παροχή ατομικής συμβουλευτικής για 

θέματα λοιμωδών νοσημάτων, στην παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και 

εφαρμογής. στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κινητοποίηση ενεργών 

χρηστών προκειμένου να ενταχθούν σε προγράμματα θεραπείας Σταθμού καθώς και σε 

θέματα συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων για τη μείωση της βλάβης από 

τη χρήση ουσιών, τη παραβατική συμπεριφορά και τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών 

αναγκών των ωφελουμένων και την ανάλυση αποτελεσμάτων. 

ΠΕΔΙΟ ΙΙI. Σχέσεις-κλίμα ΙΙΙ.1 Σχέσεις 

Mεγάλος έως πολύ μεγάλος βαθμός ικανοποίησης σε όλα τα υποερωτήματα του πεδίου. 

Βέβαια καταγράφεται «η απογοήτευση/δυσαρέσκεια « των ερωτηθέντων για τη δυσμενή 

θέση στην οποία βρέθηκαν μετά την αιφνίδια διακοπή λειτουργίας του Σταθμού λόγω 

νομοθετικών ασαφειών. 
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ΠΕΔΙΟ IV. Διαδικασία Υλοποίησης του Υποέργου ΙV.1 Μεθοδολογία IV.2 Μέσα – Χώροι 

Μεγάλος έως πολύ μεγάλος βαθμός ικανοποίησης σε όλα τα υποερωτήματα του πεδίου και 

συγκεκριμένα ως προς την επάρκεια του στρατηγικό σχεδίου δράσης,, τον οργανωτικό 

σχεδιασμό λειτουργίας του Σταθμού, την τυποποίηση των διοικητικών και οργανωτικών 

διαδικασιών, την ανάπτυξη του μοντέλου παρακολούθησης και ελέγχου των υπηρεσιών 

των κέντρων; την ανάπτυξη συνεργιών με άλλες δράσεις του προγράμματος ή άλλες 

υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, τις ενέργειες συνεχούς αξιολόγησης του έργου και της λειτουργίας 

του Σταθμού. Τα υποερωτήματα που αφορούν στους παρεχόμενους χώρους/μέσα 

αξιολογούνται θετικά, Πάρα ταύτα αναφέρονται ότι είχαν γίνει ενέργειες για βελτιώσεις. 

ΠΕΔΙΟ V Αξιολόγηση Αποτελέσματος 

Εκφράζεται μεγάλος έως πολύ μεγάλος βαθμός ικανοποίησης από τους ερωτηθέντες, σε 

όλα τα υποερωτήματα του πεδίου που σχετίζονται με τη συμβολή του Σταθμού : στην 

αντιμετώπιση περιστατικών υπερδοσολογίας ; στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

του Σταθμού, στον περιορισμό της δημόσιας χρήσης και διακίνησης παράνομων ουσιών;, 

στην μείωση των θανάτων από την χρήση ουσιών, στον έλεγχο των επιπτώσεων από 

υπερβολική ή νοθευμένη δόση, των χρηστών που βρίσκονται εκτός θεραπευτικών 

προγραμμάτων; στη συλλογή δεδομένων και την υποβοήθηση της εξαγωγής 

συμπερασμάτων μέσω της επεξεργασίας τους που θα συμβάλλουν στον καλύτερο 

σχεδιασμό ή την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών. 

Επίσης δηλώνουν ότι είναι θετικοί στη συνέχιση της λειτουργίας του Σταθμού από τον 

ΟΚΑΝΑ και μετά την λήξη της πράξης με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό 

του ΟΚΑΝΑ. 

ΠΕΔΙΟ VI. Αξιολόγηση Υποέργου 

Το υποέργο αξιολογείται από τους ερωτηθέντες θετικά έως πολύ θετικά στο σύνολό του. 

Σχόλια  

Η ασάφεια του Νόμου είχε ως αποτέλεσμα την αιφνίδια διακοπή λειτουργίας του Σταθμού, 

γεγονός που προκάλεσε πολλά προβλήματα διαδικαστικά /νομικά στον ΟΚΑΝΑ και στους 

εργαζόμενους του Εποπτευόμενου Σταθμού. Οι εργαζόμενοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι και 

απολογούμενοι για τις υπηρεσίες που παρείχαν. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ /STREEΤWORKERS 

Για την επίτευξη των στόχων του υποέργου κρίθηκε σκόπιμη η συμμετοχή στην πράξη 

τεσσάρων (4) διαμεσολαβητών – streetworkers, με εξειδίκευση σε θέματα εμψύχωσης των 

ενεργών χρηστών και διαμεσολάβησης μεταξύ της Ο.Σ. και του ΟΚΑΝΑ, οι οποίοι θα 

προσέγγιζαν τα σημεία συγκέντρωσης (πιάτσες) των ενεργών χρηστών στην Αθήνα. 

Οι υπηρεσίες που παρείχαν οι διαμεσολαβητές ήταν οι εξής: 

 προσέγγιση χρηστών στο χώρο του Σταθμού αλλά και στο γύρω χώρο για 

εμψύχωση, παραμονή και συμμετοχή στις υπηρεσίες που παρείχε ο Σταθμός. 

 Προσέγγιση των ενεργών χρηστών στα σημεία συγκέντρωσης. 

 Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του Σταθμού. 

 Εμψύχωση και υποστήριξη της τροποποίησης της συμπεριφοράς των ενεργών 

χρηστών. 

 Διανομή υλικού ασφαλούς χρήσης. 

 Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού για τα λοιμώδη νοσήματα. 

Οι Διαμεσολαβητές τηρούσαν εβδομαδιαίο ημερολόγιο δράσεων, στο οποίο καταγραφόταν 

η ημερομηνία, η περιοχή παρέμβασης, ο χαρακτηρισμός των υπηρεσιών που παρείχαν 

καθώς και οι ώρες εργασίας τους. 

Σε επίπεδο διοίκησης καθοριζόταν στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα - ανά ημέρα/ανά 

εμψυχωτή - η περιοχή ευθύνης του (πιάτσες) το είδος των υπηρεσιών που θα παρείχε 

καθώς και το ακριβές ωράριο εργασίας του. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα σημεία συγκέντρωσης /προσέγγισης (πιάτσες ) στην Αθήνα 

ήταν οι περιοχές της Ομόνοιας, Χαλκοκονδύλη, 3Ης Σεπτεμβρίου, Μάρνης Μεταξουργείο, 

Κολωνός, Αγησιλάου, Σωκράτους .Ιάσωνος, Βερανζέρου Σατωβρριάνδου, Κεραμεικός, 

Περσεφόνης, Βουτάδων, Αθηνάς,, Βαρβάκειος Αγορά,Μενάνδρου κ.α 

Όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα και συνεντεύξεις οι διαμεσολαβητές αποτέλεσαν το 

συνδετικό κρίκο μεταξύ χρηστών που προσεγγίζονταν στις πλατείες συγκέντρωσης και του 

Εποπτευόμενου Σταθμού. Σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία που αναγράφονταν στα 

εβδομαδιαία ημερολόγιά τους τεκμηριώνεται η επίτευξη σημαντικού αριθμού 

προσεγγισθέντων ΧΕΝ και η παραπομπή αυτών στο Σταθμό Παράλληλα κατάφεραν να 
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ενημερώσουν αυτούς για την πρόληψη των μεταδοτικών νοσημάτων και να διανείμουν 

υλικό ασφαλούς χρήσης.  

Παραδοτέα του υποέργου.  

Π3.1 Λειτουργία Εποπτευόμενου Σταθμού Προστασίας της υγείας των ενεργών 

χρηστών στην Αθήνα 

Π3.2 Επιχειρησιακός σχεδιασμός υπηρεσίας 

Π3.3 Κανονισμός Λειτουργίας υπηρεσίας 

 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Κατά την περίοδο της λειτουργίας του «ΟΔΥΣΣΕΑ» πραγματοποιήθηκαν 2501 επισκέψεις 

από 330 διαφορετικούς χρήστες ναρκωτικών. Αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά 103 

περιπτώσεις υπερβολικής δόσης (overdose), μειώνοντας τη συχνότητα των θανατηφόρων 

υπερβολικών δόσεων και, ως εκ τούτου, το ποσοστό θνησιμότητας σε αυτόν τον πληθυσμό. 

Επίσης, διενεργήθηκαν περισσότερες από 100 παραπομπές σε θεραπευτικές υπηρεσίες. 

Τέλος, οι εργαζόμενοι του «ΟΔΥΣΣΕΑ» πραγματοποίησαν στο δρόμο (street workers) 

περισσότερες από 3500 προσεγγίσεις χρηστών ναρκωτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά και 

στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του ιού HIV. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Ο ΟΚΑΝΑ με σκοπό την επέκταση των υπηρεσιών μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από 

τη χρήση, άνοιξε τον πρώτο Εποπτευόμενο Σταθμό με το διακριτικό όνομα ΟΔΥΣΣΕΑΣ το 

2013, για να προσφέρει στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών, υπηρεσίες έγκαιρης 

παρέμβασης. 

Η ίδρυση και λειτουργία του Εποπτευόμενου Σταθμού αποτέλεσε το Υποέργο 3, του 

συγκεκριμένου Έργου, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Η χρονική καθυστέρηση στη λειτουργία του, προέκυψε διότι έπρεπε να βρεθεί πρώτα ο 

χώρος, να εκπαιδευτεί το προσωπικό και να γίνουν οι απαραίτητες επαφές με φορείς 

(ΥΥΚΑ, αστυνομία) με σκοπό να αποσαφηνιστούν θέματα ώστε να λειτουργήσουν όλα 

ομαλά. 
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Παράλληλα, το διάστημα αυτό πραγματοποιούνταν όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 

για την εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά 

της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για τη λειτουργία, στους εμπλεκόμενους στη δράση 

(εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρες της ΕΕ και επισκέψεις εμπειρογνωμόνων στη χώρα 

μας. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική )του προσωπικού 

από ειδικούς του ΟΚΑΝΑ και πρακτική σε διάφορες υπηρεσίες του. 

Στη συνέχεια -κατά τη φάση υλοποίησης-οι τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος και του 

οικονομικού αντικειμένου ήταν αναγκαίες και αιτιολογημένες. Επιπρόσθετα αναφέρεται 

ότι το αδιάθετο υπόλοιπο από την μείωση του οικονομικού αντικειμένου( στο αίτημα 

τροποποίησης ) ύψους 247.855 ευρώ, δε χρησιμοποιήθηκε και εστάλη τροποποιημένο 

Τεχνικό Δελτίο Πράξης και Υποέργου 3 με τον νέο μειωμένο προϋπολογισμό, δεδομένο ότι 

ζητήθηκε από την εν λόγω υπηρεσία η αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών, σύμφωνα με 

τα σημερινά δεδομένα. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2013 με μια σειρά πολλαπλών 

υπηρεσιών -από συμβουλευτική έως παραπομπές σε άλλες δομές υγείας. Περίπου δέκα 

μήνες αργότερα εγκαινιάστηκε ο εποπτευόμενος σταθμός ασφαλέστερης χρήσης 

ναρκωτικών, ο οποίος ήταν μια πρωτόγνωρη δράση στην Ελλάδα της κρίσης. 

Ο εποπτευόμενος σταθμός «Οδυσσέας» ήταν μια πλήρως εξοπλισμένη ιατρική μονάδα 

στελεχωμένος με ιατρικό προσωπικό αλλά και άλλες ειδικότητες (νοσηλευτές, κοινωνικοί 

λειτουργοί ψυχολόγοι κ.α. 

Ολοκληρώθηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και ο κανονισμός λειτουργίας του, οι οποίοι 

ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικοί και κατάλληλοι για την επίτευξη των στόχων του Υποέργου. 

Σοβαρό πρόβλημα παρατηρήθηκε τον Ιούλιο του 2014 (περίπου δέκα μήνες μετά τη 

λειτουργία του εποπτευόμενου σταθμού )όταν εντελώς αιφνίδια διεκόπη η λειτουργία του 

Σταθμού με την παράδοση μιας εισαγγελικής παραγγελίας. 

Παρόλο που είχαν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες νόμιμες και διοικητικές ενέργειες και 

από τους Υπεύθυνους του ΟΚΑΝΑ και από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο κ. 

Παπακωνσταντίνου του Υποέργου 3 ( εστάλησαν διευκρινιστικές επιστολές για τη 

γνωστοποίηση της δράσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για τις οποίες δεν ζητήθηκαν 

περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες του σταθμού). Στη συνέχεια εστάλησαν εκ 
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νέου επιστολές που κατέγραφαν αναλυτικά όλες τις δράσεις του σταθμού, στις οποίες και 

πάλι δεν ελήφθη κάποια απάντηση ή ερώτημα. 

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα οι εμπλεκόμενοι φορείς, είχαν τη σχετική με το 

θέμα ενημέρωση Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η πράξη ήταν ήδη ενταγμένη στο ΕΣΠΑ 

γεγονός που σημαίνει ότι εγκρίθηκε τόσο από το Υπουργείο Υγείας όσο και από όλους τους 

αρμόδιους φορείς. 

Είναι άξιο απορίας, και θα μπορούσε να θεωρηθεί τουλάχιστον αστοχία, ότι ενώ όλοι 

(αρμόδιοι φορείς ΥΥΚΑ, Αστυνομία κ.α) ήταν ενήμεροι για το θέμα .δεν έθεσαν κανένα 

πρόβλημα πριν τη λειτουργία του αλλά εντελώς ξαφνικά και αναίτια ενώ λειτουργούσε την 

διέκοψαν με πολύ άσχημο τρόπο. 

Το όλο πρόβλημα αποδόθηκε σε νομοθετική ασάφεια του ΦΕΚ του Ν. ίδρυσης και 

λειτουργίας του Σταθμού Η διερεύνηση του Νομικού Πλαισίου εμπίπτει στον τομέα 

ευθύνης των αρμοδίων αρχών και θα έπρεπε να αποσαφηνιστεί, την περίοδο που σε 

άλλους γνωστοποιήθηκε και άλλοι ενέκριναν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και σίγουρα 

πριν την έναρξη λειτουργίας του. 

Δε θα μπορούσε να μη σχολιαστεί το γεγονός, ότι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Υποέργου 

καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό του Σταθμού, βρέθηκαν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση .Όχι 

μόνο δεν υπήρξε καμιά ηθική επιβράβευση για τον επιστημονικό, εργασιακό ζήλο και 

πρωτοπορία που υπέδειξαν αντίθετα βρέθηκαν « απολογούμενοι » γεγονός που αποτέλεσε 

πλήγμα σοβαρό για το προσωπικό και επιστημονικό τους κύρος. 

Στην ίδια δύσκολη θέση βρέθηκε και ο ΟΚΑΝΑ, ως οργανισμός παρόλο που επέκτεινε τις 

δράσεις του για τη μείωση της βλάβης κάτι που εξ ορισμού και σκοπού ίδρυσής του έπρεπε 

να πράξει. 

Στην παρούσα φάση, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η σχετική τροπολογία του Νόμου 

(προσθήκη Άρθρου 22 στο Ν. 4139/2013) επιλύει οριστικά το πρόβλημα. 

Κατά την περίοδο της λειτουργίας του «ΟΔΥΣΣΕΑ» πραγματοποιήθηκαν 2501 επισκέψεις 

από 330 διαφορετικούς χρήστες ναρκωτικών. Αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά 103 

περιπτώσεις υπερβολικής δόσης (overdose), αποτελεσματικά 103 περιπτώσεις με όχι έναν 

θάνατο, μειώνοντας τη συχνότητα των θανατηφόρων υπερβολικών δόσεων και, ως εκ 

τούτου, το ποσοστό θνησιμότητας σε αυτόν τον πληθυσμό.  

Επίσης, διενεργήθηκαν περισσότερες από 100 παραπομπές σε θεραπευτικές υπηρεσίες. 

Τέλος, οι εργαζόμενοι του «ΟΔΥΣΣΕΑ» πραγματοποίησαν στο δρόμο (street workers) 
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περισσότερες από 3500 προσεγγίσεις χρηστών ναρκωτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά και 

στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του ιού HIV. 

Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων καθώς και οι ενέργειες δικτύωσης με εθνικούς αλλά και φορείς της 

αλλοδαπής. 

Επισημαίνεται ότι τα ΜΜΕ της Ελλάδος και της Αλλοδαπής έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Επίσης σημαντικό ενδιαφέρον υπήρξε από το Δήμο Αθηναίων, από πολλές ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο κατά των ναρκωτικών αλλά και άλλες εκτός του χώρου. 

Τέλος υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση οργανώσεων και φορέων της αλλοδαπής, σχετικά με τη 

λειτουργία του σταθμού, με πραγματοποίηση πολλών επισκέψεων στο σταθμό, καθώς και 

αποστολή επιστολών με σκοπό τον εκθειασμό και τα συγχαρητήρια για το εγχείρημα αυτό. 

Παράλληλα υπήρχαν δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 

Σύμφωνα με τα ποσοτικά αποτελέσματα τεκμηριώνεται η επιτυχία της λειτουργίας του 

Σταθμού Στους μήνες που λειτούργησε ο σταθμός προσεγγίστηκαν άνθρωποι που δεν είχαν 

καμία πρόσβαση στις δομές υγείας, διασυνδέθηκαν ΧΕΝ με ψυχικά νοσήματα σε άλλες 

υπηρεσίες, σώθηκαν 103 χρήστες από υπερβολική δόση, προσφέροντας έτσι μια πύλη 

εισόδου στις δομές υγείας σε χρήστες που ζούσαν πλήρως περιθωριοποιημένο Όμως εκτός 

από την επιτυχία του συγκεκριμένου πιλοτικού σταθμού, διαφαίνεται και η αναγκαιότητα 

επαναλειτουργίας αυτού καθώς και η δημιουργία και άλλων σταθμών σε άλλα σημεία της 

Αθήνας, και στην περιφέρεια Δεκάδες χρήστες ναρκωτικών χρησιμοποίησαν το πρώτο 

«κέντρο εποπτευόμενης χρήσης ουσιών στην Ελλάδα», το οποίο λειτούργησε στην Αθήνα 

με στόχο την προστασία των χρηστών και την αντιμετώπιση των περιστατικών υπερβολικής 

δόσης.  
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ειδική έκθεση της Πράξης με τίτλο : «Αγωγή Και Προαγωγή Της Υγείας Χρηστών 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών MIS 339476 » 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ;  

Έναρξη 1/6/2011- Λήξη 30/4/2015 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

- Την Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

“ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ’’: Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Παροχής Βοήθειας στους ενεργούς 

χρήστες για την πρόληψη και τη μείωση της βλάβης από τη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών» και ως εξής : έναρξη 15/10/2011 και λήξη 31/12/2014 

- Την Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 : «Λειτουργία 

Υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» (Streetwork) στην Θεσσαλονίκη» θεραπείας» και 

ως εξής : έναρξη 15/11/2011 και λήξη 28/2/2015. 

- Την Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 : «Οργάνωση και 

λειτουργία Εποπτευόμενου σταθμού στην Αθήνα για την προστασία της υγείας των 

ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας 

(Overdose) και προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα θεραπείας» και ως εξής: 

έναρξη 1/07/2012 και λήξη 30/04/2015. 

- Την Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 : «Εξωτερική 

αξιολόγηση πράξης» και ως εξής : έναρξη 20/8/2012 και λήξη 30/04/2015 

- Την τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης και ως εξής :  

έναρξη 1/6/2011 και λήξη 30/4/2015 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τροποποιήθηκε ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου λογω τροποποίησης των 

επιμέρους προϋπολογισμών των υποέργων (έχει αιτιολογηθεί στις ειδικές εκθέσεις των 

σχετικών υποέργων). Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε : 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 3 από το ποσό των 1.057.855 ευρώ 

στο ποσό του 810.000 ευρώ. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμού του υποέργου 4 από το ποσό των 45.000 ευρώ στο 

ποσό των 34.686 ευρώ. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης από το ποσό των 1.760.000 ευρώ στο 

ποσό του 1.501.831 ευρώ. 
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AΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ MIS 
339476 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΝΕΟΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Επιχείρηση «ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ» : 
Υπηρεσίες ενημέρωσης και παροχής βοήθειας σε 
ενεργούς χρήστες για τη πρόληψη και τη μείωση 
της βλάβης από τη χρήση εξαρτησιογόνων 
ουσιών 

357.145,00 € 357.145,00 € 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Λειτουργία Υπηρεσίας «Δουλειά στο 
Δρόμο» (Streetwork) στην Θεσσαλονίκη 

300.000,00 € 300.000,00 € 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : Οργάνωση και λειτουργία 
Εποπτευόμενου σταθμού στην Αθήνα για την 
προστασία της υγείας των ενεργών χρηστών, 
έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της 
υπερδοσολογίας (Overdose) και προετοιμασίας 
ένταξης σε προγράμματα θεραπείας. 

1.057.855,00 € 810.000,00 € 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : Εξωτερική Αξιολόγηση  45.000,00 € 34.686,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1.760.000,00 € 1.501.831,00 € 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 : «Εξωτερική αξιολόγηση πράξης»  

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του υποέργο 4 είχε έναρξη την 20/8/2012 και λήξη την 

14/5/2014. Κρίθηκε αναγκαία η παράταση υλοποίησης του υποέργου 4 έως την 30/4/2015 

(λήξη πράξης) με δεδομένο ότι το υποέργο 3 της πράξης και άρα συνολικά το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο της πράξης θα ολοκληρωθεί στις 30/4/2015.  

Νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου 4 : 20/8/2012 - 

30/04/2015. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κατά την υλοποίηση της πράξης, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του οικονομικού 

αντικειμένου των υποέργων 1-3. Τα ποσά ανακατανομών προέκυψαν κατά κύριο λόγο: 

 α) από την δραστική μείωση (περίπου στο 50%) της δαπάνης αμοιβών θεραπευτικού 

προσωπικού ορισμένου χρόνου, μετά τις ραγδαίες αλλαγές στα εργασιακά την τελευταία 

διετία και την ένταξη των υπαλλήλων του ΟΚΑΝΑ στο ενιαίο μισθολόγιο, 

 β) από την μη χρήση του κονδυλίου για προσλήψεις διοικητικού προσωπικού και φυλάκων 

ορισμένου χρόνου (υποέργο 3), με δεδομένο ότι η διαδικασία έγκρισης των θέσεων 
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καθυστέρησε κατά πολύ από τα αρμόδια υπουργεία και η συνέχιση της διαδικασίας που 

απαιτείται για την πρόσληψη είναι χρονοβόρα * και δεν έχει ακολουθηθεί ξανά στο 

παρελθόν. Εκτιμάται ότι μπορεί να μην ολοκληρωθεί ως την λήξη της πράξης και αν 

ολοκληρωθεί, ο χρόνος παροχής υπηρεσιών των υπαλλήλων που θα προσληφθούν θα είναι 

ελάχιστος (λήξη συμβάσεων θεραπευτικού προσωπικού υποέργου 3 στις 14/1/2015).  

Το αδιάθετο υπόλοιπο των αμοιβών προσωπικού ορισμένου χρόνου ανέρχεται στο ποσό 

των 94.824 ευρώ για το Υποέργο 2 και στο ποσό των 632.350 ευρώ για το υποέργο 3. 

Μέρος του αδιάθετου υπολοίπου των αμοιβών προσωπικού ορισμένου χρόνου κάλυψε 

απρόβλεπτες δαπάνες οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του υποέργου, 

οι οποίες συντελούν στην ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης και δεν ήταν 

δυνατή η πρόβλεψη τους κατά τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού. 

Η προτεινόμενη πράξη, μέσω των υποέργων που υλοποίησε συνέβαλε :  

• στη προστασία της δημόσιας υγείας και της ατομικής υγείας του χρήστη,  

• στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω 

παρεμβάσεων σε νευραλγικούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν τη δυνατότητα 

ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και εμπέδωσης 

του αισθήματος δικαίου,  

• στη τροποποίηση της συμπεριφοράς των ενεργών χρηστών, στη κινητοποίηση τους για 

την προάσπιση της σωματικής τους υγείας, τη μείωση της βλάβης και τη γενικότερη 

υιοθέτηση στάσεων και πρακτικών που ευνοούν το ατομικό συμφέρον αλλά και το 

κοινωνικό σύνολο, 

• στη μείωση της βλάβης από την χρήση ουσιών, την πρόληψη της επιδείνωσης της 

υγείας των χρηστών, την αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών των εξαρτημένων και 

τη γενικότερη μείωση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με την χρήση ουσιών, 

• στη προσέγγιση και παροχή βοήθειας στην ομάδα των χρηστών, που βρίσκονται εκτός 

θεραπευτικών προγραμμάτων και δυσκολεύονται ή δεν αποφασίζουν ή δε γνωρίζουν 

τις υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν. Προσπαθώντας, πάντα, να 

επικοινωνήσουμε στη δίκη τους γλώσσας τους με κατάλληλους τρόπους και εργαλεία, 

έτσι ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση τους για συμμετοχή σε 

θεραπευτικά προγράμματα, 

• στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ψυχοκοινωνικών και θεραπευτικών 

παρεμβάσεων που παρέχονται στα άτομα με διαταραχές χρήσης ουσιών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Τα Παραδοτέα όλων των Υποέργων ολοκληρώθηκαν. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

Π1.1 Απολογιστική αναφορά Δράσης 1 

Π1.2 Απολογιστική αναφορά Δράσης 2 

Π1.3 Απολογιστική αναφορά Δράσης 3 

Π1.4 Προωθητικές ενέργειες - 1 συνέντευξη τύπου, 2 συνεδρίες με τοπικούς φορείς 

Π1.5 Ενέργειες Προβολής στα ΜΜΕ – 6 Δελτία Τύπου 

Π1.6 Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την εκπαίδευση 

και ενημέρωση των ωφελουμένων και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 

της κοινής γνώμης. Αναπαραγωγή σε 8000 φυλλάδια 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

Π2.1 Λειτουργία υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» (Streetwork) στην Θεσσαλονίκη 

για χρονικό διάστημα 24 μηνών  

Π2.2 Επιχειρησιακός σχεδιασμός υπηρεσίας 

Π2.3 Κανονισμός Λειτουργίας υπηρεσίας 

Π2.4 Παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης ενεργών χρηστών - 5000 Φυλλάδια 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 

Π3.1 Λειτουργία Εποπτευόμενου Σταθμού Προστασίας της υγείας των ενεργών 

χρηστών στην Αθήνα 

Π3.2 Επιχειρησιακός σχεδιασμός υπηρεσίας 

Π3.3 Κανονισμός Λειτουργίας υπηρεσίας 
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Όπως προκύπτει από την περιγραφή δράσεων/ενεργειών / ειδικών εκθέσεων που 

παρατίθενται ανά Υποέργο καθώς και από τη χρήση λοιπών στοιχείων του Έργου 

τεκμηριώνεται :  

 Η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητική, 

ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη τις δυσκολίες που δημιουργούσε, αφενός η 

δυσκολία ανεύρεσης των κατάλληλων jobiste για την προσέγγιση της Ο.Σ. καθώς και η 

δυσκολία προσέγγισης των ενεργών χρηστών στο δρόμο,, αφετέρου το πλήθος 

διαδικαστικών γραφειοκρατικών θεμάτων που έπρεπε να διεκπεραιωθούν 

(προκηρύξεις, διαδικασία προσλήψεων, καθυστέρηση προσλήψεων, είδη συμβάσεων 

εργασίας,, έκδοση απαιτούμενων ΦΕΚ κ.α) Η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 

ήταν πλήρως αιτιολογημένη από τον ΟΚΑΝΑ και αναγκαία . Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 

επηρέασαν το φυσικό αντικείμενο της πράξης και ήταν αναγκαίες προκειμένου να 

ολοκληρωθεί με επιτυχία το φυσικό αντικείμενο Η τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου (ανακατανομή δαπανών, τροποποίηση εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 

αποδεικνύουν όχι μόνο την αναγκαιότητά του, αλλά και την ορθή παρακολούθηση / 

διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου από τους Υπευθύνους. 

 Ο μεγάλος βαθμός ανταπόκρισης του συγκεκριμένου προγράμματος, στις ανάγκες των 

ωφελούμενων (αποτελέσματα ερωτηματολογίων, ποσοτικά στοιχεία απολογισμοί). 

 Το πλήθος και η ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του προγράμματος 

κάλυψαν πολυποίκιλες ανάγκες της Ομάδας στόχου αλλά και της ευρύτερης 

κοινότητας. 

 Η επιλογή του κατάλληλου σχεδιασμού και των απαραίτητων ενεργειών/ δράσεων για 

την επίτευξη της στοχοθεσίας. 

 Η επίτευξη της αρχικής στοχοθεσίας του κάθε Υποέργου αλλά και του έργου στο σύνολό 

του, όπως αυτή είχε τεθεί στο ΤΔΕ. 

 Τα αποτελέσματα των υποέργων αλλά και του Έργου ως σύνολο, κρίνονται πολύ 

ικανοποιητικά και σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, το τεχνικό δελτίο της πράξης και 

τις υποχρεώσεις του Συμφώνου Αποδοχής. 

 Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για α )τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας β) τους 

δημόσιους διαγωνισμούς (προμήθεια υλικών, εξωτερικών συνεργατών κ.α), ήταν 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 

«Αγωγή Και Προαγωγή της Υγείας Χρηστών Εξαρτησιογόνων Ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ 3 – Έκδοση Α’ «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 81  

σύμφωνες με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει α) τις προσλήψεις προσωπικού 

(όλων των ειδών των συμβάσεων εργασίας) και τους δημόσιους διαγωνισμούς. 

 Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος ως υιοθέτηση και συμμόρφωση στις 

οδηγίες Διεθνών Οργανισμών. (WHO/UNAIDS κ.α). 

 Η εναρμόνιση του εθνικού νομικού πλαισίου /διοικητικού πλαισίου με τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν γένει η ενσωμάτωση των δράσεων στις εθνικές πολιτικές. 

 Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ καθώς και με αρμόδιους φορείς 

που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα και ομάδα στόχο. 

 Η πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας του Έργου. 

 Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις (impact indicators) του έργου (δηλ συνέπειες του έργου 

μετά την παρέλευση κάποιου χρόνου από την άμεση επίδραση των αποτελεσμάτων) 

κρίνεται ότι είναι θετικές, και πολλαπλασιαστικές .Ενδεικτικά παραδείγματα δεικτών 

είναι : α) ο συνολικός αριθμός ΧΕΝ που προσεγγίστηκε και συμμετείχε σε όλα τα 

Υποέργα του Έργου .β) η επικοινωνία που αποκτήθηκε και το αίσθημα εμπιστοσύνης 

που δημιουργήθηκε, με αυτή τη δύσκολα προσπελάσιμη ομάδα ώστε να μπορέσουν 

να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις στο μέλλον γ) η ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του 

επιστημονικού αλλά και του ευρύτερου κοινού. 

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες δημιουργούν 

κοινωνική προστιθέμενη αξία, τόσο σε επίπεδο βελτίωσης της υγείας των ΧΕΝ (κύριας 

ομάδας στόχου), όσο και σε επίπεδο της δημόσιας υγείας και του ευρύτερου κοινού 

(έμμεσα επωφελούμενοι) αφού προστατεύεται η υγεία αυτού από τη μείωση της 

διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων (HIV κ.ά) Επιπρόσθετα, με τέτοιου είδους 

προγράμματα, σε ένα κράτος δικαίου διασφαλίζεται η ισότητα πρόσβασης στις 

υπηρεσίες υγείας, σε όλους χωρίς διακρίσεις. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα ι διαβιούν περίπου 

20.000-27.000 χρήστες με κύρια ουσία την ηρωίνη.. Από το σύνολο των χρηστών ηρωίνης 

υπολογίζεται ότι 8-11.000 κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ). Εκτός από τα 

προβλήματα εθισμού, υπερδοσολογίας και παραβατικής συμπεριφοράς, η ενδοφλέβια 
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χρήση ναρκωτικών έχει συσχετιστεί με αρκετά μεταδοτικά νοσήματα, τα συχνότερα των 

οποίων είναι η ηπατίτιδα C και η λοίμωξη HIV/AIDS. Υπολογίζεται ότι το 50% των ΧΕΝ είναι 

χρόνιοι φορείς της ηπατίτιδας C, ο δε επιπολασμός του HIV/AIDS σε ΧΕΝ που απευθύνονταν 

σε μονάδες/προγράμματα θεραπείας ήταν πολύ χαμηλός (0,3-0,8%) μέχρι πρόσφατα στη 

χώρα μας. Η χαμηλή κάλυψη των προληπτικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την 

οικονομική ύφεση, τα μεταναστευτικά κύματα και την αυξημένη συμπεριφορά υψηλού 

κινδύνου στους ΧΕΝ φαίνεται ότι συνιστούν τα σημαντικότερα αίτια αυτής της επιδημίας. 

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα στοιχεία υπήρχε επιτακτική, διαγνωσμένη 

επιστημονικά και κοινωνικά, ανάγκη (αύξηση ΧΕΝ, ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας του 

ιού ΗΙV). 

Το συγκεκριμένο Έργο μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων παρεμβάσεων ήρθε «ως 

άμεση απάντηση/ανταπόκριση» των αρμόδιων υπηρεσιών στην αντιμετώπιση/διαχείριση 

του προβλήματος. 

Η επιχείρηση ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ (Υποέργο 1) υλοποιήθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ήταν 

μια πρωτοποριακή και επιτυχής μέθοδος προσέγγισης χρηστών Το κύριο χαρακτηριστικό 

της συνίσταται στο ότι αποτελεί μια τεχνική δημιουργίας δικτύων ανάμεσα στον κρυμμένο 

πληθυσμό των χρηστών και ως εκ τούτου συνιστά μέσο διάχυσης των μηνυμάτων με 

γεωμετρική πρόοδο Με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε η ευαισθητοποίηση των 

περιθωριοποιημένων χρηστών σχετικά με νοσήματα όπως το AIDS και η ηπατίτιδα, την 

ενημέρωσή τους για υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης .Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται και η 

καταγραφή των αναγκών τους, ώστε να βελτιωθούν οι τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

ΟΚΑΝΑ. 

Η υπηρεσία STREETWORK (Υποέργο 2) η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματα τόσο των ΧΕΝ όσο και της ευρύτερης κοινότητας Μέσω 

των πραγματοποιηθέντων παρεμβάσεων επιτεύχθηκε η κάλυψη πολυποίκιλων αναγκών 

των ΧΕΝ όπως η έλλειψη στέγης, τροφής, παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, 

επίλυση νομικών θεμάτων κ.α. 

Σε επίπεδο κοινότητας, η συγκεκριμένη υπηρεσία πραγματοποίησε παρεμβάσεις για την 

αντιμετώπιση μειζόνων ζητημάτων που προκύπτουν από τη συνάθροιση ΧΕΝ στο δρόμο 

(πιάτσες), απειλώντας έτσι τη δημόσια υγεία και τάξη (κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών 

νοσημάτων, εγκληματικότητα). 

Η λειτουργία του Εποπτευόμενου Σταθμού στην Αθήνα (Υποέργο 3)  
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Η λειτουργία του Εποπττευόμενου Σταθμού ήταν μια πρωτοποριακή δράση στον τομέα της 

μείωσης της βλάβης στην Ελλάδα. 

Διεθνώς οι εποπτευόμενοι χώροι ασφελέστερης χρήσης αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο 

στη μάχη κατά των ναρκωτικών. Αντίστοιχες συντονισμένες δράσεις και πρότυποι σταθμοί 

δημιουργήθηκαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις (Ολλανδία, Ελβετία κ.α) και είχαν 

ευεργετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι εποπτευόμενοι σταθμοί όπου κι αν εφαρμόστηκαν 

στην Ευρώπη έφεραν σημαντικά αποτελέσματα. Καταρχήν, τη μείωση της εξάπλωσης των 

λοιμωδών νοσημάτων στην κοινότητα γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, εάν λάβει 

κανείς υπόψη του την επιδημιολογική έκρηξη του ΑΙDS Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα 

οφέλη, έχει παρατηρηθεί ότι οι εποπτευόμενοι σταθμοί ασφαλέστερης χρήσης, βοηθούν 

στη μείωση των θανάτων αφού εποπτεύονται οι χρήστες για πιθανά overdose, αυξάνουν 

την ένταξη των χρηστών σε προγράμματα θεραπείας, προστατεύουν τα μικρά παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας από το να βλέπουν να γίνεται δημόσια χρήση, 

ευαισθητοποιούν τους ενεργούς χρήστες σε θέματα ψυχοκοινωνικής μέριμνας και τέλος 

μειώνουν την όχληση των ανθρώπων από τη χρήση σε δημόσιους χώρους». 

Ο ΟΚΑΝΑ λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική ενέταξε τη δημιουργία 

του εποπτευόμενου σταθμού ασφαλέστερης χρήσης στο συγκεκριμένο έργο. Η 

πρωτοβουλία και απόφαση αυτή, ήταν Επιστημονικά τεκμηριωμένη. 

Δυστυχώς, όπως ήδη έχει προαναφερθεί, η λειτουργία του διακόπηκε λόγω νομοθετικών 

ασαφειών. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί και να ληφθεί υπόψη από τους χαράσσοντες την 

πολιτική, ότι όχι μόνο ελληνικά αλλά και διεθνή πρακτορεία (Associated Press, Reuters, 

Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ) ενδιαφέρθηκαν για τη συγκεκριμένη δράση .Παράλληλα 

πραγματοποιήθηκαν πολλές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ( πχ επιστημονικό 

περιοδικό LANCET ). πολλοί εκπρόσωποι χωρών της αλλοδαπής επισκέφθηκαν, 

επιβράβευσαν και έστειλαν ευχαριστήριες επιστολές για την πρωτοποριακή αυτή δράση ( 

πχ Ευχαριστήρια επιστολή από το γραφείο του Πρωθυπουργού της Γαλλίας, εκ μέρους της 

εθνικής συντονίστριας της Γαλλίας για τα ναρκωτικά, μετά από επίσκεψη στον σταθμό 

«ΟΔΥΣΣΕΑ»). 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  

Γενικά τα προβλήματα/ δυσχέρειες του Έργου μπορούν να συνοψιστούν και να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής α) γραφειοκρατικά /διαδικαστικά β) έλλειψης κοινής 

στοχοθεσίας φορέων που υλοποιούσαν προγράμματα που ενέπιπτε η συγκεκριμένη ομάδα 

στόχος (πχ αστυνομία) γ) η ιδιαιτερότητα της Ομάδας στόχου. 

ΟΙ Επιστημονικά Υπεύθυνοι όλων των Υποέργων, η Υπεύθυνη του Τμήματος Προγραμμάτων 

και Χρηματοδότησης, καθώς και η Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ, προέβησαν σε μια σειρά 

ενεργειών/δράσεων προκειμένου να υποστηρίξουν το όλο εγχείρημα (έκδοση απαραίτητων 

διοικητικών αποφάσεων, τροποποιήσεις ΤΔΕ, ανεύρεση πόρων, ανάπτυξη συνεργασιών σε 

εθνικό, ευρωπαϊκό &διεθνές επίπεδο κ.α) επέδειξαν ιδιαίτερη ευελιξία και αμεσότητα στη 

επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν και τελικά υποστήριξαν το όλο εγχείρημα με 

μεγάλη επιτυχία. 

Η Ομάδα Στόχος (ΧΕΝ) είναι μια δύσκολα προσπελάσιμη ομάδα Η μεθοδολογία 

προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε, μέσω του συγκεκριμένου Έργου, όπως έχει ήδη 

τεκμηριωθεί ήταν εύστοχη και επιτυχής . Κατάφερε να εντοπιστεί «κρυμμένος» πληθυσμός 

ΧΕΝ και να μεταδοθούν μηνύματα γνωστοποίησης της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών, 

ασφαλούς χρήσης, μείωσης της βλάβης κ.α 

Παρόλες όμως, τις δυσκολίες προσέγγισης της συγκεκριμένης ομάδας, επιτεύχθηκε μέσω 

του προγράμματος υψηλό ποσοστό συμμετοχής και υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων (ΧΕΝ). 

Με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

επεξεργασία τους, αποκτήθηκαν σημαντικές πληροφορίες για το προφίλ, τις στάσεις, τις 

συμπεριφορές τους καθώς και για τα προβλήματα υγείας και γενικότερα τις ανάγκες που 

αντιμετωπίζουν οι ΧΕΝ Τέλος αξίζει να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν (σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος) και στην Αθήνα και σε ακόμη 

μεγαλύτερο βαθμό, στη Θεσσαλονίκη, οι ανάγκες για streetworkers παραμένουν σε υψηλά 

επίπεδα. 

Η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ΧΕΝ από ευρείες γεωγραφικές περιοχές όπως η Αθήνα και η 

Θεσσαλονίκη σε σύντομο χρονικό διάστημα, και η θετική αξιολόγηση του προγράμματος 

από τους συμμετέχοντες υποδηλώνει ότι η χρήση επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεων, 

αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο επίτευξης υψηλής κάλυψης μίας ανάγκης σε σύντομο 

χρονικό διάστημα Παράγοντες όπως ενημέρωση και εύκολη πρόσβαση σε αποστειρωμένες 

βελόνες-/σύριγγες και προφυλακτικά μείωσαν τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου 
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Επιπρόσθετα η πρόσβαση των οροθετικών HIV/AIDS σε θεραπεία υποκατάστασης και 

αντιρετροϊκή θεραπεία θα ελαχιστοποιήσει τις νέες λοιμώξεις με την πάροδο του χρόνου 

Τέλος, θα μπορούσε να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι «κερδήθηκε» η εμπιστοσύνη ενός 

δύσκολου πληθυσμού – ο οποίος θα είναι πιο ανοιχτός σε μελλοντικές παρεμβάσεις. Η 

αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία, από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και τα 

αποτελέσματα αυτών, θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ προς την Ο.Σ. 

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο συνεργασίας, σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με φορείς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο 

πεδίο και με το συγκεκριμένο πληθυσμό στόχο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για 

μελλοντικές συνεργασίες. 

Πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες δράσεις εκπαίδευσης /κατάρτισης του 

προσωπικού και μέσω των αποτελεσμάτων του Έργου τεκμηριώνεται ότι η παρεχόμενη 

εκπαίδευση ήταν κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σχετικών ερωτηματολογίων εκφράζεται μεγάλος 

βαθμός ικανοποίησης του προσωπικού και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο 

υλοποίησης παρεμβάσεων. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε πλήθος προωθητικών ενεργειών (συνεντεύξεις τύπου, 

εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συγγραφή άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά κ.α) 

με σκοπό την προβολή και την διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα σε επίπεδο ομάδας στόχου (ΧΕΝ) πραγματοποιήθηκε 

πλήθος ενημερωτικών συναντήσεων, διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και υλικού για 

ασφαλή χρήση με σκοπό τη γνωστοποίηση των υπηρεσιών και την ενημέρωση /παρέμβαση 

γα την πρόληψη των μεταδοτικών νοσημάτων Οι πραγματοποιηθείσες δράσεις 

δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου κρίνονται επιτυχείς σε σχέση με 

ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης Πράξης, κρίνονται στο μέγιστο βαθμό ικανοποιητικά 

γιατί η Πράξη ενείχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας τόσο σε επίπεδο καινοτομίας και 

πολυπλοκότητας όσο και σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος (σύντομο) που έπρεπε να 

υλοποιηθεί Αξίζει να αναφερθεί, ένας πολύ σημαντικότερος δείκτης που καθιστά 

επιτυχημένο το πρόγραμμα, και αυτός είναι, ο αριθμός των ΧΕΝ που προσεγγίστηκαν, 

συμμετείχαν και ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στην έρευνα. 
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Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθεί και να αξιολογηθεί ως ποιοτικό αποτέλεσμα ότι μέσω του 

συγκεκριμένου Έργου (ιδιαίτερα του Υποέργου 1-Δράση Χιονοστιβάδα) ότι δόθηκε μια 

σημαντική ευκαιρία στους πρώην χρήστες, ως JOBISTE, να προσεγγίσουν ενεργούς ΧΕΝ και 

να συμβάλουν οι ίδιοι στη μείωση της βλάβης Είναι μεγάλο επίτευγμα το γεγονός, ότι οι 

άνθρωποι αυτοί αρχίζουν να αποκτούν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να αναπτύσσουν και 

πάλι το αίσθημα της αυτοεκτίμησής (όπως καταγράφεται στα ερωτηματολόγια των JOBISTE 

σημαντικό κίνητρο για αυτούς εντός από το οικονομικό αποτέλεσε η επιθυμία τους, να 

βοηθήσουν ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης και να συμβάλουν και αυτοί στην όλη 

προσπάθεια που γινόταν). 

Μακροπρόθεσμα όμως, η διατήρηση των αποτελεσμάτων, του Έργου, θα απαιτήσει μια 

πολυτομεακή προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ ελληνικών αλλά και ευρωπαϊκών φορέων 

που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, καθώς και τη διάθεση των απαραίτητων 

πόρων που θα διασφαλίζουν τη συνέχεια των υπηρεσιών αυτών. 

Η πραγματοποίηση ανάλυσης σε επίπεδο cost/efficient θα τεκμηρίωνε εκτός από τα άλλα 

οφέλη του προγράμματος και το οικονομικό όφελος των υπηρεσιών υγείας και της χώρας 

μας γενικότερα (ιδιαίτερα το όφελος που προκύπτει στις υπηρεσίες υγείας από την 

πρόληψη της μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων). 

 

Εν κατακλείδι 

Οι υπηρεσίες Μείωσης της βλάβης είναι διεθνώς αναγνωρισμένες από τη δεκαετία του 

1980 ως οι αποτελεσματικότερες σε θέματα πρόληψης μεταδοτικών ασθενειών (π.χ. 

Ηπατίτιδες B και C, HIV/AIDS), υπερδοσολογίας και θανάτων, αλλά και συνολικά στη 

μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης ουσιών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Αδιαμφισβήτητα αποτελούν το συνδετικό κρίκο των ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών 

με το σύστημα υγείας και πρόνοιας. Σαφώς, λοιπόν, είναι σημαντικό να ενισχυθούν κυρίως 

οικονομικά και να διευρυνθούν πανελλαδικά με νέες εξελιγμένες παρεμβάσεις 

υποστηρίζοντας ακόμα περισσότερο την ποικιλόμορφη αυτή ευπαθή κοινωνική ομάδα. 

Ο ΟΚΑΝΑ μέσω του συγκεκριμένου Έργου επιχείρησε να συμβάλει, με το δικό του τρόπο 

στη μείωση των ανισοτήτων και των διακρίσεων Ανέπτυξε καινοτόμες υπηρεσίες που 

συνέβαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη μείωση της βλάβης, με μεγάλο θετικό αντίκτυπο 

τόσο στην ατομική υγεία των ΧΕΝ όσο και στη δημόσια υγεία και παράλληλα επέφεραν 

οικονομικό όφελος για τη χώρα μας. 
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 Ιδιαίτερα σημαντική, ήταν η προσωπική προσπάθεια και ζήλος όλων των εμπλεκόμενων 

επαγγελματιών στο Έργο, γεγονός που συντέλεσε και στην επιτυχή έκβασή του. 

Τέλος αποκτήθηκε η απαραίτητη τεχνογνωσία για πλήθος παρεμβάσεων στον πληθυσμό 

των ΧΕΝ, γεγονός που θα ήταν σκόπιμο να αξιοποιηθεί και σε άλλες παρεμβάσεις στο 

μέλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (OVERDOSE) ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Ο εποπτευόμενος σταθμός προστασίας της υγείας των ενεργών χρηστών έγκαιρης 

παρέμβασης για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (Overdose) και προετοιμασίας 

ένταξης σε προγράμματα θεραπείας, δημιουργήθηκε για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

στους ενεργούς χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και στόχος είναι να καλύπτει τις κάτωθι 

διαπιστωμένες ανάγκες της Ο.Σ. :  

1. Έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση περιστατικών υπερδοσολογίας.  

2. Παραπομπή των χρηστών, ανάλογα με τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές τους 

ανάγκες στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

3. Πρακτικές συμβουλές και εκπαίδευση στην ασφαλέστερη χρήση και τη μείωση 

της βλάβης. 

4. Προμήθεια υλικού ασφαλούς χρήσης. 

5. Ατομική συμβουλευτική για θέματα λοιμωδών νοσημάτων. 

6. παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και εφαρμογή παρεμβάσεων 

μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών. 

7. Συμβουλευτική με σκοπό την κινητοποίηση τους για ένταξη σε προγράμματα 

θεραπείας.  

8. Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων για τη μείωση της βλάβης 

από τη χρήση ουσιών, τη παραβατική συμπεριφορά και τη διερεύνηση των 

ψυχοκοινωνικών αναγκών των ωφελουμένων και ανάλυση αποτελεσμάτων. 

Για την προετοιμασία και λειτουργία του Εποπτευόμενου Σταθμού αναγκαίες θωρήθηκαν 

και υλοποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις :  

1) Κτιριακή και υλικο-τεχνική προετοιμασία για τον εποπτευόμενο σταθμό ΟΚΑΝΑ 
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 Στόχος: Η δημιουργία κατάλληλου χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του προγράμματος καθώς και ο πλήρης εξοπλισμός με το κατάλληλο 

ιατρο-φαρμακευτικό υλικό που θα καλύψει τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων του 

εποπτευόμενου σταθμού. 

 Πότε: Από Σεπτέμβριο 2012 έως και Φεβρουάριο 2013. 

 Από ποιούς: Από το στελεχιακό δυναμικό της ΜΑΒΥ που εμπλέκεται στην 

υλοποίηση της πράξης σε συνεργασία με το Τμήμα προγραμμάτων, την Τεχνική 

Υπηρεσία καθώς και από το Τμήμα προμηθειών του ΟΚΑΝΑ. 

• Αποτέλεσμα : Έναρξη λειτουργίας του εποπτευόμενου σταθμού για την κάλυψη 

των δράσεων του Υποέργου 3, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της 

ΜΑΒΥ.  

 

2) Σχεδιασμός ειδικών ερωτηματολογίων από την Κοινωνική Υπηρεσία της ΜΑΒΥ που 

αφορούν στο πλαίσιο λειτουργίας του εποπτευόμενου σταθμού ΟΚΑΝΑ, για τη 

βέλτιστη απόδοση του σταθμού. 

 Στόχος: Η συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη απήχηση 

στην ομάδα πληθυσμού των ενεργών χρηστών για τη λειτουργία του 

εποπτευόμενου σταθμού στην Αθήνα καθώς και την αντιμετώπιση του overdose.  

 Πότε: Από Ιανουάριο 2013 έως και σήμερα (η επικαιροποίηση τους συνεχίζεται έως 

σήμερα, σύμφωνα με τα νένα δεδομένα που προκύπτουν και τις ανάγκες που 

πρέπει να διερευνηθούν). 

 Από ποιούς: Από τους κυρίους Πετράκη Κωνσταντίνο, Χριστοδούλου Χαράλαμπο, 

στελέχη ΜΑΒΥ και το λοιπό εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του υποέργου 

3. 

 Μεθοδολογία: Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε μετά από συστηματική 

ανασκόπηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας. Αποτελείται από 17 

ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Η συμπλήρωσή του γίνεται από το 

επιστημονικό προσωπικό του εποπτευόμενου σταθμού και έχει τη μορφή ημι-

δομημένης συνέντευξης.  

Διερευνώνται: 

 - εμπειρία σχετικά με: 

α) την υπερδοσολογία  

β) χρήση ουσιών σε δημόσιο χώρο  
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- αντιλήψεις των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών σχετικά με: 

α) την υπερδοσολογία 

β) τη χρήση ουσιών σε δημόσιο χώρο 

-προτάσεις αντιμετώπισης 

-απήχηση του εποπτευόμενου σταθμού στον πληθυσμό-στόχο 

Δείγμα: εξυπηρετούμενοι ΜΑΒΥ 

 ΦΟΡΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: επισυνάπτεται 

 

3) Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων ΕΣΠΑ στο πλαίσιο λειτουργίας της 

Μονάδας Άμεσης Βοήθεια και Υποστήριξης (Μ.Α.Β.Υ) 

 Στόχος: 

Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του υποέργου 3 από το προσωπικό 

της Μονάδας Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης (ΜΑΒΥ) στους χώρους (ιατρεία, 

κοινωνική υπηρεσία) της ΜΑΒΥ για θέματα που σχετίζονται με την Ο.Σ. (ενεργοί 

χρήστες) καθώς και τις δράσεις που υλοποιούνται μέσω του υποέργου 3 της 

πράξης.  

 Πότε: 

Από 14-1-2013 έως και τον Μάρτιο 2013. 

 Από ποιούς: 

Την υπεύθυνη ΜΑΒΥ κυρία Δρυμούση Αναστασία για το πλαίσιο λειτουργία της 

ΜΑΒΥ και την ιστορία της. 

Τον Ιατρό Παθολόγο κύριο Κότσαλη Αργύριο για τη λειτουργία του παθολογικού 

ιατρείου της ΜΑΒΥ. 

Τον Ιατρό κύριο Παπαδόπουλο Θεόδωρο για τη λειτουργία του εργαστηρίου της 

ΜΑΒΥ. 

Τον υπεύθυνο Κοινωνικής Υπηρεσίας κυρίο Πετράκη Κωνσταντίνο για το λειτουργία 

της ΜΑΒΥ, τον κ. Χ.Χριστοδούλου για θέματα οργανωτικής και διοικητικής 

υποστήριξης της υπηρεσίας. 

• Μεθοδολογία 

Εκπαίδευση και συμμετοχή στις κάτωθι δράσεις – ενέργειες : 
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- Παθολογικό ιατρείο ΜΑΒΥ 

- Υπηρεσία ανταλλαγής συριγγών ΜΑΒΥ 

- Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού και ιστορικού TDI  

- Κοινωνική υπηρεσία ΜΑΒΥ 

 

4) Έναρξη λειτουργίας «Εποπτευόμενου σταθμού στην Αθήνα για την προστασία της 

υγείας των ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της  

υπερδοσολογίας (Overdose) και προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα θεραπείας»  

 Στόχοι: 

 Προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, με απώτερο 

σκοπό τη μείωση της βλάβης και προώθηση των κανόνων υγιεινής. 

 Έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (overdose) με 

στόχο τη μείωση των θανάτων από τη χρήση. 

 Μείωση της όχλησης της κοινότητας από την ενέσιμη χρήση ουσιών σε 

δημόσιους χώρους, αναβαθμίζοντας έτσι περιοχές στο κέντρο της πόλης, μέσω 

του περιορισμού της δημόσιας χρήση. 

 Μείωση της εξάπλωσης των λοιμωδών νοσημάτων στην κοινότητα  

 Προστασία της ψυχικής υγείας ομάδων προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενεργών χρηστών σε θέματα ψυχο-

κοινωνικής μέριμνας. 

 Κινητοποίηση εξυπηρετούμενων για ένταξη σε θεραπευτικά προγράμματα 

απεξάρτησης/υποκατάστασης 

 Πότε: Από Ιανουάριο 2013. 

 Από ποιούς: 

Από την ομάδα ΕΣΠΑ υποέργου 3 (MIS 339476) 

• Μεθοδολογία: 

- Προσέγγιση και εμψύχωση πληθυσμού- στόχου για τη χρήση των υπηρεσιών 

που προσφέρονται από τον εποπτευόμενο σταθμό 

- Παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και εφαρμογή παρεμβάσεων 

μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών 

- Διαχείριση περιστατικών υπερδοσολογίας (παρακολούθηση/χορήγηση 

ανταγωνιστών) 
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- Συμβουλευτική πρακτικών ασφαλέστερης χρήσης και συμβουλευτική για 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων 

- Ατομική συμβουλευτική για θέματα λοιμωδών νοσημάτων  

- Παραπομπή χρηστών ανάλογα με τις ιατρικές τους ανάγκες στις κατάλληλες 

υπηρεσίες 

- Ευαισθητοποίηση με στόχο την κινητοποίηση των ενεργών χρηστών για την 

ένταξη τους σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης ή υποκατάστασης 

(κινητοποιητική συνέντευξη, συμβουλευτική, ψυχο-εκπαίδευση)  

- Εξυπηρέτηση αιτημάτων κοινωνικό-προνοιακών παροχών 

- Παραπομπή χρηστών σε άλλες δομές ψυχο-κοινωνικής μέριμνας 

- Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων για τη μείωση της βλάβης 

από τη χρήση ουσιών, τη παραβατική συμπεριφορά και τη διερεύνηση των 

ψυχοκοινωνικών αναγκών των ωφελουμένων και ανάλυση αποτελεσμάτων. 

 

5) Εκπαίδευση εργαζομένων ΕΣΠΑ στις κεντρικές υπηρεσίες και στο κέντρο εκπαίδευσης 

του ΟΚΑΝΑ 

 Στόχος: 

Εκπαίδευση του προσωπικού ΕΣΠΑ σε θέματα που σχετίζονται με την Ο.Σ. (ενεργοί 

χρήστες) και τις υλοποιούμενες δράσεις μέσω του υποέργου 3. 

 Πότε / Που: 

1. 16-6-2013 έως 21-6-2013 (κεντρικές υπηρεσίες ΟΚΑΝΑ) 

2. 10-7-2013 έως και 12-7-2013 (κέντρο εκπαίδευσης και εποπτείας ΟΚΑΝΑ) 

3. 7-11-2013 έως 8-11-2013 (κέντρο εκπαίδευσης και εποπτείας ΟΚΑΝΑ) 

 Από ποιούς: Α.Μαγκούτας, Ε.Καφετζόπουλος Θ.Θαλασσινού, Α.Ατσαλάκη, 

Α.Δρυμούση, Σ.Αλεξανδρή,  

Α.Πανόπουλος, Κ.Κοκκώλης, Α.Κουκλινός, Π.Αδάμ, Ε.Φουστέρης, Ε.Τσάφου, 

Ν.Γεωργαλά 

• Μεθοδολογία 

Επισυνάπτεται το σχετικό πρόγραμμα 

  



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 

«Αγωγή Και Προαγωγή της Υγείας Χρηστών Εξαρτησιογόνων Ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ 3 – Έκδοση Α’ «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 93  

6) Διερεύνηση ευρωπαϊκών και διεθνών δεδομένων σε σχέση με τις υλοποιούμενες 

παρεμβάσεις για τη μείωση της βλάβης από την ενέσιμη χρήση ουσιών καθώς και την 

πρόληψη των περιστατικών υπερδοσολογίας (overdose) 

 Μεθοδολογία  

Η διερεύνηση ευρωπαϊκών και διεθνών δεδομένων σε σχέση με τις υλοποιούμενες 

παρεμβάσεις για τη μείωση της βλάβης από την ενέσιμη χρήση ουσιών καθώς και 

την πρόληψη των περιστατικών υπερδοσολογίας (overdose), πραγματοποιήθηκε 

μέσω εκτεταμένης, ηλεκτρονικής κυρίως, βιβλιογραφικής έρευνας κατά την οποία 

αναζητήθηκαν στατιστικά δεδομένα που αφορούν καλές πρακτικές σχετικά με τη 

μείωση της ζήτησης των ναρκωτικών ουσιών (π.χ. πρόληψη, μείωση της βλάβης, 

θεραπεία) γενικότερα αλλά και την αξιολόγηση περιστατικών υπερδοσολογίας με 

στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου και την παρακολούθησή 

τους από εξειδικευμένο προσωπικό για την πρόληψη θανάτων από υπερδοσολογία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ως βιβλιογραφικές πηγές: European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction-EMCDDA (2013), European drug report: trends and 

developments, τα portals Best Practice (http://www.emcdda.europa.eu/best-

practice) και Statistical Bulletin (http://www.emcdda.europa.eu/ 

stats13#pdu:displayTables), National Institute of Drug Abuse (NIDA), National 

Treatment Agency for Substance Misuse (UK) κ.α.  

 Αποτέλεσμα  

H διερεύνηση ευρωπαϊκών και διεθνών δεδομένων σε σχέση με τις υλοποιούμενες 

παρεμβάσεις για την μείωση της βλάβης από την ενέσιμη χρήση ουσιών καθώς και 

την πρόληψη των περιστατικών υπερδοσολογίας (overdose) κατέδειξε την 

αναγκαιότητα δημιουργίας Εποπτευόμενου Σταθμού Χρήσης στο πλαίσιο του 

«Εποπτευόμενου Σταθμού στην Αθήνα για την προστασία της υγείας των ενεργών 

χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της υπέρ δοσολογίας 

(Overdose) και προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα θεραπείας» και των 

δράσεων και στόχων του υποέργου 3, μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται : 

 Προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, με απώτερο 

σκοπό τη μείωση της βλάβης και προώθηση των κανόνων υγιεινής. 

 Έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (overdose) με 

στόχο τη μείωση των θανάτων από τη χρήση. 

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice
http://www.emcdda.europa.eu/%20stats13#pdu:displayTables
http://www.emcdda.europa.eu/%20stats13#pdu:displayTables
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 Μείωση της όχλησης της κοινότητας από την ενέσιμη χρήση ουσιών σε 

δημόσιους χώρους, αναβαθμίζοντας έτσι περιοχές στο κέντρο της πόλης, μέσω 

του περιορισμού της δημόσιας χρήση. 

 Μείωση της εξάπλωσης των λοιμωδών νοσημάτων στην κοινότητα (Ατομική 

συμβουλευτική για θέματα λοιμωδών νοσημάτων, Προμήθεια υλικού ασφαλούς 

χρήσης). 

 Προστασία της ψυχικής υγείας ομάδων προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενεργών χρηστών σε θέματα ψυχο-

κοινωνικής μέριμνας. 

 Συμβουλευτική με σκοπό την κινητοποίηση τους για ένταξη σε προγράμματα 

θεραπείας. 

 Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων για τη μείωση της βλάβης από 

τη χρήση ουσιών, τη παραβατική συμπεριφορά και τη διερεύνηση των 

ψυχοκοινωνικών αναγκών των ωφελουμένων και ανάλυση αποτελεσμάτων. 

 

7) Διερεύνηση και αξιολόγηση για την ονομασία του «Εποπτευόμενου Σταθμού 

Χρήσης» 

 Στόχος: Η δημιουργία ενός εύηχου, εύκολου προς τη κατανόηση και προσιτού 

ονόματος προς την ομάδα στόχου (ενεργοί χρήστες) και παράλληλα συμβολικού 

χαρακτήρα όσον αφορά τη λειτουργία και τις δυνατότητες του τόσο για τους 

χρήστες όσο και στη κοινότητα. 

 Πότε: Αύγουστος 2013. 

 Από ποιούς: Από το σύνολο της επιστημονικής ομάδας(Ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό-Κοινωνική Υπηρεσία). 

Αποτέλεσμα : Η επιλογή του ονόματος βασίστηκε στο ότι πιθανή ετυμολογία του 

ονόματος «Οδυσσεύς» είναι από το ρήμα «ὀδύσσομαι» (οργίζομαι, μισώ κάποιον) 

και σημαίνει εξοργισμένος, αλλά και ο μισούμενος από τους θεούς, αυτός που 

έδωσε αφορμές δυσαρέσκειας. Μπορεί επίσης να προέρχεται από το ρήμα 

«ὀδυνάω» που σημαίνει «προκαλώ πόνο» με την έννοια «αυτός που προκαλεί και 

αισθάνεται πόνο». 

 

8) Προετοιμασία λειτουργίας «Εποπτευόμενου χώρου χρήσης» 

Στόχος: 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 

«Αγωγή Και Προαγωγή της Υγείας Χρηστών Εξαρτησιογόνων Ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ 3 – Έκδοση Α’ «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 95  

Δημιουργία Πλαισίου Λειτουργίας του χώρου χρήσης. 

Δημιουργία Φόρμας Συναίνεσης για τη χρήση των υπηρεσιών του χώρου χρήσης. 

Οργάνωση του χώρου για τον εποπτευόμενο χώρος χρήσης. 

Οργάνωση για την αντιμετώπιση περιστατικών overdose.  

 Πότε: Από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο 2013. 

 Από ποιούς: : Από το σύνολο της επιστημονικής ομάδας του εποπτευόμενου 

σταθμού ΟΔΥΣΣΕΑΣ(Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό-Κοινωνική Υπηρεσία) καθώς και 

από τους κυρίους Πετράκη Κωνσταντίνο και Χριστοδούλου Χαράλαμπο., στελέχη 

ΜΑΒΥ 

 Μεθοδολογία :  

- Ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας  

- Αλληλογραφία με τις αντίστοιχες δομές εποπτευόμενης χρήσης ουσιών του 

εξωτερικού 

- Επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο στον τομέα της 

τοξικοεξάρτησης 

 

9) Έναρξη λειτουργίας «Εποπτευόμενου Χώρου Χρήσης»  

 Στόχοι:  

- Μείωση της όχλησης της κοινότητας λόγω της υιοθέτησης επικίνδυνων 

πρακτικών (ενέσιμη χρήση σε δημόσιους χώρους) 

- Μείωση της εξάπλωσης λοιμωδών νοσημάτων (HIV, Ηπατίτιδα B & C) 

- Προστασία της ψυχικής υγείας ομάδων προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

- Έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (overdose) με 

στόχο τη μείωση των θανάτων από τη χρήση 

- Δημιουργία ‘πύλης εισόδου’ σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης/ 

υποκατάστασης ή/ και άλλες υπηρεσίες ψυχο-κοινωνικής μέριμνας 

 Πότε: Οκτώβριος 2013. 

 Από ποιούς: Από την ομάδα ΕΣΠΑ υποέργου 3 (MIS 339476) 

 Μεθοδολογία:  

- Προσέγγιση και ενημέρωση του πληθυσμού-στόχου για τη λειτουργία και τις 

διαθέσιμες υπηρεσίες του εποπτευόμενου χώρου χρήσης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» από τους 

εμψυχωτές 
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- Διερεύνηση των αντιλήψεων του πληθυσμού στόχου σχετικά με τη δημόσια χρήση 

και την υπερδοσολογία, χρησιμοποιώντας ειδικά ερωτηματολόγια.  

- Αξιολόγηση και προεγγραφή (φόρμα συναίνεσης, λήψη ιατρικού ιστορικού, λήψη 

ιστορικού χρήσης, ενημέρωση σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας της 

υπηρεσίας) 

- Χώρος εποπτευόμενης χρήσης (συμβουλευτική για ασφαλέστερη ενέσιμη χρήση, 

παροχή αποστειρωμένου υλικού ενδοφλέβιας χρήσης) 

- Παρακολούθηση και χορήγηση ανταγωνιστών σε περιστατικά υπερδοσολογία 

- Ψυχο-κοινωνική Υπηρεσία: συμβουλευτική, κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση με 

απώτερο στόχο την ένταξη σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης/ 

υποκατάστασης. Παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες.  

- Εκπαίδευση σχετικά με τη μείωση της βλάβης και την προαγωγή της υγείας των 

ενεργών χρηστών  

 Αναμενόμενα αποτελέσματα: Επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων  

 

10)  Δράσεις προσέγγισης και ενημέρωσης ενεργών χρηστών στο δρόμο  

Για την προσέγγιση και ενημέρωση των ενεργών χρηστών για τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες του «Εποπτευόμενου σταθμού» με σκοπό την συμμετοχή τους στις δράσεις 

της νέας υπηρεσίας, καθώς και για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση, την πρόληψη 

μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών και προσέγγισης των δομών θεραπείας, κρίνεται 

αναγκαία και αποτελεσματική η εμπλοκή στο υποέργο τεσσάρων (4) διαμεσολαβητών – 

streetworkers, με εξειδίκευση σε θέματα εμψύχωσης των ενεργών χρηστών και 

διαμεσολάβησης μεταξύ της Ο.Σ. και του ΟΚΑΝΑ, οι οποίοι θα προσεγγίζουν τα σημεία 

συγκέντρωσης (πιάτσες) των ενεργών χρηστών στην Αθήνα. 

Μεθοδολογία υλοποίησης δράσης  

Οι διαμεσολαβητές – streetworkers, θα συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις : 

1. Προσέγγιση ενεργών χρηστών στα σημεία συγκέντρωσης (πιάτσες) των ενεργών 

χρηστών στο Κέντρο της Αθήνας (περιοχή Ομόνοιας και Εξαρχείων) στους οποίους 

θα διανέμουν ΚΙΤ ασφαλούς χρήσης και ενημερωτικού υλικού για τα λοιμώδη 

νοσήματακαι θα παρέχουν τις κάτωθι υπηρεσίες :  

- ενημέρωση τους για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Εποπτευόμενου 

Σταθμού «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»,  
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- Ενθάρρυνση των ενεργών χρηστών για συμμετοχή στις δράσεις του 

«Εποπτευόμενου Σταθμού στην Αθήνα για την προστασία της υγείας των 

ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της 

υπερδοσολογίας (overdose) και προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα 

θεραπείας»,  

- Εμψύχωση και υποστήριξη της τροποποίησης της συμπεριφοράς των ενεργών 

χρηστών,  

- Κινητοποίηση των ενεργών χρηστών για την προάσπιση της σωματικής τους 

υγείας και τη μείωση της βλάβης,  

- Ενθάρρυνση και προτροπή των ενεργών χρηστών για υιοθέτηση στάσεων και 

πρακτικών που ευνοούν το ατομικό συμφέρον αλλά και το κοινωνικό σύνολο. 

2. Προσέγγιση των ενεργών χρηστών που προσέρχονται στον Εποπτευόμενο Σταθμό 

«ΟΔΥΣΣΕΑ» (Γ’ Σεπτεμβρίου 21, Αθήνα) και συγκεκριμένα θα παρέχουν τις κάτωθι 

υπηρεσίες : 

- Ενθάρρυνση των ενεργών χρηστών για συμμετοχή στις δράσεις του 

«Εποπτευόμενου Σταθμού στην Αθήνα για την προστασία της υγείας των 

ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της 

υπερδοσολογίας (overdose) και προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα 

θεραπείας»,  

- Εμψύχωση και υποστήριξη της τροποποίησης της συμπεριφοράς των ενεργών 

χρηστών,  

- Κινητοποίηση των ενεργών χρηστών για την προάσπιση της σωματικής τους 

υγείας και τη μείωση της βλάβης,  

- Ενθάρρυνση και προτροπή των ενεργών χρηστών για υιοθέτηση στάσεων και 

πρακτικών που ευνοούν το ατομικό συμφέρον αλλά και το κοινωνικό σύνολο, 

3. Διαμεσολάβηση, όταν κρίνεται αναγκαίο, για την διευκόλυνση της επικοινωνίας 

των δύο μερών (ενεργοί χρήστες – ΟΚΑΝΑ), της παραμονής των ενεργών χρηστών 

στον χώρο του Εποπτευόμενου σταθμού για την παροχή των κατάλληλων 

υπηρεσιών, την αποδοτικότερη επίλυση προβλημάτων που τυχόν προέκυπταν στη 

σχέση των δύο μερών (ενεργούς χρήστες-ΟΚΑΝΑ). 

4. Συμμετοχή στη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων για τη μείωση της 

βλάβης από τη χρήση ουσιών, τη παραβατική συμπεριφορά και τη διερεύνηση των 

ψυχοκοινωνικών αναγκών των ωφελουμένων και ανάλυση αποτελεσμάτων. 
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Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα προσεγγίζον τις πιάτσες θα προκύπτει από τα 

διανεμόμενα ΚΙΤ ασφαλούς χρήσης καθώς και από το έντυπο ενημερωτικό υλικό που 

διανέμει ο κάθε εμψυχωτής σε κάθε προσεγγιζόμενο ενεργό χρήστη στο δρόμο. Ο χρόνος ο 

οποίος θα αφιερώνεται σε κάθε ενεργό χρήστη στο δρόμο, στον οποίο θα παρέχονται οι 

υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω (παρ.1) ποικίλει και σχετίζεται με την έως τότε 

ενημέρωση του χρήστη καθώς και την ψυχική του κατάσταση κατά τη διενέργεια της 

συνέντευξης και ενημέρωσης. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Αναμένεται να προσεγγιστούν συνολικά σε ένα έτος : ….. ενεργοί χρήστες στο δρόμο μέσω 

της δράσης 1  

Αναμένεται μείωση της βλάβης, της εξάπλωσης λοιμωδών νοσημάτων ανάμεσα στους 

χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών αλλά και στην κοινωνία καθώς και των περιστατικών 

Overdose και θανάτων που συνδέονται με την υπερδοσολογία, αφού μέσω των υπηρεσιών 

που προσφέρονται στον εποπτευόμενο σταθμό χρήσης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» επιτυγχάνεται :  

Α) χρήση σε ασφαλέστερο περιβάλλον με καθαρό υλικό ενδοφλέβιας χρήσης. 

Β) Εκπαίδευση σε θέματα ασφαλούς σεξ και ασφαλέστερης χρήσης. 

Γ) διαχείριση περιστατικών υπερδοσολογίας. 

Δ) προσέγγιση ενεργών χρηστών (αποκλεισμένη κοινωνικά ομάδα από τις υπηρεσίες 

υγείας). 

 

11)  Προώθηση της λειτουργίας εποπτευόμενου χώρου χρήσης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» σε επίπεδο:  

 ενεργών χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών 

 κοινότητας 

 Στόχος 

- Αύξηση προσέλευσης εξυπηρετούμενων  

- Περιορισμός κοινωνικού στιγματισμού της ομάδας χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών 

ουσιών  

- Ενημέρωση της κοινότητας για τον εποπτευόμενο χώρο χρήσης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και της 

λειτουργίας αυτού 
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- Ευαισθητοποίηση της κοινότητας απέναντι στις ανάγκες των χρηστών ενδοφλεβίων 

ναρκωτικών ουσιών 

 Μεθοδολογία 

Ενημέρωση μέσω δράσεων παροχής πληροφοριών (εμψυχωτές/ διανομή ενημερωτικού 

φυλλαδίου/ stand στο χαριστικό παζάρι που διοργανώθηκε από το υποέργο ‘Προγράμματα 

στην κοινότητα και στον δρόμο’ 

 

12)  Αξιολόγηση της υπηρεσίας με στόχο τη βελτίωση των πεπραγμένων  

 Στόχος 

Βελτίωση και προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών αναλογικά με τις ανάγκες των 

εξυπηρετούμενων  

 Μεθοδολογία 

Οι εξυπηρετούμενοι καλούνται να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να 

προτείνουν δικές τους ιδέες μέσω προφορικής συνέντευξης. Η καταγραφή των 

προτάσεων γίνεται στο γενικό βιβλίο εξυπηρετούμενων 

 Αναμενόμενα αποτελέσματα 

- Αύξηση προσέλευσης εξυπηρετούμενων 

- Προσέγγιση μεγαλύτερου δείγματος πληθυσμού ενεργών χρηστών 

- Θετικότερα αποτελέσματα όσον αφορά στους στόχους του Υποέργου 3 (μείωση της 

βλάβης: μείωση θανάτων λόγω υπερδοσολογίας, μείωσης της όχλησης της 

κοινότητας, μείωση εξάπλωσης λοιμωδών νοσημάτων, αύξηση ποσοστών ένταξης 

σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης/ υποκατάστασης) 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

Με αφορμή τα τελευταία στοιχεία για τη λειτουργία του εποπτευόμενου χώρου χρήσης 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» αλλά και από την μέχρι τώρα εμπειρία που η επιστημονική ομάδα έχει 

αποκομίσει στα πλαίσια του πιλοτικού αυτού προγράμματος, ενημερώνουμε για τα 

παρακάτω: 

Οι επόμενοι μήνες του Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2014 θα είναι κρίσιμοι για την περαιτέρω 

λειτουργία του σταθμού: όπως διαφαίνεται, η σταθερή άνοδος των εξυπηρετούμενων θα 
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προκαλέσει μια αδυναμία εξυπηρέτησης, στην ήδη επιβραδυμένη ροή των ατόμων που 

χρησιμοποιούν τον σταθμό. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει μια αρνητική πληροφόρηση για 

την μη δυνατότητα εξυπηρέτησης. 

Υπενθυμίζω ότι οι θέσεις στον εποπτευόμενο χώρο χρήσης είναι 2, με 11 εργαζόμενους, σε 

περίπου 15 τμ. Ο χρόνος αναμονής είναι ήδη σε αρκετές περιπτώσεις πάνω από μισή ώρα και 

συχνά περιμένουν πάνω από 2-3 εξυπηρετούμενοι έξω από το σταθμό, ενώ σε διάφορες 

περιπτώσεις αναγκάζονται να φύγουν χωρίς να εξυπηρετηθούν. Παράλληλα, στοιχειώδεις 

αρχές που διέπουν την ομαλή λειτουργία της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας καταργούνται λόγω 

της έλλειψης χώρου για την διεξαγωγή ατομικών συνεντεύξεων ή και ομαδικών συνεδριών. 

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν προτείνουμε: 

Τη δημιουργία ενός νέου σταθμού με 10-12 θέσεις χρήσης στο κτίριο του ΟΚΑΝΑ, επί της 

οδού Καποδιστρίου 43, στο ισόγειο.  

Για το συγκεκριμένο κτίριο υπάρχει ήδη η σχετική ολοκληρωμένη μελέτη, από την τεχνική 

υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ. Σε συνάντηση με την υπεύθυνη που ολοκλήρωσε την μελέτη, 

αρχιτέκτονα μηχανικό κυρία Παπαδοπούλου Μαριάνα, επιβεβαιώθηκε από μέρους της η 

ύπαρξη της σχετικής μελέτης και η δυνατότητα υλοποίησης μια τέτοιας παρέμβασης στο 

συγκεκριμένο κτίριο. 

Επίσης, ο δήμος Αθηναίων, στα πλαίσια της συνεργασίας αλλά και της δέσμευσης μεταξύ των 

δύο φορέων, έχει ήδη έτοιμο σχετικό έργο, για την ανακατασκευή και ολοκλήρωση όλων των 

εργασιών που θα χρειαστούν ώστε να μπορεί το κτίριο να χρησιμοποιηθεί από τον ΟΚΑΝΑ, με 

σκοπό τη λειτουργία ενός μεγαλύτερου σταθμού εποπτευόμενης χρήσης, σύμφωνα με τις 

τρέχουσες ανάγκες. 

Με την ευκαιρία της παρούσας πρότασης για νέο μεγαλύτερο σταθμό που να μπορεί να 

εξυπηρετήσει επαρκώς τις αναδυόμενες ανάγκες, σας ενημερώνω και για το σχεδιασμό 

άλλων 2 πράξεων στο Α’ εξάμηνο του 2014: 

1. Εκπόνηση μελέτης, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, για τη χρήση αντιμικροβιακού χαλκού 

στους πάγκους του δωματίου χρήσης του ΟΔΥΣΣΕΑΣ. 

2. Στρογγυλή τράπεζα στο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο 2014,  

με στόχο την παρουσίαση της λειτουργίας του ΟΔΥΣΣΕΑΣ και την ανάδειξη του έργου του 

ΟΚΑΝΑ στα πλαίσια της πρόληψης και του περιορισμού των επιβλαβών συνεπειών από 

τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, που αποτελεί στρατηγική όλων των κρατών μελών της 

ΕΕ για τα ναρκωτικά. 
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Κανονισμός Λειτουργίας 
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Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων 

 Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Υ1Δ2-1 και Υ1Δ2-2 της Δράσης 2 (Αθήνα) 

 Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων ΥΔ31Προσέγγισης – Ενημέρωσης Ενεργών 

Χρηστών και Υ1Δ3-1 Εμψυχωτών της Δράσης 3 

Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευομένων (Υ1Δ2-1) 

Στα πλαίσια υλοποίησης της εξωτερικής αξιολόγησης της Δράσης 2 του Υποέργου 1, 

συλλέχθηκαν στοιχεία μέσω του ερωτηματολογίου Υ1Δ2-1 από τους εκπαιδευόμενους. Η 

Δράση Δύο αφορούσε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι της 

Δράση 1 θα εκπαίδευσαν ομότιμούς τους. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έλαβαν μέρος 

άνδρες σε ποσοστό 72% επί του συνόλου, ενώ το 25,5% αποτέλεσαν οι γυναίκες. Η μέση 

τιμή των ηλικιών των εκπαιδευομένων υπολογίστηκε στα 41 έτη περίπου. Η μικρότερη 

ηλικία που κατεγράφη ήταν τα 23 έτη, ενώ η μεγαλύτερη τα 64. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (ποσοστό 79,9% επί του συνόλου) δήλωσε ότι έχει 

ολοκληρώσει σπουδές έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, ως προς την 

ιδιότητά τους, η πλειονότητα των ερωτηθέντων εκπαιδευομένων, απάντησαν σε ποσοστό 

79,3% επί του συνόλου ότι είναι υπό απεξάρτηση χρήστες. Μάλιστα 69% επί του συνόλου 

δήλωσε ότι ήταν μέλος των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ. Αυτό συνεπάγεται 

στην εμπειρία που κατέχουν οι επιμορφούμενοι σχετικά με τα θεραπευτικά προγράμματα 

του οργανισμού. Με αυτό τον τρόπο η ενημέρωση κατά την προσέγγιση έγινε 

αποτελεσματικότερη. 

Ικανοποίηση κατεγράφη από ποσοστό από την πλειοψηφία αναφορικά με την υποδομή 

που διατέθηκε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασία, καθώς και από τις διάφορες 

υπηρεσίες που παρείχε ο οργανισμός. Επίσης πολύ θετικά έκριναν την οργάνωση και το 

σχεδιασμό του προγράμματος. Άριστες χαρακτηρίστηκαν και οι σχέσεις και η συνεργασία 

μεταξύ εκπαιδευτή και καταρτιζομένων, κατά τα όσα αναφέρθηκαν, ενώ όμοια ήταν η 

εικόνα σε ό,τι αφορούσε και τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων. Είναι 

αδιαμφισβήτητο λοιπόν, το καλό κλίμα που επικράτησε κατά την εκπαίδευση. 

Ενεργά συμμετείχαν οι καταρτιζόμενοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τα 

όσα οι ίδιοι ανέφεραν, ενώ μέσω αυτού του αποτελέσματος επιβεβαιώνεται έμμεσα και η 

σωστή αφομοίωση των όσων διδάχθηκαν. 
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Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευόμενοι έκριναν ότι απέκτησαν νέες γνώσεις σε υψηλό βαθμό σε 

θέματα ενημέρωσης λοιμωδών νοσημάτων. Όμοια αναφορικά με τα θέματα ασφαλούς 

χρήσης και ασφαλούς σεξ. Νέες γνώσεις αποκτήθηκαν και στον τομέα των τεχνικών 

προσέγγισης ενεργών χρηστών. Οι εκπαιδευόμενοι επίσης απάντησαν ότι έλαβαν νέες 

γνώσεις σε θέματα συμβουλευτικής ενεργών χρηστών. Αναφέρεται τέλος, ότι η 

πλειονότητα έκρινε ικανοποιητική την κατάρτιση σε θέματα συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων και συλλογής στοιχείων. 

Ενδεικτικές προτάσεις βελτίωσης που κατεγράφησαν ήταν οι παρακάτω. Η πλήρης λίστα 

μπορεί να βρεθεί στο σχετικό μέρος του Παραρτήματος Α3. 

• Να πραγματοποιούνται πιο συχνά τέτοιες δραστηριότητες. 

• Περισσότερες ώρες εκπαίδευσης. 

• Να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στον εθελοντισμό. 

• Να συνεχιστεί το πρόγραμμα Χιονοστιβάδα. 

Ένα σημείο που θα μπορούσε να εξεταστεί είναι ο λόγος στον οποίο οφείλεται αυτή η 

μεγάλη διαφορά στην αναλογία των φύλων. Ποια είναι τα αίτια απουσίας γυναικών από τη 

Δράση 2; Υπάρχουν εμπόδια που τις δυσκολεύουν στο να λάβουν μέρος σε τέτοιες δράσεις, 

ή οι άνδρες είναι πιο ευάλωτοι στα προβλήματα που είχε ως στόχο να διορθώσει το παρόν 

πρόγραμμα. 
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Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτών (Υ1Δ2-2) 

Σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση της Δράσης 2 του Υποέργου 1, οι εκπαιδευτές 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο Υ1Δ2-2. Αντίθετα με τους 

εκπαιδευόμενους, όπου η πλειονότητα αποτελείτο από άνδρες, στην περίπτωση των 

εκπαιδευτών οι γυναίκες είχαν την πλειοψηφία. Ο μέσος όρος των ηλικιών υπολογίστηκε 

στα 43 έτη περίπου, ενώ η μικρότερη ηλικία που κατεγράφη ήταν 34 έτη. 

Ποσοστό 81,1% επί του συνόλου των εκπαιδευτών δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει σπουδές 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης μεγάλος αριθμός αυτών ήταν μέλος του Ιατρικού 

Προσωπικού του ΟΚΑΝΑ. Ποσοστό 21,6% απαρτίστηκε από εκπαιδευόμενους της Δράσης 1. 

Αρκετά ικανοποιητικές σε γενικές γραμμές ήταν οι αίθουσες διδασκαλίας και η υποδομή 

που διατέθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης της εκπαίδευσης. Ωστόσο, εντοπίζονται 

περιπτώσεις όπου κατεγράφησαν αρνητικά σχόλια από τους εκπαιδευτές. Σημαντικό 

ποσοστό των εκπαιδευτών εξέφρασε δυσαρέσκεια αναφορικά με τις υπηρεσίες catering. 

Αντίθετα, θετική γνώμη διατύπωσε ποσοστό 60,9% επί του συνόλου, συμφωνώντας με τους 

εκπαιδευόμενους της Δράσης. 

Άριστη χαρακτηρίστηκε η συνεργασία με την Ομάδα Έργου του ΟΚΑΝΑ, από το σύνολο των 

εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν στα πλαίσια της αξιολόγησης. Όμοια ήταν η γνώμη των 

επιμορφωτών αναφορικά και με την οργάνωση και το σχεδιασμό του προγράμματος 

εκπαίδευσης. Σε αυτό σημείο διακρίνεται η αποτελεσματικότητα τόσο της Ομάδας Έργου, 

αλλά και των εκπαιδευτών. 

Σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό, οι επιμορφωτές απάντησαν ότι είχε καταλυτικό ρόλο 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα, ποσοστό 52,7% επί του συνόλου ανέφερε ότι 

μοίρασε επιπλέον επιμορφωτικό υλικό στους εκπαιδευόμενους, συμβάλλοντας με αυτό τον 

τρόπο στην βέλτιστη δυνατή υλοποίηση του προγράμματος. Λογικό αποτέλεσμα αυτού, 

ήταν και η ανταπόκριση των εκπαιδευομένων στις θεματικές ενότητες του προγράμματος 

εκπαίδευσης. 

Θετικά σχολιάστηκε και η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων, βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν από τους πρώτους. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών, ανέφερε ότι παρατηρήθηκε ενεργός συμμετοχή από τη 

πλευρά των προσεγγιζομένων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων επιχείρησης, με θετική 

εικόνα να σχηματίζεται και στον τομέα της κατανόησης που επέδειξαν οι προσεγγιζόμενοι, 
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σχετικά με τα όσα διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Σε ό,τι αφορά τη 

δυνατότητα των προσεγγιζομένων να εφαρμόσουν τα όσα διδάχθηκαν στην πράξη, 

ποσοστό 94,6% επί του συνόλου των επιμορφωτών εξέφρασε πολύ έως πάρα πολύ μεγάλη 

ικανοποίηση. Θετικά και το επίπεδο στο οποίο οι εκπαιδευτές θεωρούν ότι οι 

προσεγγιζόμενοι απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες στα διάφορα θέματα στα οποία 

ενημερώθηκαν. 

Μερικές από τις προτάσεις που διατύπωσαν οι εκπαιδευτές σχετικά με τη βελτίωση του 

προγράμματος, αναφέρονται παρακάτω: 

 Περισσότερες βιωματικές δραστηριότητες και βιωματικό υλικό. 

 Να υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 Να προστεθεί ένα κομμάτι για τις φυλετικές διαφορές. 

 Καλύτερη αξιολόγηση των συνεργατών (εκπαιδευομένων) και μεγαλύτερη 

ομοιογένεια στις ομάδες δεδομένου. 

 Περισσότερες ώρες εκπαίδευσης και δουλειά στο πεδίο δράσης. 
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Ερωτηματολόγιο Προσέγγισης – Ενημέρωσης Ενεργών Χρηστών (Υ1Δ3) 

Το ερωτηματολόγιο Υ1Δ3 χρησιμοποιήθηκε για την εξωτερική αξιολόγηση της Δράσης 3 του 

Υποέργου 1. Το σύνολο των συμμετεχόντων jobistes στη Δράση ήταν 362άτομα εκ των 

οποίων ποσοστό 72,9% ήταν άνδρες ενώ το υπόλοιπο 27,1% ήταν γυναίκες. Τα ποσοστά 

αυτά εκφράζουν κατά βάση και τα ποσοστά που εμφανίζονταν ανά πόλη. Ο μέσος όρος 

ηλικιών υπολογίστηκε στα 41,26 έτη ενώ η επικρατούσα τιμή είναι τα 33 έτη.  

Αναφορικά με την ομάδα στην οποία δήλωσαν ότι ανήκουν οι ερωτηθέντες jobistes, η 

πλειονότητα τους, σε ποσοστό 84,1% επί των εγκύρων, αυτοπροσδιορίστηκε ως υπό 

απεξάρτηση χρήστης και μέλος θεραπευτικού προγράμματος του ΟΚΑΝΑ. Η αμέσως 

επόμενη κατηγορία, σε ποσοστό 13,3% αφορούσε άτομα που είναι απεξαρτημένα και είναι 

μέλη της μονάδας κοινωνικής επανένταξης του ΟΚΑΝΑ ενώ, τέλος, ποσοστό 2,5% επί του 

συνόλου των εγκύρων αφορούσε σε ενεργούς χρήστες που ήταν μέλη του σταθμού 

φροντίδας εξαρτημένων ατόμων. 

Σχετικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ερωτηθέντων, υψηλό ποσοστό ατόμων 

ανέφεραν ότι έχουν ολοκληρώσει σπουδές μέσης εκπαίδευσης. Αν, μάλιστα, συνενωθούν 

οι κατηγορίες (Λύκειο) και (ΙΕΚ) τότε το ποσοστό αγγίζει τα 52% επί του συνόλου. 

Η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε παροχή 

υπηρεσιών «Δουλειά στο δρόμο» προς ενεργούς χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά 

ούτε και στην προσέγγιση ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε αυτό το σημείο 

προκύπτει η σημαντικότητα αλλά και η αναγκαιότητα τέτοιων προγραμμάτων στη χώρα 

μας. 

Στην ερώτηση αναφορικά με την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την προσέγγιση και 

ενημέρωση των ενεργών χρηστών σε θέματα ασφαλούς χρήσης, πρόληψη μετάδοσης 

ασθενειών, αγωγής και προαγωγής της υγείας τους, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων δήλωσε πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Όμοια ήταν η άποψη που 

σχηματίστηκε και ως προς τη γνωστοποίηση των υπηρεσιών Άμεσης Πρόσβασης, που 

απευθύνονται στους ενεργούς χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακόμα, ποσοστό 76,8% 

καταγράφει το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των jobistes σχετικά με την επίδραση που είχε 

η Δράση 3 στην πρόληψη της επιδείνωσης της υγείας των ενεργών χρηστών, καθώς και 

στην προαγωγή συμπεριφορών, που ευνοούν το ατομικό τους συμφέρον αλλά και το 

γενικότερο κοινωνικό σύνολο. 
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Θετικά κρίνεται το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο καταγραφής των πραγματικών αναγκών 

των ενεργών χρηστών. Ποσοστό 79,6% των ερωτηθέντων που απάντησαν δήλωσε πολύ έως 

πάρα πολύ ικανοποιημένο. 

Σχετικά με την πιθανότητα αύξησης του αριθμού των ενεργών χριστών που ενδέχεται να 

ζητήσουν θεραπεία απεξάρτησης, ως αποτέλεσμα της δράσης καταγράφεται μια 

περίσκεψη των ερωτηθέντων. Η τάση αυτή παρατηρήθηκε και στις δύο ομάδες των 

ερωτηθέντων (Αθήνα/ Θεσσαλονίκη). Περί το 41,2% των εγκύρων τάσσεται υπέρ μιας όχι 

αισιόδοξης αντίληψης ότι, δηλαδή, η δράση λίγο έως καθόλου θα λειτουργήσει καταλυτικά 

ώστε να στρέψει τους ενεργούς χρήστες σε αναζήτηση θεραπείας απεξάρτησης, ενώ το 

υπόλοιπο 58,2% πιστεύει ότι η δράση θα βοηθήσει τους ενεργούς χρήστες να πάρουν 

δραστικές αποφάσεις αναφορικά με την απεξάρτηση τους από της εξαρτησιογόνες ουσίες. 

Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι δηλώνουν οι jobistes από τη σχέση τους με τον εμψυχωτή της 

ομάδας, ενώ θετικές εμπειρίες είχαν και από την επιτευχθείσα επικοινωνία με τους 

ενεργούς χρήστες. Ποσοστό 76,2% των jobistes δήλωσαν πολύ έως πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των ενεργών χρηστών στη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων. 

Σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των μελών των ομάδων, ένα μικρό ποσοστό (περί το15% των 

εγκύρων) δήλωσε ότι δεν έμεινε ευχαριστημένο. Ωστόσο, η πλειονότητα δήλωσε πολύ έως 

πάρα πολύ ικανοποιημένη.  

Επίσης, ένα μικρό ποσοστό (περί το 19% των εγκύρων) δήλωσε ότι το υλικό προσέγγισης 

δεν ικανοποιήσει στη διαδικασία προσέγγισης των χρηστών. Αντίθετη άποψη εξέφρασε η 

πλειονότητα σε ποσοστό 47%. 

Σημαντική παράμετρος της έρευνας αφορά την αυτοαξιολόγηση των jobistes. Είναι πολύ 

θετικό ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων (ποσοστό 85,1% επί των εγκύρων) εκτιμά ότι 

η προσωπική τους συμμετοχή και παρουσία συνέβαλε στην επιτυχία του προγράμματος 

προσέγγισης και ενημέρωσης των ενεργών χρηστών. Ακόμα, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων, σε ποσοστό 88,2% επί των εγκύρων, πιστεύει ότι η συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα έγινε αφορμή για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις. Η επικρατούσα 

απάντηση είναι «πολύ» σε ποσοστό 57,5% επί των εγκύρων. 

Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, σε ποσοστό 91,5%, πιστεύει ότι μέσα 

από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα κατανόησε τις ιδιαιτερότητες των ενεργών χρηστών. 

Στο ίδιο θέμα, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων, σε ποσοστό 98,8% θεωρεί 
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ότι μετέδωσε σε ικανοποιητικό βαθμό στους ενεργούς χρήστες μηνύματα ασφαλούς 

χρήσης, μείωσης της βλάβης και προαγωγής της υγείας. 

Λογικό αποτέλεσμα, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (ποσοστό 94,6% επί 

των εγκύρων) αξιολόγησε την δράση πολύ θετικά. 

Σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων ( ποσοστό 94,3% επί των εγκύρων) θεωρεί ότι η 

διοικητική οργάνωση της δράσης ήταν ένα ισχυρότατο χαρακτηριστικό της, γεγονός που 

συνέβαλλε στην ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση αυτής. Εκτός ενός μικρού ποσοστού 

5,3%, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αξιολόγησε το σχεδιασμό της δράσης ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά.  

Τέλος, η πλειονότητα των συμμετεχόντων ( ποσοστό 91,9% επί των εγκύρων) θεωρεί ότι η 

διαδικασία της αξιολόγησης της δράσης επιτυγχάνει το σκοπό της. 
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Ερωτηματολόγιο Εμψυχωτών (Υ1Δ3-1) 

Κατά μέσο όρο οι ομάδες απαρτίστηκαν από οχτώ (8) άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με 

τη μικρότερη να περιλαμβάνει τέσσερα (4) μέλη και τη μεγαλύτερη δεκατρία (13). Συνολικά 

στις ομάδες απασχολήθηκαν περισσότερα από 228 άτομα. 

Οι ομάδες ήρθαν σε επαφή με παραπάνω από 4108 ενεργούς χρήστες, με έκαστη να έχει 

προσεγγίσει περίπου 133 ενεργούς χρήστες κατά μέσο όρο. 

Από τους 4108 ενεργούς χρήστες που προσεγγίστηκαν, 2833 ανταποκρίθηκαν θετικά 

(ποσοστό 68,96% επί του συνόλου), ενώ κατά προσέγγιση 1203 ανταποκρίθηκαν αρνητικά 

(ποσοστό 29,28% επί του συνόλου). Προβλήματα που αναφέρθηκαν από τους Εμψυχωτές 

των ομάδων ήταν: 

 Μεμονωμένα προβλήματα με ορισμένους συνεργάτες. 

 Δυσκολία στην καταγραφή των ονομάτων των γονέων των ενεργών χρηστών. 

 Ακυρώθηκε ένας Jobiste διότι τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν μετά από χρήση 

Benzo (Βενζοδιαζεπινών). 

 Προβλήματα με την αστυνομία. 

 

Προτάσεις βελτίωσης που συστήνονται, είναι καταρχήν η καλύτερη ενημέρωση των 

τοπικών φορέων (όπως της Αστυνομίας) σχετικά με τη Δράση. Με αυτό τον τρόπο είναι 

πιθανή/δυνατή η συμβολή αυτών στην υλοποίηση και ενίσχυση της Πράξης. Όμοια 

προβλήματα κατεγράφησαν και στη Θεσσαλονίκη, όπου η Ειδική Ταυτότητα που έφεραν οι 

streetworkers, έδειχναν να μην έχουν σωστά θεσμοθετημένη ισχύ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ερωτηματολόγιο «Χιονοστιβάδα 2012-13» 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ 2012-13 

 

Κωδικός 
Συνεντευκτή:  

 Αριθμός 
Ερωτηματολογίου: 

 

(Συμπλήρωσε τον αριθμό αναγνώρισής σου)   
 

___________________________________________________________________________ 

ΠΕΡΙΟΧΗ (στην οποία έγινε η επαφή με τον ερωτώμενο):  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

 

Α. ΈΧΕΙΣ ΠΟΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ‘ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ’ (ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ);  

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

 

Β. ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ;  

___________________________________________________________________________ 

 

Ε1 Ημερομηνία Γέννησης:  

 

Ε2 Φύλο:  

 

Ε3 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ (Χώρα Καταγωγής): 

(Συμπλήρωσε την τωρινή εθνικότητα(όνοματης χώρας) του ερωτώμενου) 

 

Ε4 Έχεις μόνιμο τόπο κατοικίας;  

Ε4.1 Αν ΟΧΙ που ζεις; 

1. Σε κατάλυμα □ 

2. Φιλοξενείσαι □ 

α. Άλλο (σημείωσε)  

  

 

 

 

1. Θ □ 2. Α □ 3. Άλλο □ 

 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 
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Ε5 Έχεις μια κανονική έμμισθη εργασία;  

 

 Ε5.1 Εάν ΝΑΙ είναι: 

  1. Πλήρους απασχόλησης □ 

2. Μερικής απασχόλησης □ 

α. Άλλο (σημείωσε)  

 

Ε6 Καλύπτει κάποια κοινωνική ασφάλιση τα έξοδα της ιατρικής φροντίδας σου; 

 

 

Ε7 Έχεις  υποβληθεί ποτέ πριν σε θεραπεία (για τουλάχιστον 2 βδομάδες); 

 

 

 Ε7.1 Αν ΝΑΙ, πότε (ΕΤΟΣ);  

 

 Ε7.2 Σε ποιο πρόγραμμα;   

 

Ε8 Κάνεις τώρα θεραπεία σε κάποιο πρόγραμμα; 

 

 

 Ε8.1 Αν ΝΑΙ, σε ποιο πρόγραμμα;  

  

Ε8.2 Είναι πρόγραμμα υποκατάστασης; Αν ΝΑΙ, με ποια ουσία; 

  

1. Μεθαδόνη    □ 

2. Βουπρενορφίνη (Temegesic/Subutex) □ 

α. Άλλο (προσδιόρισε):  

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

 

 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 
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Ε9 Έχει κάνει ποτέ ενέσιμη χρήση;  

 

 Ε9.1  Εάν ΝΑΙ, πόσων χρονών ήσουν την πρώτη φορά;  

 

Ε10 Τον τελευταίο μήνα έχεις κάνει χρήση: 

 Κάπνισμα, 
Ερρινισμός  ή 
Κατάποση  

Ενέσιμη 
χρήση  

10.1   Ηρωίνη    

10.2   Κοκαΐνη, Κρακ ή Free Βase   

10.3   Παράνομη Μεθαδόνη  (Μαύρη Αγορά)    

10.4   Παράνομη Βουπρενορφίνη  
(Temegesic ,  Subutex)  

  

10.5   Βενζοδιαζεπίνες  
(Valium, Vulbegal ,  Stedon, Hinponedon, Tavor,  
Normison)  

  

10.6   Μεθαμφεταμίνες (SISA)    

10.7   Κάνναβη –  Χασίς     

10.8   Καπνός    

10.9   Αλκοόλ    

10.10  Άλλες Ουσίες (Προσδιόρισε ποιες)    

 

Ε10.10.α Εάν έχει γίνει χρήση άλλων ουσιών, προσδιόρισε ποιες: 

 

 

Ε11 Έχεις δανειστεί χρησιμοποιημένη σύριγγα, έστω για μία φορά τους τελευταίους έξι 

(6) μήνες; 

  

1. Από κάποιον άλλον 
 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

2. Που βρήκες στο δρόμο 
 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

 

Ε12 Έχεις δανείσει χρησιμοποιημένη σύριγγα σε κάποιον, έστω για μία φορά, τους 

τελευταίους έξι (6) μήνες; 

 

 

  

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 
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Ε13 Έχεις χρησιμοποιήσει ή δανειστεί χρησιμοποιημένο εξοπλισμό για ένεση (βαμβάκι, 

κουτάλι, φίλτρο, αμπούλα), έστω για μία φορά, τους τελευταίους έξι (6) μήνες; 

 

 

Ε14 Έχεις δανείσει χρησιμοποιημένο εξοπλισμό για ένεση (βαμβάκι, κουτάλι, φίλτρο, 

αμπούλα), έστω για μία φορά, τους τελευταίους έξι (6) μήνες; 

 

 

Ε15 Τους τελευταίους έξι (6) μήνες πόσους σεξουαλικούς συντρόφους είχες; 

 1. Κανέναν/Μηδέν (0) σεξουαλικούς συντρόφους  □ 

 2. Έναν μόνο σεξουαλικό σύντροφο    □ 

 3. Δύο ή περισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους  □ 

4. Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ     □ 

 

Ε16 Τους τελευταίους έξι μήνες είχες κάποια σεξουαλική επαφή με εκδιδόμενο άτομο; 

 

 

Ε17 Τους τελευταίους έξι (6) μήνες είχες κάποια σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη; 

 

 

(Συζητήστε τους κινδύνους της συχνής εναλλαγής σεξουαλικών συντρόφων χωρίς 

προφύλαξη) 

  

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 
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ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ 

Ε18 Έχεις κάνει ποτέ τεστ για φυματίωση από τότε που ήσουν 18 ετών; 

 

Ε18.1 Εάν ΝΑΙ, που; 

1. Δημόσιο Νοσοκομείο □ 
2. Ιδιωτική Κλινική □ 
3. Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και 
Υποστήριξης ΟΚΑΝΑ (ΜΑΒΥ) 

□ 

α. Άλλο (προσδιόρισε)  

 

 Ε18.2 Είχες ποτέ φυματίωση; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
 

(Συζητήστε για την φυματίωση, πως μεταδίδεται και δώσε πληροφορίες γα το τεστ της 

φυματίωσης) 

 

 

HIV / AIDS 

Ε19 Έχεις κάνει ποτέ τεστ για το AIDS;  

(Συζητήστε για τις δωρεάν υπηρεσίες διάγνωσης του AIDS) 

 

Ε19.1 Εάν ΝΑΙ, που;  

1. Οικογενειακό Ιατρό, Παθολόγο  □ 
2. Νοσοκομείο  □ 
3. Διαγνωστικό Εργαστήριο  □ 
4. Μονάδα Απεξάρτησης  □ 
5. Φυλακή  □ 
α. Άλλο (προσδιόρισε)  

 

Ε19.2 Αποτέλεσμα;  

 

Ε19.3 Πόσους μήνες* πριν έγινε η εξέταση;  

*(Μετατρέψτε τα χρόνια σε μήνες) 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

1. Θετικό □ 2. Αρνητικό □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
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Ε20 Μπορεί ο ιός HIV να μεταδοθεί: 

 Ε20.1 Με πρωκτική/κολπική σεξουαλική επαφή με προφυλακτικό; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
 Ε20.2 Με πρωκτική/κολπική σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
 Ε20.3 Πίνοντας από το ίδιο ποτήρι ή χρησιμοποιώντας το ίδιο πιάτο; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
 Ε20.4 Από τη μητέρα στο παιδί (κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης); 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
 Ε20.5 Καπνίζοντας το ίδιο τσιγάρο ή τσιγαριλίκι; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε20.6 Με τη χρήση κοινής/χρησιμοποιημένης σύριγγας; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε20.7 Με το φίλημα; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε20.8 Με τη χειραψία; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε20.9 Με στοματικό έρωτα; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε20.10 Μπορεί ένα οροθετικό για HIV άτομο να μολυνθεί πάλι από τον ιό HIV; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
 

(ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥΓΑΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ) 
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ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 

Ε21 Έχεις κάνει τεστ για Ηπατίτιδα;  

Ε21.1 Έχεις κάποιο τύπο Ηπατίτιδας; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
 

 Ε21.1.1 Εάν ΝΑΙ, ποιον τύπο; 

1.A □ 2.B □ 3.C □ 4.D □ 5. Δε γνωρίζει □ 6. Δεν απαντά □ 
 

Ε21.2 Έχεις εμβολιαστεί για 

Ηπατίτιδα Β; 

 

Ε22 Θα μπορούσε η Ηπατίτιδα C να μεταδοθεί: 

Ε22.1 Με πρωκτική/κολπική σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε22.2 Πίνοντας από το ίδιο ποτήρι ή χρησιμοποιώντας το ίδιο πιάτο; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε22.3 Με τη χρήση κοινού εξοπλισμού για τατουάζ ή piercing; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε22.4 Από τη μητέρα στο παιδί (κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης); 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε22.5 Χρησιμοποιώντας κοινό φίλτρο, κουτάλι και αμπούλα για την ένεση; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε22.6 Καπνίζοντας το ίδιο τσιγάρο ή τσιγαριλίκι; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε22.7 Με τη χρήση κοινής/χρησιμοποιημένης σύριγγας; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε22.9 Χρησιμοποιώντας κοινό καλαμάκι για εισπνοή; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
Ε22.10 Με στοματικό έρωτα; 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. Δε γνωρίζει □ 4. Δεν απαντά □ 
 

(Δώσε πληροφορίες και έντυπο υλικό για την ηπατίτιδα) 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 
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ΣΥΡΙΓΓΕΣ 

Ε23 Γνωρίζεις κάποιο Πρόγραμμα/Υπηρεσία ανταλλαγής συριγγών; 

 

 Ε23.1 Εάν ΝΑΙ, ποιο;  

 

Ε24 Έχεις πάρει ποτέ καινούργιες σύριγγες από μία τέτοια υπηρεσία; 

 

 

(Δώσε πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Συριγγών) 

  

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΑ □ 

 

1. ΝΑΙ □ 2. ΟΧΙ □ 3. ΔΓ/ΔΑ □ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Απολογιστική Έκθεση Υποέργου 1 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ      

Αβέρωφ 21, 104 33 Αθήνα 

Τηλ: 210 8898200      Αθήνα, 19/01/15 

Fax: 210 8253760      Αρ. Πρωτ. 783 

e-mail: okana@okana.gr  

   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:Τμήμα Προγραμμάτων και   
 Τμήμα Υποστήριξης & Τεκμηρίωσης                                  Χρηματοδότησης 
                                                                                                     Υπεύθυνη Τμήματος:κα Μπάνου Χ 
Αρμόδια: Λίτσα Λαγάκου     
Τηλ: 210 8898272        
Fax: 210 8898239            
                                                                                        . 
  
         

 
Υποέργο 1: «Επιχείρηση Χιονοστιβάδα»: Υπηρεσίες ενημέρωσης και παροχής βοήθειας 
στους ενεργούς χρήστες για τη πρόληψη και μείωση της βλάβης από τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών, της πράξης: «Αγωγή και Προαγωγή της υγείας των χρηστών 
εξαρτησιογόνων ουσιών», κωδικός αριθμός MIS 339476 στο Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
Δυναμικού». 
 
Θέμα: «Παραδοτέα Υποέργου 1» 
  

 
 
                                                                                                          Η Επιστημονικά Υπεύθυνη      
              του Υποέργου 1. 
                                                                                       
 
            Λαγάκου Λίτσα 
 

 
Εσωτερική Διανομή: 
1. κο. Γενικό Διευθυντή  
2. Δ/νση Εφαρμογής Προγραμμάτων 
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Περιεχόμενα 
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 :  

Οκτώβρης 2011-Δεκέμβριος 2014 (27 μήνες) 

Στόχοι υποέργου 

Ενέργειες υλοποίησης  

 

ΔΡΑΣΗ 1. Σεμινάρια επιμόρφωσης των στελεχών των προγραμμάτων προαγωγής της 

υγείας με τίτλο : «Αγωγή  και προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών 

εξαρτησιογόνων ουσιών» (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1) 

 

Έκθεση παρουσίασης και αξιολόγησης. 

 

 

ΔΡΑΣΗ 2. Επιμόρφωση και εκπαίδευση πρώην χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών σε 

θέματα αγωγής και προαγωγής της υγείας και μείωσης της βλάβης (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2)  

 

Έκθεση  αποτελεσμάτων  δράσης 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 2013 – Αύγουστο 2014 (ΑΘΗΝΑ)         

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Ιανουάριος 2014 –Οκτώβριος 2014 (Θεσσαλονίκη) 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων  

 

ΔΡΑΣΗ 3 : Επιχείρηση «ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ» : Προσέγγιση - ενημέρωση ενεργών χρηστών από 

τους «Jobiste» (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3) 

Τελική έκθεση αποτελεσμάτων δράσης 

Προσεγγιζόμενοι/Εκπαιδευόμενοι(4.324 Χ.Ε.Ν.) 

Eρωτηματολόγια Υποέργου 1 
Σύνταξη τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων Αθήνας 

Συνολικό δείγμα προσεγγιζομένων της Ομάδα Στόχου στην Αθήνα 2663 ΧΕΝ/ άτομα .  

Αριθμός επιχειρήσεων: 22 

Jobiste streetworkers: 225 συνεργάτες. 

Συμπεράσματα 

Eρωτηματολόγια Υποέργου 1 
Σύνταξη τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων Θεσσαλονίκης 

Συνολικό δείγμα προσεγγιζομένων της Ομάδα Στόχου στην Θεσσαλονίκη 

 1661 ΧΕΝ/ άτομα .  
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Αριθμός επιχειρήσεων: 19 

Jobiste streetworkers: 143 συνεργάτες. 

 Συμπεράσματα 

Προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επιχειρήσεων 

Προβλήματα και εκκρεμότητες (κατά τη διάρκεια της ανάλυσης) 

 

 

ΔΡΑΣΗ 4 :  Ενημέρωση ωφελουμένων, κινητοποίηση – ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, 

προβολή δράσεων, διάχυση αποτελεσμάτων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4) 

 

 Παρούσα Φάση– Ιανουάριος 2015.(Ημερίδα Λήξης 19/12/14) 

 Προωθητικές ενέργειες (συνεδρίες με τοπικούς φορείς και χαράσσοντες πολιτική)  

 

 Προβολή του προγράμματος  Χιονοστιβάδα –Εκπαιδεύσεις, Ημερίδες, Σεμινάρια 

 Δελτία Τύπου 
 

 

 

 

 

 

 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ» : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΜΙS 339476) 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 :  

Οκτώβρης 2011-Δεκέμβριος 2014 (27 μήνες) 

 

Στόχοι υποέργου 

 Μέσω του παρόντος υποέργου και της εκπαίδευσης εξειδικευμένων στελεχών υπηρεσίας 

«Δουλειά στο Δρόμο» του Ο.ΚΑ.ΝΑ., πρώην χρηστών και τέλος ενεργών χρηστών, 

επιτεύχθηκε : 

 Ευαισθητοποίηση των περιθωριοποιημένων χρηστών 
σχετικά με τους κινδύνους μετάδοσης νοσημάτων όπως το 
AIDS και η ηπατίτιδα μέσω της χρήσης ουσιών. Ενημέρωση 
για τους τρόπους πρόληψης και προστασίας από περαιτέρω 
επιδείνωση της υγείας τους.  

 Ενημέρωσή τους για τις διάφορες υπηρεσίες άμεσης 
πρόσβασης όπου μπορούν να αποκτήσουν τα μέσα για την 
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προστασία της υγείας τους (π.χ. πολυιατρεία, υπηρεσίες 
streetwork, υπηρεσίες ανταλλαγής συριγγών, υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κινητές μονάδες, ειδικά 
ασθενοφόρα, αριθμοί κλήσης πρώτων βοηθειών). 

 Συγκέντρωση πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων 
σχετικά με τη γνώση και συμπεριφορά της ομάδας- στόχος 
σε ότι αφορά τα λοιμώδη νοσήματα και την ασφαλή χρήση 
και καταγραφή των αναγκών της για την αξιοποίηση 
δράσεων προς όφελός της. 

 Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από τον ΟΚΑΝΑ, 
τόσο στο τομέα των Υπηρεσιών Άμεσης Πρόσβασης όσο και 
στα Προγράμματα Υποκατάστασης. 

 

 
 

 

Ενέργειες υλοποίησης  

Δράση 1 

 ΔΡΑΣΗ 1. Σεμινάρια επιμόρφωσης των στελεχών των προγραμμάτων προαγωγής της 

υγείας με τίτλο : «Αγωγή  και προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών 

εξαρτησιογόνων ουσιών» (παραδοτέο 1) 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης των στελεχών των προγραμμάτων προαγωγής της υγείας με 

τίτλο : «Αγωγή  και προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών», 

(Δράση 1) Η υλοποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε  στην ευρύτερη περιοχή 

των Αθηνών και Θεσσαλονίκης.  

Στόχοι επιμορφωτικών σεμιναρίων  

Οι ποιοτικοί στόχοι των σεμιναρίων για τα στελέχη αφορούσαν  

την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες στους εξής 

τομείς: 

Α)  Ιδιαιτερότητες των ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών (Ο.Σ.).  

Β) Προσέγγιση ενεργών χρηστών 

Γ) Εκπαίδευση ενήλικων, εφαρμογή μοντέλων ενεργού μάθησης, τρόποι εκπαίδευσης που 

συνδυάζουν τεχνικές με κοινωνικές δεξιότητες 

Δ) Ο εκπαιδευτής και ο ρόλος της συμβουλευτικής 

Επιμορφώθηκαν 41 βασικοί εμψυχωτές/εκπαιδευτές – εξειδικευμένα στελέχη του 

ΟΚΑΝΑ για θέματα αγωγής και προαγωγής υγείας των ενεργών χρηστών και για τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Τα σεμινάρια επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτές, 

υλοποιήθηκαν για την Αθήνα στο χρονικό διάστημα: Ιούνιος 2012 –Δεκέμβριος 2012 και 

για τη Θεσσαλονίκη στο χρονικό διάστημα: Ιανουάριος 2013 –Μάρτιος 2013. (Δράση 1) 

 

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα, υλοποιήθηκαν 5 τριήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια όπου 

συμμετείχαν 5 βασικοί εκπαιδευτές ,2 νοσηλευτές και 1 γιατρός.  (14 ώρες) 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 

-εκπαίδευση εκπαιδευτών (ΦΑΣΗ Α) 

 07/06/2012 (5 ώρες) 

 08/06/2012 (4 ώρες) 

 12/06/2012 (5 ώρες), 

-εκπαίδευση εκπαιδευτών(ΦΑΣΗ Β) 

 21/09/2012 (5 ώρες) 

 22/09/2012(4 ώρες) 

 23/09/2012 (5 ώρες), 

-εκπαίδευση εκπαιδευτών (ΦΑΣΗ Γ) 

 08/11/2012 (5 ώρες) 

 09/11/2012 (4 ώρες) 

 10/11/2012 (5 ώρες), 

-εκπαίδευση εκπαιδευτών (ΦΑΣΗ Δ) 

 06/12/2012 (5 ώρες) 

 07/12/2012 (4 ώρες) 

 08/12/2012 (5 ώρες), 

-εκπαίδευση εκπαιδευτών (ΦΑΣΗ Ε) 

 20/12/2012 (5 ώρες) 

 21/12/2012 (4 ώρες) 

 22/12/2012 (5 ώρες), 

 

 

Στη Θεσσαλονίκη, υλοποιήθηκαν 5 τριήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια όπου συμμετείχαν 
5 βασικοί εκπαιδευτές ,2 νοσηλευτές και 1 γιατρός.  (14 ώρες) 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

-εκπαίδευση εκπαιδευτών (ΦΑΣΗ Α) 

 25/01/2013 (5 ώρες) 

 26/01/2013 (5 ώρες) 

 28/01/2013 (4 ώρες) 

 

-εκπαίδευση εκπαιδευτών (ΦΑΣΗ Β) 

 06/02/2013 (5 ώρες) 

 07/02/2013 (4 ώρες) 

 08/02/2013 (5 ώρες), 

-εκπαίδευση εκπαιδευτών (ΦΑΣΗ Γ) 

 13/02/2013 (5 ώρες) 

 14/02/2013 (4 ώρες) 

 15/02/2013(5 ώρες), 

-εκπαίδευση εκπαιδευτών (ΦΑΣΗ Δ) 

 20/02/2013 (5 ώρες) 

 21/02/2013 (4 ώρες) 

 22/02/2013 (5 ώρες), 

-εκπαίδευση εκπαιδευτών (ΦΑΣΗ Ε) 

 27/02/2013 (5 ώρες) 

 28/02/2013 (4 ώρες) 

 01/03/2013 (5 ώρες), 

 
Εκπαιδευόμενοι  

Οι εκπαιδευόμενοι ήταν στελέχη των προγραμμάτων  προαγωγής  της υγείας του ΟΚΑΝΑ α) 

με προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών δουλειάς του δρόμο (streetwork) σε ενεργούς 

χρήστες, οι οποίοι στη συνέχεια (Δράση 2) λειτούργησαν ως εκπαιδευτές (εμψυχωτές) για 

την μετάδοση μηνυμάτων που σχετίζονται με  θέματα αγωγής, προαγωγής της υγείας, 

μείωσης της βλάβης από την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και ασφαλούς χρήσης στους 

εκπαιδευόμενους  της δράσης 2, οι οποίοι υπήρξαν σταθεροποιημένα μέλη των 

προγραμμάτων θεραπείας του ΟΚΑΝΑ, μέλη της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης του 

ΟΚΑΝΑ, απεξαρτημένα άτομα και ενεργοί χρήστες.  
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ΔΡΑΣΗ 2. Επιμόρφωση και εκπαίδευση πρώην χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών σε 

θέματα αγωγής και προαγωγής της υγείας και μείωσης της βλάβης  (Παραδοτέο 2) 

 

Εκπαιδευτές :  Ως εκπαιδευτές (εμψυχωτές) χρησιμοποιήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι της 

προηγούμενης δράσης(Δράση 1), οι όποιοι είναι στελέχη, στις Δομές προσέγγισης των 

ενεργών χρηστών και δουλειάς στο δρόμο (streetwork) και τις Μονάδες Θεραπείας και 

Επανένταξης του Οργανισμού..  

Κάθε εμψυχωτής/εκπαιδευτής ανέλαβε την εκπαίδευση  μιας ομάδας  10-13 «Jobistes»  

Η εκπαίδευση αφορούσε τα εξής : την ασφαλή χρήση, την πρόληψη μετάδοσης ασθενειών, 

τον τρόπο συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου,  και την ανάδειξη τεχνικών προσέγγισης 

των ενεργών χρηστών. Συνολικά υλοποιήθηκαν 41 τριήμερα σεμινάρια σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη κατά τα οποία εκπαιδεύτηκαν 368 Jobistes.(Δράση 2) 

Στην Αθήνα υλοποιήθηκαν 22 τριήμερα σεμινάρια όπου εκπαιδεύτηκαν 225 Jobistes για το 

χρονικό διάστημα: Οκτώβρης 2013 –Σεπτέμβρης 2014 . Στην Θεσσαλονίκη υλοποιήθηκαν 

19 τριήμερα σεμινάρια όπου εκπαιδεύτηκαν 143 Jobistes για το χρονικό διάστημα 

:Ιανουάριος 2014  –Οκτώβρης 2014. .(Δράση 2) 

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα, υλοποιήθηκαν 22 τριήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια όπου 

συμμετείχαν 22 βασικοί εκπαιδευτές ,2 νοσηλευτές και 1 γιατρός.  (14 ώρες) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 2013 – Αύγουστο 2014 (ΑΘΗΝΑ) 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης 

1η Συνάντηση  
Πέμπτη,   Ώρες : 16.00 – 20.00  
Τόπος διεξαγωγής: ΣΦΕΑ ΕΜΕ 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ              ΘΕΜΑ  

 
16.00 – 18.00 
 

Γνωριμία Ομάδας  
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, Ασφαλές Σεξ 
HIV, Ηπατίτιδες, 

 

 
18.00 – 20.00 
 

 
Ενδοφλέβια Χρήση. Κίνδυνοι – Ασφαλής Χρήση,  
Φυματίωση 

 

 
 
 
2η Συνάντηση 
Παρασκευή,   Ώρες: 16.00 – 21.00  
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Τόπος διεξαγωγής:. ΣΦΕΑ ΕΜΕ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ              ΘΕΜΑ  

 
16.00 - 18.00 
 

 
Γνωριμία ομάδας,  
Υπογραφή συμβολαίου συνεργασίας 
Περιγραφή προγράμματος 
 

 

 
18.00- 20.00 
 

 
Προφίλ ενεργών χρηστών και προσέγγιση  της Ο.Σ. 
Τεχνικές και δεξιότητες /Ρόλος της Συμβουλευτικής  

 

 
20.00 – 21.00 
 

 
Εκπαιδευτική εποπτεία 
 

 

 
3η Συνάντηση 
Σάββατο,  Ώρες: 09.00 – 14.00  
Τόπος διεξαγωγής: . ΣΦΕΑ ΕΜΕ 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ              ΘΕΜΑ  

 
 
09.00 - 11.00 
 

 
Ενημέρωση εκπαίδευση στο ερωτηματολόγιο 
Χρήση του έντυπου υλικού 

 

 

 
11.00 - 13.00 
 

 
Role playing στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

 

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων  

1η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΜ/ΝΙΑ:  17-18-19 Οκτωβρίου 2013 
 
2η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  31 Οκτωβρίου, 1-2 Νοεμβρίου 2013 
 
3η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  14 – 15 – 16 Νοεμβρίου 2013 
 
4η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ : 28-29-30 Νοεμβρίου 2013 
 
5η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 5-6-7 Δεκεμβρίου  2013 
 
6η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  19-20-21 Δεκεμβρίου 2013 
 
7η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 9 – 10 – 11 Ιανουαρίου 2014 
 
8η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  23-24-25 Ιανουαρίου 2014 
 
9η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  6-7-8-Φεβρουαρίου 2014 
 
10η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  20-21-22 Φεβρουαρίου 2014 
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11η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  6-7-8 Μαρτίου 2014 
 
12η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 20-21-22  Μαρτίου 2014 
 
13η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  3-4-5 Απριλίου 2014 
 
14η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 24-25-26 Απριλίου 2014 
 
15η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  8-9-10 Μαΐου 2014 
 
16η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  22-23-24 Μαΐου 2014 
 
17η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  5-6-7 Ιουνίου 2014 
 
18η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  19-20-21 Ιουνίου 2014 
 
19η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  03-04-05 Ιουλίου 2014 
 
20η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 17-18-19 Ιουλίου 2014 
 
21η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  21-22-23 Αυγούστου 2014 
 
22η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  11-12-13 Σεπτεμβρίου 2014 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Ιανουάριος 2014 –Οκτώβριος 2014 (Θεσσαλονίκη) 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης 

1η Συνάντηση  
Τετάρτη,   Ώρες : 16.30 – 20.30 
Τόπος διεξαγωγής: ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ              ΘΕΜΑ  

 
16.00 – 18.00 
 

Γνωριμία Ομάδας  
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, Ασφαλές Σεξ 
HIV, Ηπατίτιδες, 

 

 
18.00 – 20.00 
 

 
Ενδοφλέβια Χρήση. Κίνδυνοι – Ασφαλής Χρήση,  
Φυματίωση 

 

 
 
2η Συνάντηση 
Πέμπτη,   Ώρες :16.00 – 21.00  
Τόπος διεξαγωγής:  ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ              ΘΕΜΑ  

 
16.00 - 18.00 
 

 
Γνωριμία ομάδας,  
Υπογραφή συμβολαίου συνεργασίας 
Περιγραφή προγράμματος 
 

 

 
18.00- 20.00 
 

 
Προφίλ ενεργών χρηστών και προσέγγιση  της Ο.Σ. 
Τεχνικές και δεξιότητες /Ρόλος της Συμβουλευτικής 

 

 
20.00 – 21.00 
 

 
Εκπαιδευτική εποπτεία 
 

 

 
3η Συνάντηση 
Παρασκευή , Ώρες :16.00-21.00 
Τόπος διεξαγωγής:  ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ              ΘΕΜΑ  

 
 
16.00 – 18.00 
 

 
Ενημέρωση εκπαίδευση στο ερωτηματολόγιο 
Χρήση του έντυπου υλικού 

 

 

 
18.00 – 20.00 
 

 
Role playing στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
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Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων  

 
1η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΗΜ/ΝΙΑ:  8-9-10 Ιανουαρίου  2014 
   
2η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΗΜ/ΝΙΑ:   22-23-24  Ιανουάριος  2014 
 
3η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΗΜ/ΝΙΑ : 5-6-7 Φεβρουαρίου  
 
4η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΜ/ΝΙΑ:  19-20-21 Φεβρουαρίου 2014 
 
5η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:   5-6-7 Μαρτίου 2014 
 
6η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:   19-20-21 Μαρτίου 2014 
 
7η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  2-3-4 Απριλίου 2014 
 
8η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  23-24-25 Απριλίου 2014 
 
9η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  7-8-9 Μαΐου  2014 
 
10η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  21-22-23 Μαΐου 2014 
 
11η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΜ/ΝΙΑ: 4-5-6 Ιουνίου 2014  
 
12η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  18-19-20 Ιουνίου 2014 
 
13η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 2-3-4  Ιουλίου 2014  
 
14η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  16-17-18 Ιουλίου 2014 
 
15η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  30-31-1 Αυγούστου 2014 
 
16η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  20-21-22 Αυγούστου 2014 
 
17η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  3-4-5 Σεπτεμβρίου 2014 
 
18η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  17-18-19  Σεπτεμβρίου  2014 
 
19Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ:  1-2-3   Οκτωβρίου 2014 

 

 

 
Εκπαιδευόμενοι 

Μέσω της δράσης πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση και εκπαίδευση μελών των 

προγραμμάτων θεραπείας του ΟΚΑΝΑ, απεξαρτημένων ατόμων μελών της Μονάδας 

Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ και ενεργών χρηστών για την μετάδοση μηνυμάτων 

που σχετίζονται με  θέματα αγωγής, προαγωγής της υγείας, μείωσης της βλάβης από την 
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χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και ασφαλούς χρήσης.  Οι εκπαιδευόμενοι μετά τη λήξη του 

προγράμματος επιμόρφωσης θα εκπαιδεύσουν τους ενεργούς χρήστες στο δρόμο, 

μεταδίδοντας  μηνύματα  ασφαλούς χρήσης, μείωσης της βλάβης και προαγωγής της 

υγείας. (Δράση 3)  

 

ΔΡΑΣΗ 3 : Επιχείρηση «ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ» : Προσέγγιση - ενημέρωση ενεργών χρηστών από 

τους «Jobiste» (Παραδοτέο 3) 

 Η δράση προσέγγισης-ενημέρωσης ενεργών χρηστών από τους«Jobiste  -streetworkers»  

δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα προσέγγισης  χρηστών, διάδοσης μηνυμάτων πρόληψης για 

τα μεταδιδόμενα νοσήματα (ΗΙV, ηπατίτιδες κ.α.) και την ασφαλή χρήση. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του συνίσταται στο ότι αποτελεί  μια τεχνική δημιουργίας δικτύων 

ανάμεσα στον κρυμμένο  πληθυσμό  των χρηστών και ως εκ τούτου συνιστά μέσον 

διάχυσης των μηνυμάτων με γεωμετρική πρόοδο.  

Απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών που βρίσκονται στον δρόμο ανεξάρτητα από την 

πρόθεση τους να απεξαρτηθούν.   Η προσέγγιση τους γίνεται από πρώην ή ενεργούς 

χρήστες οι οποίοι εκπαιδεύονται στην προηγούμενη δράση(Δράση 2),  σε θέματα 

πρόληψης και ασφαλούς χρήσης καθώς και στην συμπλήρωση  

 Η προσέγγιση/ενημέρωση ενεργών χρηστών από τους ομότιμους τους ‘’jobiste-

streetworkers” έγινε στους χώρους συνάθροισης των Χ.Ε.Ν., με συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων  που μας δίνουν πληροφορίες  και  ανιχνεύουν τις επικίνδυνες 

συμπεριφορές που σχετίζονται με την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. .  Οι ‘’ Jobiste-

streetworkers  μετέδωσαν μηνύματα  ασφαλούς χρήσης, μείωσης της βλάβης και 

προαγωγής της υγείας, ενημέρωσαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των φορέων 

απεξάρτησης και συγκέντρωσαν μέσω του ερωτηματολογίου πληροφορίες για το ιστορικό 

χρήσης και τα δημογραφικά στοιχεία των εξαρτημένων.(Δράση 3) 

Κάθε ένας από «Jobistes» προσέγγισε 12 ενεργούς χρήστες που βρίσκονται εκτός 

θεραπευτικών προγραμμάτων και μιλώντας τους στη δική τους γλώσσα για το HIV, την 

ηπατίτιδα και συναφείς κινδύνους ,τους ενημέρωσε  για τον τρόπο προστασίας 

τους.Συνολικά, προσεγγίστηκαν 4.324 Χ.Ε.Ν. (2.663 στην Αθήνα και 1661 στη 

Θεσσαλονίκη). (Δράση 3) 

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης 3 έγινε διανομή έντυπου υλικού με 

υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι Χ.Ε.Ν  για βοήθεια και υλικό για 

ασφαλή χρήση (σύριγγες, προφυλακτικά, τάσι κ.α.). Τέλος, η Δράση 3 ολοκληρώθηκε με τη  

συμπλήρωση 4.324 ερωτηματολογίων,. με πληροφορίες για το προφίλ και τις ανάγκες 
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των Χ.Ε.Ν. Οι εκπαιδευτές/Jobistes είχαν στη διάθεσή τους δύο εβδομάδες μετά την 

εκπαίδευσή τους (Δράση 2) για την ολοκλήρωση της Δράσης 3, κατά την οποία δέχτηκαν 

όση υποστήριξη χρειάζονται από τον εκπαιδευτή τους ή και  από  τα υπόλοιπα μέλη της 

επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός διανομής συριγγών κατά την διάρκεια της 

υλοποίησης του Υποέργου 1 είναι 86.480 σύριγγες και 8.648 προφυλακτικά.. 

Συγκεκριμένα , 
 
 

    ΑΘΗΝΑ 
      ΜΗΝΑΣ ΑΤΟΜΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ 

  Οκτ-13 224 4480 448 

   Νοε-13 272 5440 544 

   Δεκ-13 180 3600 360 

   Ιαν-14 240 4800 480 

   Φεβ-14 264 5280 528 

   Μαρ-14 253 5060 506 

   Απρ-14 252 5040 504 

   Μαϊ-14 204 4080 408 

   Ιουν-14 293 5860 586 

   Ιουλ-14 264 5280 528 

   Αυγ-14 120 2400 240 

   Σεπ-14 96 1920 192 

   Σύνολο 2662 53240 5324 
   

        
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

    ΜΗΝΑΣ ΑΤΟΜΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ 
   Ιαν-14 168 3360 336 

   Φεβ-14 203 4060 406 

   Μαρ-14 154 3080 308 

   Απρ-14 216 4320 432 

   Μαϊ-14 238 4760 476 

   Ιουν-14 96 1920 192 

   Ιουλ-14 228 4560 456 

   Αυγ-14 166 3320 332 

   Σεπ-14 144 2880 288 

   Οκτ-14 48 960 96 

   Σύνολο 1661 33220 3322 
   

       ΑΘΗΝΑ+ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
    

 
ΑΤΟΜΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ 

   Σύνολο 4324 86480 8648 
   



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 

«Αγωγή Και Προαγωγή της Υγείας Χρηστών Εξαρτησιογόνων Ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ 3 – Έκδοση Α’ «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 156  

       

        

Προσεγγιζόμενοι/Εκπαιδευόμενοι(4.324 Χ.Ε.Ν.) 

Προσεγγιστήκαν και ενημερωθήκαν  χρήστες  με μηνύματα ασφαλούς χρήσης, πρόληψης 

μετάδοσης ασθενειών, αγωγής και προαγωγής της υγείας τους.  

Επιδιώχθηκε δημιουργία ομάδας χρηστών που θα συνεχίσει την μετάδοση  αυτών των 

μηνυμάτων και θα προσεγγίζει περιθωριοποιημένους χρήστες εκτός θεραπευτικών 

προγραμμάτων που δυσκολεύονται ή δεν αποφασίζουν ή δε γνωρίζουν τις υπηρεσίες στις 

οποίες πρέπει να απευθυνθούν. Οι Χ.Ε.Ν. αξιοποιούν την επικοινωνία στη γλώσσα τους με 

κατάλληλους τρόπους και εργαλεία για τη μετάδοση μηνυμάτων για την ασφαλή χρήση  και 

την πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών (ηπατίτιδες, HIV). 

Επιτεύχθηκε γνωστοποίηση των υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας, 

απεξάρτησης για την αύξηση της προσβασιμότητας από αυτούς τους πληθυσμούς και την 

τροποποίηση της συμπεριφοράς τους , κινητοποίηση τους για την  προάσπιση της 

σωματικής τους υγείας και μείωση της βλάβης και τη  γενικότερη υιοθέτηση στάσεων και 

πρακτικών που ευνοούν το ατομικό συμφέρον αλλά και το κοινωνικό σύνολο.(Πρόληψη της 

επιδείνωσης της υγείας των χρηστών και γενικότερη μείωση της παραβατικότητας, που 

σχετίζεται με την χρήση ουσιών. ) 

Έκτακτο πρόγραμμα εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας του ιού HIV από ιατρούς του 

Οργανισμού σε εκπαιδευτές/στελέχη του προγράμματος Χιονοστιβάδα.(21,22,23/05/2014-

9 ώρες). 

 

Eρωτηματολόγια Υποέργου 1 
Σύνταξη τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων Αθήνας 

Συνολικό δείγμα προσεγγιζομένων της Ομάδα Στόχου στην Αθήνα 2663 ΧΕΝ/ άτομα .  

Αριθμός επιχειρήσεων: 22 

Jobiste streetworkers: 225 συνεργάτες. 

Η δράση προσέγγισης-ενημέρωσης ενεργών χρηστών από τους«Jobiste  streetworkers»  δεν 

είναι απλά ένα πρόγραμμα προσέγγισης  χρηστών, διάδοσης μηνυμάτων πρόληψης για τα 

μεταδιδόμενα νοσήματα (ΗΙV, ηπατίτιδες κ.α.) και την ασφαλή χρήση. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του συνίσταται στο ότι αποτελεί  μια τεχνική δημιουργίας δικτύων 

ανάμεσα στον κρυμμένο  πληθυσμό  των χρηστών και ως εκ τούτου συνιστά μέσον 

διάχυσης των μηνυμάτων με γεωμετρική πρόοδο. 

Απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών που βρίσκονται στον δρόμο ανεξάρτητα από την 

πρόθεση τους να απεξαρτηθούν.   Η προσέγγιση τους γίνεται από πρώην ή ενεργούς 
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χρήστες οι σε θέματα πρόληψης και ασφαλούς χρήσης με ανεπίσημο στόχο την 

επικοινωνία μέσα από κλίμα εμπιστοσύνης ,ασφάλειας και αλληλεγγύης. 

Η προσέγγιση/ενημέρωση ενεργών χρηστών από τους ομότιμους τους ‘’jobiste-

streetworkers” έγινε στους χώρους συνάθροισης των Χ.Ε.Ν., με συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων  που μας δίνουν πληροφορίες  και  ανιχνεύουν τις επικίνδυνες 

συμπεριφορές που σχετίζονται με την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. . Οι ‘’ Jobiste-

streetworkers”  μετέδωσαν μηνύματα  ασφαλούς χρήσης, μείωσης της βλάβης και 

προαγωγής της υγείας, ενημέρωσαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των φορέων 

απεξάρτησης και συγκέντρωσαν πληροφορίες για το ιστορικό χρήσης και τα δημογραφικά 

στοιχεία των εξαρτημένων και τη γνώση ή συμπεριφορά των ενεργών χρηστών σε ότι 

αφορά τα λοιμώδη νοσήματα και την ασφαλή χρήση  

Επιπλέων στόχος: η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του  ΟΚΑΝΑ, τόσο στον τομέα 

των Υπηρεσιών Άμεσης Πρόσβασης όσο και στα Προγράμματα Υποκατάστασης σύμφωνα 

με το επικαιροποιημένο προφίλ των Χ.Ε.Ν και τις ανάγκες αυτών. 

 

Ανάλυση έγινε με 2549 ερωτηματολόγια (τα υπόλοιπα αφαιρέθηκαν γιατί υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα (ίδιος κωδικός/ημ. γέννησης/φύλο). 

 
Γενικό προφίλ   

 Το 85,4% των προσεγγιζομένων ενημερώθηκε για 1η φορά για το πρόγραμμα 
Χιονοστιβάδα και συμπλήρωσε ερωτηματολόγιο. 

 23% ήταν γυναίκες και 76,4% άνδρες. 

 Ο μέσος όρος της ηλικίας ήταν 38,7 χρονών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεώτερος 
ήταν 14 ετών και ο γηραιότερος 95!!!! 

 Το 90,4% των προσεγγισμένων ήταν Έλληνες και το 9,6% αλλοδαποί. 
 

Διαμονή   

 Περίπου το 45%  της Ομάδας Στόχου δεν διαμένουν σε μόνιμη κατοικία. Κατά κύριο 
λόγο φιλοξενούνται (63,9%) και δευτερευόντως είναι άστεγοι (21,5%) ή ζουν 
περιστασιακά σε κάποιο κατάλυμα (14,6%). 

 84,5% είναι άνεργοι ενώ το 15,1% δηλώνει πως έχει κανονική έμμισθη εργασία. Από 
τους τελευταίους, το 55,7% αναφέρει μερική απασχόληση, ενώ το 42,3% αναφέρει 
πλήρη απασχόληση. Ελάχιστοι λαμβάνουν σύνταξη, πρόνοια ή κάποιο βοήθημα. 

 Το 55,5% δεν διαθέτει κοινωνική ασφάλεια για τα έξοδα της ιατρικής φροντίδας. 
 

Θεραπευτικές προσπάθειες.   

 57,4% των ΧΕΝ έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. 
Συγκεκριμένα 35,7% στον ΟΚΑΝΑ, 27,4% στο ΚΕΘΕΑ και 12,2% στο 18ΑΝΩ. Συνδυασμό 
Προγραμμάτων αναφέρει το 6,0%. 

 Ένα 36,9% δηλώνει πως λαμβάνει «θεραπεία» για τη χρήση ουσιών σε κάποιο 
πρόγραμμα και η συντριπτική πλειονότητα από αυτούς (91,5%) δηλώνει τον ΟΚΑΝΑ 
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(πιθανή φάση παράλληλης χρήσης: ποσοστά 67,9% πρόγραμμα βουπρενορφίνης και 
30,0% πρόγραμμα μεθαδόνης).  

 

 

Ενέσιμη Χρήση   

 Το 89,3% των προσεγγιζομένων ΧΕΝ δηλώνει πως έχει κάνει ενέσιμη χρήση και πως η 
ηλικία έναρξης κυμαίνεται ως εξής (μ.ο. ηλικίας τα 20,7 έτη, ο μικρότερος μόλις 7 ετών): 

 
Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Πόσων χρονών ήσουν την πρώτη 

φορά; (Ν=2164) 

7 55 20,7 5,84 

 

 Οι πληροφορίες για τον τελευταίο «μήνα» χρήσης των ΧΕΝ κατά την προσέγγιση τους 
έχει ως εξής: 

 

Τον τελευταίο μήνα έχεις κάνει 

χρήση:  (Ν=2549) 
Κάπνισμα Ερρινισμός Κατάποση 

Ενέσιμη 

Χρήση 

Ηρωίνη 13,8 46,6 0,9 43,6 

Βενζοδιαζεπίνες(Valium, 

Vulbegal, Stedon, Hinponedon, 

Tavor, Normison) 

3,0 2,7 68,5 1,1 

Μεθαμφεταμίνες (SISA) 15,8 ,4 ,8 1,6 

Κάνναβη 65,5 1,1 2,2 ,2 

 

 Το 23,9% έχει δανειστεί χρησιμοποιημένη σύριγγα από άλλο ΧΕΝ ενώ το 8,4% έχει 
αξιοποιήσει χρησιμοποιημένη σύριγγα που βρήκε στον δρόμο. Το 26,7% έχει δανείσει 
χρησιμοποιημένη σύριγγα σε κάποιον. 

 Το 33,3% έχει χρησιμοποιήσει /δανειστεί χρησιμοποιημένο εξοπλισμό kit για ενέσιμη 
χρήση τους τελευταίους 6 μήνες, ενώ το 34,5% έχει δανείσει τέτοιου είδους εξοπλισμό. 
 

Σεξουαλική συμπεριφορά   

 Το τελευταίο εξάμηνο το 40,2% δηλώνει πως είχε μόνο ένα σεξουαλικό σύντροφο, το 
29,3% κανέναν και το 24,5%  δύο ή περισσότερους.  

 Επιπλέον το 16,7% δηλώνει πως είχε σεξουαλική επαφή με εκδιδόμενο άτομο. 

 42,3% δηλώνει πως είχε σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη ενώ 54,3% όχι (με 
προφύλαξη) 

 

Έλεγχος Υγείας   

 60,9% δηλώνει πως έχει κάνει τεστ για φυματίωση (από 18 ετών). Από αυτούς σε 
Δημόσιο Νοσοκομείο (52,8%), στη ΜΑΒΥ/ΟΚΑΝΑ (25,8%) (ενημέρωση και παραπομπή 
σε νοσοκομείο). Μόλις 3,7% είχαν φυματίωση αλλά 15,9% δεν γνωρίζουν. 

 84,5% δηλώνει πως έχει κάνει τεστ για AIDS, το 45% από αυτούς σε μονάδα 
απεξάρτησης ΟΚΑΝΑ (Δίκτυα-ΜΚΟ) και το 12% δηλώνει πως είναι θετικός. 

 94,6% γνωρίζουν πως ο ιός HIV μπορεί να διαδοθεί με τη χρήση 
κοινής/χρησιμοποιημένης σύριγγας και 93,6% με πρωκτική/κολπική σεξουαλική επαφή 
χωρίς προφυλακτικό, αλλά 11,8% θεωρούν ότι μπορεί να διαδοθεί πίνοντας από το ίδιο 
ποτήρι ή χρησιμοποιώντας το ίδιο πιάτο και 20,8% με το φίλημα. 
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 84,8% έχει κάνει τέστ για Ηπατίτιδα, (73,8% από αυτούς έχουν κάποιο τύπο Ηπατίτιδας) 
Το 85,4% από αυτούς έχουν Ηπατίτιδα C ενώ το 7,3% Ηπατίτιδα Β και C (και επιπλέον 
1% Ηπατίτιδα B, C και κάποια άλλη). Στο σύνολο του δείγματος των ερωτηθέντων μόνο 
το 42,3% έχει εμβολιαστεί για την Ηπατίτιδα Β. 

 95,7% γνωρίζουν πως η Ηπατίτιδα C μπορεί να μεταδοθεί με τη χρήση 
κοινής/χρησιμοποιημένης σύριγγας και 80,1% με πρωκτική/κολπική σεξουαλική επαφή 
χωρίς προφυλακτικό και 86,5% με τη χρήση κοινού εξοπλισμού για τατουάζ ή piercing. 

 

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Συριγγών   

 Το 74,3% των ερωτηθέντων γνωρίζει Προγράμματα/Υπηρεσίες ανταλλαγής συριγγών και 
το 24,6% δηλώνει άγνοια. 

 Όσοι απάντησαν θετικά αναφέρουν σε ποσοστό 88% ΟΚΑΝΑ, ΜΑΒΥ, ΣΤΕΚΙ, ΠΡΑΞΙΣ και 
το 3,9% ΚΕΘΕΑ, ενώ το 7,8% συνδυασμό και των δύο. 

 Το 49,8% των ερωτηθέντων δηλώνει πως αξιοποιεί εξοπλισμό ΚΙΤ - σύριγγες από τέτοια 
προγράμματα ενώ το 49,1% όχι. 

Συμπεράσματα 

 Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι είναι χωρίς μόνιμη κατοικία, παραπάνω από τους μισούς 
χωρίς κοινωνική ασφάλεια και η μεγάλη πλειονότητα χωρίς έμμισθη εργασία. 

 Περίπου ένας στους τρεις σε πιθανή παράλληλη χρήση. 

 Η συντριπτική πλειονότητα έχουν κάνει γενικά ενέσιμη χρήση, ενώ και τον τελευταίο 
μήνα η πλειονότητα κάνουν χρήση ουσιών (ηρωίνη, βενζοδιαζεπίνες, κάνναβη κ.ο.κ.). 

 Περίπου ένας στους τρεις έχει δανειστεί ή δανείσει χρησιμοποιημένο εξοπλισμό kit για 
ενέσιμη χρήση τους τελευταίους 6 μήνες, ενώ λιγότεροι αλλά σε σημαντικό ποσοστό 
έχουν δανειστεί ή δανείσει σύριγγα. 

 Λίγο λιγότεροι από τους μισούς έχουν σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη. 

 Η πολύ μεγάλη πλειονότητα έχουν κάνει τεστ  για AIDS και ηπατίτιδα και η πλειονότητα 
για φυματίωση. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να γνωρίζουν τους βασικούς τρόπους 
μετάδοσης του ιού HIV και της Ηπατίτιδας C αλλά υπάρχουν και αξιοσημείωτα ποσοστά 
άγνοιας/σύγχησης. 

 Η πλειονότητα γνωρίζουν Προγράμματα/Υπηρεσίες ανταλλαγής συριγγών αλλά μόνο οι 
μισοί αξιοποιούν εξοπλισμό ΚΙΤ - σύριγγες από τέτοια προγράμματα. 

Συμπερασματικά οι ανάγκες για streetwork  παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με 

το δείγμα! 

 

Eρωτηματολόγια Υποέργου 1 
Σύνταξη τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων Θεσσαλονίκης 

Συνολικό δείγμα προσεγγιζομένων της Ομάδα Στόχου στην Θεσσαλονίκη 

 1661 ΧΕΝ/ άτομα .  

Αριθμός επιχειρήσεων: 19 

Jobiste streetworkers: 143 συνεργάτες. 

 

 

Συνολικά, προσεγγίστηκαν 1661 Χ.Ε.Ν. στη Θεσσαλονίκη, ενώ διαθέσιμα προς ανάλυση 

έως τις 19/12/2014 ήταν 899 ερωτηματολόγια (54,1%). 

Ανάλυση έγινε με 880 ερωτηματολόγια (τα υπόλοιπα αφαιρέθηκαν γιατί υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα (ίδιος κωδικός/ημ. γέννησης/φύλο). 
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Γενικό προφίλ   

 Το 94,2% των προσεγγιζομένων ενημερώθηκε για 1η φορά για το πρόγραμμα 
Χιονοστιβάδα και συμπλήρωσε ερωτηματολόγιο. 

 23,2% ήταν γυναίκες και 76,6% άνδρες. 

 Ο μέσος όρος της ηλικίας ήταν 35,6 χρονών, ο νεώτερος ήταν 14 ετών και ο 
γηραιότερος 68. 

 Το 86,4% των προσεγγισμένων ήταν Έλληνες και το 13,6% αλλοδαποί. 
 

Διαμονή   

 Το 50,1%  της Ομάδας Στόχου δεν διαμένουν σε μόνιμη κατοικία. Κατά πολύ μεγάλο  
μέρος φιλοξενούνται (87,9%) και δευτερευόντως είναι άστεγοι (6,8%) ή ζουν 
περιστασιακά σε κάποιο κατάλυμα (5,4%). 

 80% είναι άνεργοι ενώ το 19,4% δηλώνει πως έχει κανονική έμμισθη εργασία. Από τους 
τελευταίους, το 59,1% αναφέρει μερική απασχόληση, ενώ το 40,9% αναφέρει πλήρη 
απασχόληση. Ελάχιστοι λαμβάνουν σύνταξη, πρόνοια ή κάποιο βοήθημα. 

 Το 49,3% δεν διαθέτει κοινωνική ασφάλεια για τα έξοδα της ιατρικής φροντίδας. 
 

Θεραπευτικές προσπάθειες.   

 51,9% των ΧΕΝ έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. 
Συγκεκριμένα 20,1% στον ΟΚΑΝΑ, 13,3% στο ΚΕΘΕΑ, μόλις 0,5% στο 18ΑΝΩ και 32% σε 
Δημόσιο Φορέα (Νοσοκομείο, Φυλακές, Στρατός) ή άλλο Στεγνό Πρόγραμμά. 
Συνδυασμό Προγραμμάτων αναφέρει το 5,3%. 

 Ένα 20,1% δηλώνει πως λαμβάνει «θεραπεία» για τη χρήση ουσιών σε κάποιο 
πρόγραμμα και η μεγάλη πλειονότητα από αυτούς (81,3%) δηλώνει τον ΟΚΑΝΑ (πιθανή 
φάση παράλληλης χρήσης: ποσοστά 56,3% πρόγραμμα βουπρενορφίνης και 40,3% 
πρόγραμμα μεθαδόνης).  

 

 

Ενέσιμη Χρήση   

 Το 94,1% των προσεγγιζομένων ΧΕΝ δηλώνει πως έχει κάνει ενέσιμη χρήση και η ηλικία 
έναρξης κυμαίνεται ως εξής (μ.ο. ηλικίας τα 19,6 έτη, ο μικρότερος μόλις 11 ετών): 

 
Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Πόσων χρονών ήσουν την πρώτη 

φορά; (Ν=800) 

11 43 19,6 4,46 

 

 Οι πληροφορίες για τον τελευταίο «μήνα» χρήσης των ΧΕΝ κατά την προσέγγιση τους 
έχει ως εξής: 

 

Τον τελευταίο μήνα έχεις κάνει 

χρήση:  (Ν=880) 
Κάπνισμα Ερρινισμός Κατάποση 

Ενέσιμη 

Χρήση 

Ηρωίνη 16,1 48,0 2,2 74,1 

Βενζοδιαζεπίνες(Valium, 

Vulbegal, Stedon, Hinponedon, 

Tavor, Normison) 

2,8 4,8 81,3 3,6 

Μεθαμφεταμίνες (SISA) 5,0 2,0 1,9 3,2 

Κάνναβη 80,5 0,5 2,5 2,4 
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 Το 42,6% έχει δανειστεί χρησιμοποιημένη σύριγγα από άλλο ΧΕΝ ενώ το 8,5% έχει 
αξιοποιήσει χρησιμοποιημένη σύριγγα που βρήκε στον δρόμο. Το 50,6% έχει δανείσει 
χρησιμοποιημένη σύριγγα σε κάποιον. 

 Το 57,6% έχει χρησιμοποιήσει /δανειστεί χρησιμοποιημένο εξοπλισμό kit για ενέσιμη 
χρήση τους τελευταίους 6 μήνες, ενώ το 60,5% έχει δανείσει τέτοιου είδους εξοπλισμό. 
 

Σεξουαλική συμπεριφορά   

 Το τελευταίο εξάμηνο το 38,1% δηλώνει πως είχε μόνο ένα σεξουαλικό σύντροφο, το 
25,7% κανέναν και το 27,7%  δύο ή περισσότερους.  

 Επιπλέον το 16,8% δηλώνει πως είχε σεξουαλική επαφή με εκδιδόμενο άτομο. 

 48,3% δηλώνει πως είχε σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη ενώ 45,7% όχι (με 
προφύλαξη) 
 

 

Έλεγχος Υγείας   

 44,4% δηλώνει πως έχει κάνει τεστ για φυματίωση (από 18 ετών). Από αυτούς σε 
Δημόσιο Νοσοκομείο (57,1%), στη ΜΑΒΥ/ΟΚΑΝΑ (5,8%) (ενημέρωση και παραπομπή 
σε νοσοκομείο) και αλλού το 27,8% (από αυτούς 91,4% σε άλλη δομή του ΟΚΑΝΑ). 
Μόλις 2,0% είχαν φυματίωση αλλά 23,8% δεν γνωρίζουν. 

 71,6% δηλώνει πως έχει κάνει τεστ για AIDS, το 47,1% από αυτούς σε Νοσοκομείο και το 
15,9% σε μονάδα απεξάρτησης ΟΚΑΝΑ, ενώ μόλις το 2% δηλώνει πως είναι θετικός. 

 96,7% γνωρίζουν πως ο ιός HIV μπορεί να διαδοθεί με τη χρήση 
κοινής/χρησιμοποιημένης σύριγγας και 93,5% με πρωκτική/κολπική σεξουαλική επαφή 
χωρίς προφυλακτικό, αλλά 14,5% θεωρούν ότι μπορεί να διαδοθεί πίνοντας από το ίδιο 
ποτήρι ή χρησιμοποιώντας το ίδιο πιάτο και 20,1% με το φίλημα. 

 77,1% έχει κάνει τέστ για Ηπατίτιδα, (60,7% από αυτούς έχουν κάποιο τύπο Ηπατίτιδας) 
Το 85,4% από αυτούς έχουν Ηπατίτιδα C ενώ το 4,4% Ηπατίτιδα Β και C (και επιπλέον 
1% Ηπατίτιδα B, C και κάποια άλλη). Στο σύνολο του δείγματος των ερωτηθέντων μόνο 
το 39,1% έχει εμβολιαστεί για την Ηπατίτιδα Β. 

 96,4% γνωρίζουν πως η Ηπατίτιδα C μπορεί να μεταδοθεί με τη χρήση 
κοινής/χρησιμοποιημένης σύριγγας και 81,7% με πρωκτική/κολπική σεξουαλική επαφή 
χωρίς προφυλακτικό και 86,0% με τη χρήση κοινού εξοπλισμού για τατουάζ ή piercing. 

 

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Συριγγών   

 Μόλις το 16,9% των ερωτηθέντων γνωρίζει Προγράμματα/Υπηρεσίες ανταλλαγής 
συριγγών και το 81,5% δηλώνει άγνοια. 

 Όσοι απάντησαν θετικά αναφέρουν σε συντριπτικό ποσοστό (97,6%) ΟΚΑΝΑ, ΜΑΒΥ, 
ΣΤΕΚΙ, ΠΡΑΞΙΣ. 

 Μόλις το 12,9% των ερωτηθέντων δηλώνει πως αξιοποιεί εξοπλισμό ΚΙΤ - σύριγγες από 
τέτοια προγράμματα ενώ το 86,1% όχι. 
 

 

Συμπεράσματα 

 Οι μισοί ερωτώμενοι είναι χωρίς μόνιμη κατοικία (η μεγάλη πλειονότητα 
φιλοξενούνται), ελάχιστα λιγότεροι από τους μισούς χωρίς κοινωνική ασφάλεια και η 
πολύ μεγάλη πλειονότητα χωρίς κανονική έμμισθη εργασία. 

 Περίπου ένας στους πέντε σε πιθανή παράλληλη χρήση. 
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 Η συντριπτική πλειονότητα έχουν κάνει γενικά ενέσιμη χρήση, ενώ και τον τελευταίο 
μήνα η μεγάλη πλειονότητα κάνουν χρήση ουσιών (ηρωίνη, βενζοδιαζεπίνες, κάνναβη 
κ.ο.κ.). 

 Αρκετά παραπάνω από τους μισούς έχουν δανειστεί ή δανείσει χρησιμοποιημένο 
εξοπλισμό kit για ενέσιμη χρήση τους τελευταίους 6 μήνες, ενώ οι μισοί έχουν δανείσει 
και λίγο λιγότεροι  από τους μισούς έχουν δανειστεί χρησιμοποιημένη σύριγγα. 

 Λίγο λιγότεροι από τους μισούς είχαν σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη. 

 Η μεγάλη πλειονότητα έχουν κάνει τεστ  για AIDS και ηπατίτιδα αλλά λιγότεροι από τους 
μισούς για φυματίωση. Ελάχιστοι έχουν φυματίωση ή/και AIDS αλλά η πλειονότητα 
έχουν ηπατίτιδα (κυρίως C). Σε γενικές γραμμές φαίνεται να γνωρίζουν τους βασικούς 
τρόπους μετάδοσης του ιού HIV και της Ηπατίτιδας C αλλά υπάρχουν και αξιοσημείωτα 
ποσοστά άγνοιας/σύγχυσης. 

 Σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό γνωρίζουν Προγράμματα/Υπηρεσίες ανταλλαγής συριγγών 
και σε ακόμη μικρότερο αξιοποιούν εξοπλισμό ΚΙΤ - σύριγγες από τέτοια προγράμματα. 

 …… 
 

 

Συμπερασματικά, όπως και στην Αθήνα και ενδεχομένως σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, οι 

ανάγκες για streetwork  στη Θεσσαλονίκη παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με το 

δείγμα! 

 

 

Προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επιχειρήσεων 

 

 Καθυστέρηση στη διανομή του αναμνηστικού δώρου στους προσεγγισμένους Χ.Ε.Ν. 
κατά την υλοποίηση των επιχειρήσεων λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας του 
διαγωνισμού επιλογής συνεργάτη. 

 Παρεμβάσεις  της αστυνομίας για εξακρίβωση στοιχείων-(Προσαγωγή 
εκπαιδευτή/στέλεχους του Οργανισμού και των εκπαιδευόμενων Jobiste σε 
αστυνομικό τμήμα) 

 Απρόοπτες συνθήκες στις πιάτσες. 

 Ελάχιστοι δυσλειτουργικοί εκπαιδευόμενοι/Jobiste οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη 
Δράση 3. 

 Μειωμένη προσέλευση των αιτούντων Jobiste στα σεμινάρια της  Θεσσαλονίκης με 
αποτέλεσμα μικρότερο δείγμα προσεγγισμένων. 

 

 

 

 

 

 

Προβλήματα και εκκρεμότητες (κατά τη διάρκεια της ανάλυσης) 

 

 Δεν είναι διαθέσιμο προς ανάλυση το σύνολο των απαντήσεων των 
προσεγγισμένων ΧΕΝ (ερωτηματολογίων) προκειμένου να διεξαχθούν αξιόπιστες 
συγκριτικές μελέτες. 
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 Ελλιπής η σύνταξη της τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων για τη Θεσσαλονίκη καθώς 
η διαθεσιμότητα προς ανάλυση έως τις 31/12/14 αφορούσε το 54,1% του συνόλου 
των ερωτηματολογίων. 

 

 

ΔΡΑΣΗ 4 :  Ενημέρωση ωφελουμένων, κινητοποίηση – ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, 

προβολή δράσεων, διάχυση αποτελεσμάτων (Παραδοτέο 4) 

 

Στόχοι της δράσης υπήρξε η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα των 

εξαρτήσεων, η αλλαγή της νοοτροπίας των αντιλήψεων σε σχέση με τις εξαρτησιογόνες 

ουσίες, η καταπολέμηση της ιδέας των εξαρτήσεων ως τρόπου ζωής, η καταπολέμηση του 

κοινωνικού στίγματος των πρώην εξαρτημένων και η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο. 

Ταυτόχρονα, στόχο αποτέλεσε  και η προβολή του έργου και η    της  καινοτόμου παρέμβασης.   

 

Παρούσα Φάση – Ιανουάριος 2015 

Ολοκλήρωση των Δράσεων 1-3. Ημερίδα Λήξης του προγράμματος στην Αθήνα στις 19/12/14. 

Ολοκλήρωση της Δράσης 4. 

 

 

Προωθητικές ενέργειες (συνεδρίες με τοπικούς φορείς και χαράσσοντες πολιτική)  

 Ελληνική Αστυνομία Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών (κος Μάγγας Γ., 
Αστυνομικός Διευθυντής). 

 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (κος Σταματόπουλος Γ., Υποδιευθυντής Τμήματος 
Ναρκωτικών) 

 Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας (κος Ρόκκος Β., Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής) 

 Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας (κος Σταλίκας Α.)   

 Διευθυντής Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης (κος Μωυσιδης Β., Ταξιαρχος) 

 Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης (κα Γούλα Καλυψώ) 
 

 

 

 

Προβολή του προγράμματος  Χιονοστιβάδα –Εκπαιδεύσεις, Ημερίδες, Σεμινάρια 

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης για Αστυνομικούς σε θέματα Εξαρτήσεων        

  (4 εκπαιδευτικοί κύκλοι 04/14-02/15 ) MIS 337862 

 Συνέδριο Υγιούς Πόλης 22-25 Οκτωβρίου 2014 

 2η Πανελλήνια Συνάντηση για τον HIV και τις Ηπατίτιδες.(Σεπτέμβριος 2014) 

 Εντατικό Σεμινάριο για την Ιατρική στο Δρόμο(2ος κύκλος).Ιατρική Σχολή 
Αθηνών.(Νοέμβριος 2014)  

 Παρουσίαση τεχνογνωσίας του προγράμματος Χιονοστιβάδας στο Αντιναρκωτικό 
Συμβούλιο Κύπρου. 
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Αποδελτίωση από τον Τύπο για το πρόγραμμα Χιονοστιβάδα 

 

http://www.virus.com.gr/site/index.php/health/health-and-pharma-news-

events/item/4839-imerida-okana  

 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/14874-hmerida-toy-okana-gia-thn-

prolhpsh-thn-paraskeyh  

 

http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/2014/12/blog-post_264.html  

 

http://www.eumedline.eu/post/EPIXEIRHSH-XIONOSTIVADA-TOY-OKANA  

 

http://www.cretapost.gr/imerida-tou-okana-epichirisi-chionostivada/  

 

 

http://www.naftemporiki.gr/story/892711/imerida-prolipsis-gia-olous-apo-ton-okana  
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Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014  

1ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ  

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Διάδωσέ το... Το μήνυμα της πρόληψης μπορεί να μεταδοθεί από φίλο σε 
φίλο» 

Με αφορμή τη λήξη του έργου «Επιχείρηση Χιονοστιβάδα», ο ΟΚΑΝΑ οργανώνει Ημερίδα 
με τίτλο: «Διάδωσέ το... Το μήνυμα της πρόληψης μπορεί να μεταδοθεί από φίλο σε φίλο» 
την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 
Αθήνα) και ώρες 09.00 με 14.00.  

Η πρωτοποριακή μέθοδος πρόληψης υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τόσο 
μεγάλο εύρος: 41 στελέχη του ΟΚΑΝΑ επιμορφώθηκαν και εκπαίδευσαν περισσότερους 
από 400 πρώην χρήστες οι οποίοι με τη σειρά τους προσέγγισαν και ενημέρωσαν 
περισσότερους από 4.300 ενεργούς χρήστες για το AIDS, την ηπατίτιδα και άλλα λοιμώδη 
νοσήματα και για τους τρόπους πρόληψης και προστασίας της υγείας τους.  

Συνημμένα θα βρείτε πρόσκληση και πρόγραμμα της Ημερίδας. Παρακαλούμε για τη 
δημοσίευση της εκδήλωσης.  

 

Πληροφορίες:  Λίτσα Λαγάκου, Επιστημονικά Υπεύθυνος Υποέργου «Επιχείρηση 
Χιονοστιβάδα», τηλ. 210 8898272, 6973025228  

Ελισάβετ Ναζλή, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Έργου «Αγωγή και Προαγωγή της 
Υγείας των Χρηστών Εξαρτησιογόνων Ουσιών», τηλ. 6942297633 

 

Η «Επιχείρηση Χιονοστιβάδα: Υπηρεσίες Ενημέρωσης και ΠαροχήςΒοήθειας στους Ενεργούς Χρήστες για την Πρόληψη 
και Μείωση της Βλάβης από τη Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών» αποτελεί το Υποέργο 1 της πράξης: «Αγωγή και 
Προαγωγή της Υγείας των Χρηστών Εξαρτησιογόνων Ουσιών» (MIS 339476) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού». Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013  και 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. 

 

 

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 

2ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ  

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Διάδωσέ το... Το μήνυμα της πρόληψης μπορεί να μεταδοθεί από φίλο σε 
φίλο» 

 

Στην ουσιαστική ανάγκη συνέχισης αλλά και επέκτασης του έργου του ΟΚΑΝΑ «Επιχείρηση 
Χιονοστιβάδα» ως μίας εξαιρετικά σημαντικής παρέμβασης για την προσέγγιση πληθυσμού 
ενεργών χρηστών που δεν υποστηρίζονται από καμία θεραπευτική ή άλλη δομή, 
επικεντρώθηκε η συζήτηση κατά την Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 
2014, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με τίτλο: «Διάδωσέ το... Το μήνυμα της πρόληψης μπορεί 
να μεταδοθεί από φίλο σε φίλο».  

Το έργο υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλο εύρος. Την περίοδο 
2012 – 2014, 41 στελέχη του ΟΚΑΝΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επιμορφώθηκαν και 
εκπαίδευσαν περισσότερους από 400 πρώην χρήστες, οι οποίοι με τη σειρά τους 
προσέγγισαν και ενημέρωσαν περισσότερους από 4.300 ενεργούς χρήστες, για το AIDS, την 
ηπατίτιδα και άλλα λοιμώδη νοσήματα και για τους τρόπους πρόληψης και προστασίας της 
υγείας τους.  

 «Η “Χιονοστιβάδα” δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα προσέγγισης χρηστών και διάδοσης 
μηνυμάτων πρόληψης για τα μεταδιδόμενα νοσήματα και την ασφαλή χρήση» είπε η 
υπεύθυνη του υποέργου Λίτσα Λαγάκου, «αλλά αποτελεί μία τεχνική δημιουργίας δικτύων 
μέσα από τη στρατολόγηση πρώην ή λειτουργικών ενεργών χρηστών για να προσεγγίσουν 
τον κρυμμένο πληθυσμό των χρηστών σε χώρους εκτός δομών (πιάτσες). Γίνεται έτσι ένα 
μέσο διάχυσης μηνυμάτων με γεωμετρική πρόοδο με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
περιθωριοποιημένων χρηστών σχετικά με νοσήματα όπως το AIDS και η ηπατίτιδα, την 
ενημέρωσή τους για υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης (π.χ. πολυιατρεία, υπηρεσίες 
streetwork, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κ.α.) αλλά και την καταγραφή των 
αναγκών τους, ώστε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ». 

Ο Κωνσταντίνος Γαζγαλίδης, Συντονιστής Μονάδων & Υπηρεσιών ΟΚΑΝΑ Βορείου Ελλάδας 
μίλησε για το διαρκώς ογκούμενο πρόβλημα της χρήσης ουσιών και της εξάρτησης εν μέσω 
κρίσης και προσδιόρισε τους τέσσερις πυλώνες αντιμετώπισής του: 1. καταστολή 2. 
πρόληψη 3. θεραπεία και 4. μείωση βλάβης, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η 
παρούσα δράση. 

Ο Σωτήρης Παπαδόπουλος, αρμόδιος της υπηρεσίας Streetwork του ΟΚΑΝΑ και οι 
συνεργάτες του, Νίκος Μαργαρίτης και Ειρήνη Καγκελάρη μίλησαν για την ιστορική 
διαδρομή αυτής της πρωτοποριακής μεθόδου πρόληψης, η οποία είχε ξαναδοκιμαστεί σε 
μικρότερη κλίμακα παλαιότερα τονίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί καθώς τα 
αποτελέσματά της είναι εντυπωσιακά. Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, «η συνεργασία μας 
με τους πρώην χρήστες ήταν πραγματικά πολύτιμη. Ήταν πολλές οι φορές που μας 
ξεπέρασαν καθώς μπήκαν σε περιοχές που για εμάς είναι αδύνατο να προσεγγίσουμε. 
Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους συνεργασίες μεταξύ στελεχών και πρώην χρηστών πρέπει να 
αποτελούν κομβικό κομμάτι οποιασδήποτε μελλοντικής παρέμβασης και προσέγγισης των 
ενεργών χρηστών, αν θέλουμε να προσφέρουμε σαν Οργανισμός». 

Τον λόγο στη συνέχεια πήραν οι πρώην χρήστες - συνεργάτες του προγράμματος 
(απόφοιτοι και μέλη Θεραπευτικών Προγραμμάτων), οι οποίοι κατέθεσαν την εμπειρία, τις 
αγωνίες αλλά και τις ανταμοιβές που τους προσέφεραν οι επιχειρήσεις «Χιονοστιβάδα». 
«Στην αρχή είχα μεγάλο φόβο. Δεν ήξερα πώς θα αντιδρούσα αν ξαναέμπαινα στην πιάτσα 
και έβλεπα αυτούς, με τους οποίους πριν λίγο καιρό ήμασταν μαζί. Όμως κατάφερα να τους 
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μιλήσω αλλά και να τους ακούσω μέσα από έναν άλλο ρόλο και αυτό ήταν εξαιρετικά 
θεραπευτικό για μένα. Ήταν όμως και γι αυτούς θεραπευτικό γιατί είδαν ότι ένας “δικός” 
τους ήταν τώρα από την “άλλη πλευρά”» είπε η Αναστασία.  

Στην Ημερίδα που παρακολούθησαν περισσότερα από 120 άτομα απηύθυναν χαιρετισμούς 
η Μαρία Ρεπούση, Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ και ο Βαγγέλης Καφετζόπουλος, Αναπληρωτής 
Διευθυντής Εφαρμογής Προγραμμάτων ΟΚΑΝΑ. 

 

 

- Λίτσα Λαγάκου, Επιστημονικά Υπεύθυνη Υποέργου «Επιχείρηση Χιονοστιβάδα», 
τηλ. 210 8898272  
 

- Ελισάβετ Ναζλή, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Έργου «Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας 
των Χρηστών Εξαρτησιογόνων Ουσιών», τηλ. 6942297633 

 
. 

 

 

Η «Επιχείρηση Χιονοστιβάδα: Υπηρεσίες Ενημέρωσης και ΠαροχήςΒοήθειας στους Ενεργούς Χρήστες για την Πρόληψη 
και Μείωση της Βλάβης από τη Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών» αποτελεί το Υποέργο 1 της πράξης: «Αγωγή και 
Προαγωγή της Υγείας των Χρηστών Εξαρτησιογόνων Ουσιών» (MIS 339476) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού». Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013  και 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Απολογιστικές Εκθέσεις Υποέργου 2 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
                            (Ο Κ Α Ν Α) 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ STREETWORK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΑΝΑΪΔΩΝ 9, 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

MIS 339476 

Τηλ. 2310 557270, φαξ: 2310 557276 

Email: streetworkthes@gmail.com 

  

 
 

 

 
Θεσσαλονίκη, 10/11/2014 

Αρ. Πρωτ.: 267  
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ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “STREETWORK” (ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ 

ΔΡΟΜΟ) MIS 3399476 

 

 

 

Έναρξη / Φιλοσοφία / Στόχος / Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Η αποδοχή των πολιτικών «Μείωσης της βλάβης» στο χώρο της 
ουσιοεξάρτησης επέτρεψαν εκτός των άλλων την εφαρμογή μέτρων, που 
αποσκοπούν κυρίως στη μείωση των αρνητικών συνεπειών της μακροχρόνιας 
χρήσης σε σωματικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, χωρίς την 
απαραίτητη προϋπόθεση μείωσης της χρήσης ή και της απεξάρτησης. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί την ρεαλιστική αλλά και υπεύθυνη απάντηση του 
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών σε θέματα που αφορούν τόσο στη 
«Δημόσια Υγεία» όσο και σε θέματα «Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». 

Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΚΑΝΑ λειτουργεί  την Υπηρεσία «Δουλειά στο 
Δρόμο» (Streetwork) Θεσσαλονίκης (Πράξη: «Αγωγή και προαγωγή της 
υγείας χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών» με κωδικό MIS 339476 - Υποέργο 
ΙΙ). 

Πρόκειται για ειδικά προγράμματα παρέμβασης εκτός Δομών, σε 
χώρους συνάθροισης και συνδιαλλαγής χρηστών (πιάτσες, πλατείες, 
εγκαταλελειμμένα κτήρια κλπ.) καθώς και για υπηρεσίες που παρέχονται στο 
Σταθμό ελεύθερης εισόδου χωρίς όρους και προϋποθέσεις «αποχής» για 
την υποδοχή, την εξυπηρέτηση ή και την ολιγόωρη διαμονή των χρηστών [βλ. 
πρόταση Υποέργο 2: Λειτουργία Υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» 
(Streetwork) στην Θεσσαλονίκη].   

 Στόχος της υπηρεσίας είναι η κοινωνική μέριμνα αλλά και η βασική 
υγειονομική φροντίδα ανθρώπων (μακροχρόνιων ενδοφλέβιων χρηστών 
εκτός θεραπευτικών Δομών), αποκλεισμένων από προνοιακά συστήματα και 
συστήματα υγείας. Αναμενόμενο άμεσο αποτέλεσμα είναι η προστασία της 
ατομικής υγείας αλλά και η πρόληψη της μετάδοσης λοιμωδών και άλλων 
μεταδιδόμενων νοσημάτων στα πλαίσια της προάσπισης της Δημόσιας 
Υγείας. 

Μετά από την καταγραφή των σχετικών αναγκών της Θεσσαλονίκης, την 
μελέτη και αξιολόγηση αντίστοιχων δομών της Ελλάδας και του εξωτερικού,  
και αξιοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν όλοι οι διαθέσιμοι 
κοινωνικοί Φορείς (Μ.Κ.Ο, Δήμοι, εκκλησία κλπ.) προχωρήσαμε στην έναρξη 
της λειτουργίας της υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο». Η εγκαθίδρυση της 
υπηρεσίας έγινε στις 14/1/2013 με αρ. απόφασης 08, στο κτήριο επί της οδού 
Δαναΐδων 9 (πρώην μονάδα εφήβων «Ναυτίλος»). Το παραπάνω κτήριο 
κρίθηκε κατάλληλο εκτός των άλλων και εξαιτίας της προσβασιμότητας του 
από όλα τα σημεία της πόλης, της παρουσίας στο ίδιο κτήριο κοινωνικού 
παντοπωλείου και κοινωνικού οδοντιατρείου του Δήμου καθώς και της 
παρουσίας του  Αστυνομικού Τμήματος Πλατείας Δημοκρατίας στη διπλανή 
οικοδομή.  
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Ακολούθησε κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού και στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις αρχικά με στόχο την γνωστοποίηση της 
έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας τόσο στους χρήστες εξαρτησιογόνων 
ουσιών όσο και στο ευρύτερο κοινό. Χρησιμοποιηθήκαν επίσης τοπικά μέσα 
ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπα) και πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση σε κεντρική πλατεία – “πιάτσα” της πόλης σε συνεργασία με την 
PRAKSIS όπου διενεργήθηκαν 23 έλεγχοι για τον ιό του HIV.  

Επιπλέον, ξεκίνησε συνεργασία με το δίκτυο Dynamo (διεθνές δίκτυο 
Streetwork) στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των 
στελεχών του Dynamo στην έδρα της Υπηρεσίας, έγινε ενημέρωση για τις 
δράσεις μας και κληθήκαμε για παρουσίαση στην ημερίδα με θέμα 
«Αλληλεγγύη και Κοινωνική Υποστήριξη Ατόμων και Κοινοτήτων μέσω του   
Streetwork” που διοργάνωσε η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με την DYNAMO. 
Παράλληλα μας προτάθηκε η συμμετοχή μας στην δημιουργία του εθνικού 
δικτύου Streetwork ως μέλος του διεθνές δικτύου το οποίο τελεί υπό την 
αιγίδα της Dynamo. Επίσης συμμετείχαμε με την συγγραφή και δημοσίευση 
μιας δικής μας ιστορίας παρέμβασης στο δρόμο που δημοσιεύτηκε σε έκδοση 
σχετικού εγχειριδίου του άνω διεθνούς οργανισμού.  

Εντοπίζοντας το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή του 

Δενδροποτάμου με την διακίνηση και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εν λόγω περιοχής, η 

Υπηρεσία σχεδίασε και υλοποιεί παρέμβαση στη συγκεκριμένη περιοχή από 

τον Ιούνιο του 2013 μέχρι και σήμερα σε σταθερή βάση.  

Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινωνίας 

και της προάσπισης της ατομικής και δημόσιας υγείας στις 4/11/2013 

πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Δενδροποτάμου δράση για δωρεάν 

εξέταση για τον ιό του HIV σε συνεργασία με την κινητή μονάδα της 

PRAKSIS. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την PRAKSIS η Υπηρεσία 

συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης από τον ιό του HIV. 

Ειδικότερα, μέλη της ομάδας συμμετείχαν στις δράσεις που οργάνωσε η 

PRAKSIS από 22-29 Νοεμβρίου 2013 σε διάφορα σημεία της πόλης. Στις 

18/02/2014 διοργανώθηκε δράση Δενδροφύτευσης στο Τριάδι θέρμης στην 

οποία συμμετείχαν άτομα που προσέρχονται καθημερινά στο Σταθμό 

ελεύθερης πρόσβασης. Και τα δύο χρόνια της λειτουργίας της Υπηρεσίας την 

26η Ιουνίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 

υλοποιήθηκαν «Street Festival» που περιελάμβαναν ποικίλες εκδηλώσεις με 

στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κινητοποίηση.  Επίσης στις 

20/12/2014 διοργανώθηκε Ημερίδα απευθυνόμενη στις μονάδες του ΟΚΑΝΑ 
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με θέμα «Λειτουργία Σταθμού Άμεσης Πρόσβασης. Δυνατότητες συνεργασίας 

με μονάδες φαρμακευτικής αντιμετώπισης.».  
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας 
της Υπηρεσίας έως και σήμερα είναι επιγραμματικά οι εξής:  

 

● Streetwork 

● Διαπίστωση των αναγκών των χρηστών (ιατρικών, νομικών, 
κοινωνικών, ψυχολογικών κ.α ) 

● Διαμεσολάβηση για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών  
● Διάχυση πληροφοριών σχετικά με κινδύνους υγείας και τα προβλήματα 

που συνδέονται με την μακροχρόνια ενδοφλέβια χρήση (μολυσματικές 
ασθένειας, ενδοκαρδίτιδες, φυματίωση κ.α) 

● Κινητοποίηση για την αποδοχή των αναγκών και την αναζήτηση 
τρόπου αντιμετώπισης  

● Πρακτικές ενίσχυσης σε ζητήματα διαβίωσης – επιβίωσης (σίτιση, 
ατομική υγιεινή, ένδυση, στέγαση) 

● Παρεμβάσεις σε κρίσεις – Ψυχολογική υποστήριξη 

● Ανταλλαγή συριγγών 

● Ενημέρωση – εκπαίδευση για ασφαλέστερη χρήση 

● Ενημέρωση για την ανάγκη διαγνωστικού ελέγχου σε μολυσματικές 
ασθένειες καθώς και την δυνατότητα εμβολιασμών 

● Ευαισθητοποίηση των φορέων που δραστηριοποιούνται στην πόλη για 
ζητήματα κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των χρηστών (OAEΔ, Πρόνοια, Αστυνομικά τμήματα, 
Φαρμακεία, Ιατρικό Σύλλογο, Μ.Κ.Ο, Νοσοκομεία κτλ) 

● Τράπεζα ειδών ένδυσης και υπόδησης 

● Καθημερινή παροχή πρωινού και καφέ και δυνατότητα παραμονής στο 
σταθμό ελεύθερης εισόδου  

Όλα τα παραπάνω παρέχονται τόσο εντός όσο και εκτός δομής 
(Streetwork).  

 

 

Στοιχεία / πληροφορίες για την δράση της Υπηρεσίας  

Από την έναρξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας μέχρι και τον Σεπτέμβριο 

του τρέχοντος έτους έχουν καταγραφεί τα παρακάτω στοιχεία:   

 

Α. Υπηρεσίες εντός Δομής  

1. Συνολικός αριθμός επισκέψεων που 

δέχθηκε ο Σταθμός ελεύθερης εισόδου 

4418 

    1.α. Αριθμός νέων πελατών που 

προσήλθαν στο Σταθμό 

308 

2. Αριθμός ατόμων που δέχθηκαν υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  

317 

3. Αριθμός ατόμων που δέχθηκαν υπηρεσίες 4418 
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σίτισης 

4. Αριθμός ατόμων που δέχθηκαν υπηρεσίες 

παροχής ρουχισμού 

348 

5. Αριθμός ατόμων που συμμετείχαν σε 

ενημερώσεις για ασφαλέστερη χρήση  

279 

6. Αριθμός ατόμων στα οποία διατέθηκαν 

σύριγγες, προφυλακτικά, κλπ. 

507 

7. Αριθμός συριγγών που διατέθηκαν 2379 

8. Αριθμός προφυλακτικών που διατέθηκαν 860 

Β. Υπηρεσίες εκτός Δομής (streetwork)  

1. Αριθμός εξορμήσεων 217 

2. Αριθμός συνόλου χρηστών που 

προσεγγίστηκαν  

7630 

    2. α. Αριθμός νέων χρηστών που 

προσεγγίστηκαν  

1277 

3. Αριθμός ατόμων στα οποία διατέθηκαν 

σύριγγες, προφυλακτικά, κλπ 

5800 

4. Αριθμός συριγγών που διατέθηκαν  25221 

5. Αριθμός προφυλακτικών που διατέθηκαν 6568 

Γ. Υπηρεσίες εντός και εκτός Δομής  

1. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν σε 

θεραπευτικά προγράμματα 

92 

2. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν σε 

φορείς υγείας  

89 

3. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν στο 

υπνωτήριο αστέγων 

39 

4. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν 

στον ΟΑΕΔ 

210 

5. Αριθμός ατόμων που έλαβαν Ψυχολογική 

Υποστήριξη και Συμβουλευτική 

93 

6. Αριθμός ατόμων που έλαβαν Νομική 

Συμβουλευτική 

45 

7. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν σε 89 
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φορείς υγείας  

8. Αριθμός ατόμων που υποστηρίχθηκαν για 

την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητος 

78 

9. Αριθμός ατόμων που διασυνδέθηκαν με  

την Πρόνοια 

140 

10. Αριθμός ατόμων που διευθετήθηκαν 

φορολογικές τους υποθέσεις 

350 

11. Αριθμός ατόμων που παραπέμφθηκαν σε 

θεραπευτικά προγράμματα 

87 

12. Αριθμός ατόμων που συνοδεύτηκαν σε 

υπηρεσίες 

106 
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Θεσσαλονίκη, 17/2/2015 

 Προς:  κύριο Κ. Μαραγκό 

 

 

ΘΕΜΑ: MIS 339476 ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ:  Έκθεση υλοποίησης 2ου εξαμήνου 2014 και 

προγραμματισμός έργου 1ου εξαμήνου 2015 Υπηρεσίας Streetwork θεσσαλονίκης  

 

 

I. ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 

Η υπηρεσία “Streetwork” Θεσσαλονίκης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 

(1/7/2014 -31/12/2014) πραγματοποίησε  δράσεις  εκτός  και  εντός δομής,  

συνεργάστηκε με θεραπευτικά προγράμματα, νοσοκομεία, ΚΕΛΠΝΟ, κοινωνικούς 

φορείς (ΜΚΟ, ΚΕΚ), δήμους, αστυνομία,  και  πραγματοποίησε  προβολή  στη 

κοινότητα των  δράσεών  της μέσω επιστημονικών αναρτημένων ανακοινώσεων σε 

Συνέδρια και μέσω παρουσιάσεων σε τοπικά ΜΜΕ.  

A. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Συγκεκριμένα το δεύτερο εξάμηνο του 2014 ( 01/07/2014- 31/12/2014) ήρθε 

σε επαφή με 2.369 ωφελούμενους  (χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών ) εκ των 

οποίων 1985 ωφελούμενους εκτός δομής στο πλαίσιο των εξορμήσεων (streetwork) 

ενώ 592 άτομα εξυπηρετήθηκαν εντός δομής στο πλαίσιο της διάθεσης Σταθμού 

Ελεύθερης Πρόσβασης και των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Συγκεκριμένα στο παραπάνω χρονικό διάστημα  παρασχέθηκαν οι εξής 

υπηρεσίες: 

 Διάθεση χώρου αναψυχής με παροχή προγεύματος και ροφήματος 

 Εθελοντική συμμετοχή σε ομάδες (Αυτογνωσίας-Κινητοποίησης) 

 Διεκπεραίωση δημοσιονομικών θεμάτων (ταυτότητες , βιβλιάρια υγείας, 

κάρτα ανεργίας κτλ.  

 Οργάνωση ελεύθερου χρόνου (ομάδα cinefile-παρακολούθηση ταινιών, 

τουρνουά τάβλι κλπ) 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

                      (Ο Κ Α Ν Α) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ STREETWORK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΑΝΑΪΔΩΝ 9, 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

            (MIS 339476) 

Τηλ. 2310 557270, φαξ: 2310 557276 

Email: streetworkthes@gmail.com 

  

 
 
Αρ. Πρωτ.: 14 
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 Ατομική κινητοποιητική συμβουλευτική (Motivational interviewing)  

 Παρέμβαση σε κρίση και διασύνδεση με οικογένεια 

 Διασύνδεση και παραπομπή (Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, ΜΚΟ) για ιατρικές 

εξετάσεις/παρεμβάσεις  

 Διάγνωση και υποστήριξη αντιμετώπισης της συννοσηρότητας  

 Διασύνδεση και παραπομπή σε θεραπεία απεξάρτησης ή σε φαρμακευτική 

αντιμετώπιση της εξάρτησης 

 Νομική συμβουλευτική (εθελοντική υπηρεσία από επαγγελματίες 

δικηγόρους) 

 Φοροτεχνική συμβουλευτική (μνημόνιο συνεργασίας με Ένωση 

Φοροτεχνικών Β. Ελλάδας) 

 Παροχή ειδών ένδυσης (βεστιάριο) 

 Τήρηση υπηρεσίας αρχειοθέτησης- καταγραφής και έρευνας 

 

B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Στο πλαίσιο των στόχου ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας επιλέχθηκε το  

1) 5o Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής 
Ιατρικής 

που έγινε στις 21-23 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και στο οποίο συμμετείχαμε με 
Αναρτημένη Ανακοίνωση (POSTER) με Θέμα:  «Υπηρεσίες σε ενεργούς χρήστες 
ουσιών στο δρόμο: Απάντηση στα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα», καθώς 
επίσης με το ίδιο θέμα και επίσης Αναρτημένη Ανακοίνωση συμμετείχαμε και στο 

2)  2Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στη ΠΦΥ 
Το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα από τις 18 έως τις 20 Δεκεμβριου 2014. 

Έγιναν επίσης τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και δεχτήκαμε 
επισκέψεις από ΜΜΕ στους χώρους της Υπηρεσίας. 

 

II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 
Λόγω λήξης σύμβασης του απερχόμενου προσωπικού και εν αναμονή νέων 
προσλήψεων, προέχει η εκπαίδευση-ενημέρωση των προσωρινά μετακινημένων 
υπαλλήλων του οργανισμού, η συντήρηση της επαφής με τους ωφελούμενους, οι 
παρεμβάσεις σε έκτακτες ανάγκες (παραχώρηση καταφυγίου σε περιπτώσεις 
ψύχους, παρεμβάσεις σε κρίσεις, παραπομπές σε νοσοκομειακά ιδρύματα κλπ., 
καθώς επίσης η διατήρηση των επαφών με ΜΚΟ, Δήμους και άλλους σχετικούς 
φορείς κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας.  

 

 

Γιάννης Εμινίδης 

 Επιστημονικά Υπεύθυνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Απολογιστική Έκθεσης Υποέργου 3 
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Αναστάσιος Παπακωνσταντίνου, Ψυχίατρος 
Υπεύθυνος Εποπτευόμενου Σταθμού «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 
 

      Αθήνα, 13/1/2015 

       

ΠΡΟΣ :  Γενικό Διευθυντή ΟΚΑΝΑ   

      Κοιν :  
- Ε.Καφετζόπουλο 

      Διευθυντή Διεύθυνσης Εφαρμογής  
Προγραμμάτων  
- Χ.Μπάνου 
Υπεύθυνη Τμήματος Προγραμμάτων  & 
 Χρηματοδότησης 

 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) 

Τελική έκθεση αποτελεσμάτων δράσεων 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), με συγχρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ), υλοποίησε την πράξη «Αγωγή και προαγωγή της υγείας χρηστών 

εξαρτησιογόνων ουσιών» με κωδικό αριθμό MIS 339476, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 

αποφάσεις: α) 1646/16.6.2011 (Ένταξη πράξης) και β) 6064/30.12.2013 (Τροποποίηση 

Ένταξης πράξης). Στα πλαίσια αυτής της πράξης, λειτούργησε, από τον Ιανουάριο του 2013 

έως τον Ιανουάριο του 2015, τον ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) για 

την προστασία της υγείας των ενεργών χρηστών, την έγκαιρη παρέμβαση για την 

αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (Overdose) και την προετοιμασία ένταξης σε 

προγράμματα θεραπείας, μέσω του οποίου παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες στους 

ενεργούς χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών.   

Ο πληθυσμός-στόχος του σταθμού ήταν ενήλικες χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών που 

ανήκουν κυρίως σε κοινωνικά αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες, άστεγοι, εκδιδόμενα 

άτομα, μετανάστες με ή χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, κ.ά., οι οποίοι ασκούν συμπεριφορές 

ενέσιμης χρήσης επικίνδυνες για τους ίδιους, αλλά και για τη δημόσια υγεία, συνήθως σε 

δημόσιους χώρους ή σε χώρους που δεν πληρούν στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας.  

Η πρόληψη και ο περιορισμός των επιβλαβών συνεπειών των ναρκωτικών αποτελεί στόχο 

της δημόσιας υγείας στις στρατηγικές όλων των κρατών μελών και στη στρατηγική της ΕΕ 

για τα ναρκωτικά. Οι υπηρεσίες μείωσης της βλάβης στοχεύουν στην προσέγγιση και την 

παροχή βοήθειας στην ομάδα των χρηστών που βρίσκονται εκτός θεραπευτικών 

προγραμμάτων, είτε γιατί δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημά τους είτε γιατί δεν έχουν 

αναπτύξει κίνητρο προκειμένου να ενταχθούν σε αυτά. Την τελευταία εικοσαετία, στην 

Ευρώπη παρατηρείται μια τάση ανάπτυξης και εδραίωσης των μέτρων μείωσης των 

επιβλαβών συνεπειών, καθώς και συνδυασμού τους με ένα ευρύ φάσμα άλλων 

υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών. 
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Από το 2011 στην Ελλάδα παρουσιάστηκε  πολύ μεγάλη αύξηση των νέων HIV λοιμώξεων 

ανάμεσα σε ΧΕΝ: το 2010 ο αριθμός νέων λοιμώξεων HIV σε ΧΕΝ ήταν 12, ενώ το 2011 

παρουσίασε 1500% αύξηση προσεγγίζοντας τις 241 νέες λοιμώξεις. Το 2012 ο αριθμός 

αυτός διπλασιάστηκε εκ νέου (522 νέες λοιμώξεις), ενώ το 2013 έχει μειωθεί πάλι στα 

ποσοστά του 2011 (262 νέες λοιμώξεις). Το 2014 παρουσιάστηκαν μόλις 84 νέες λοιμώξεις. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως επιδημία στο 

πλαίσιο Κοινής Συνάντησης Φορέων (ECDC, EMCDDA, ΠΟΥ Ευρώπης, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ και 

Fundamental Rights Agency) που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 28 και 29 Μαίου 2012, 

ενεργοποιήθηκαν η επίσημη Ελληνική Πολιτεία, οι Φορείς, οι Κοινωνικοί Εταίροι. Σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του ΠΟΥ, του UNODC και UNAIDS, του ECDC και του EMCDDA άρχισε 

να εφαρμόζεται πολιτική περιορισμού του φαινομένου.  

Κατά την περίοδο της λειτουργίας του «ΟΔΥΣΣΕΑ» πραγματοποιήθηκαν 2501 επισκέψεις 

από 330 διαφορετικούς χρήστες ναρκωτικών. Αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά 103 

περιπτώσεις υπερβολικής δόσης (overdose), μειώνοντας τη συχνότητα των θανατηφόρων 

υπερβολικών δόσεων και, ως εκ τούτου, το ποσοστό θνησιμότητας σε αυτόν τον πληθυσμό. 

Επίσης, διενεργήθηκαν περισσότερες από 100 παραπομπές σε θεραπευτικές υπηρεσίες. 

Τέλος, οι εργαζόμενοι του «ΟΔΥΣΣΕΑ» πραγματοποίησαν στο δρόμο (street workers) 

περισσότερες από 3500 προσεγγίσεις χρηστών ναρκωτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά και 

στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του ιού HIV. 

Από τη λειτουργία του σταθμού, τα στατιστικά δεδομένα είναι πέρα από οποιεσδήποτε 

θετικές προσδοκίες, καθώς επίσης και το ενδιαφέρον των ΜΜΕ της Ελλάδος και της 

Αλλοδαπής (εκτός των άλλων δημοσίευση στο περιοδικό LANCET, υπό εκτύπωση). Επίσης 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε από το Δήμο Αθηναίων, από πολλές ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο κατά των ναρκωτικών αλλά και άλλες εκτός του χώρου. 

Τέλος υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση οργανώσεων και φορέων της αλλοδαπής, σχετικά με τη 

λειτουργία του σταθμού, με πραγματοποίηση πολλών επισκέψεων στο σταθμό, καθώς και 

αποστολή επιστολών με σκοπό τον εκθειασμό και τα συγχαρητήρια για το εγχείρημα αυτό. 

Όλη αυτή η πολύ επιτυχημένη έκβαση της λειτουργίας του «ΟΔΥΣΣΕΑ» δε θα μπορούσε να 

καταστεί δυνατή χωρίς το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό. Διαφαίνεται δε πως είναι 

απαραιτήτως αναγκαία η παρουσία όλων των ειδικοτήτων που εργάστηκαν στο σταθμό, 

ώστε να είναι εφικτή η συνέχιση της επιτυχίας του συγκεκριμένου έργου. Πιο συγκεκριμένα 

είναι απαραίτητες οι παρακάτω ειδικότητες: 1 ψυχίατρος-Υπέυθυνος Σταθμού, 1 

ψυχολόγος, 4 νοσηλευτές, 2 αναισθησιολόγοι-επειγοντολόγοι, 1 κοινωνικός λειτουργός, 1 

κοινωνιοθεραπευτής στο σταθμό, 4 κοινωνιοθεραπευτές στο δρόμο (streetworkers). 

 

    Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του σταθμού 

 

    Αναστάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου 
    Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής-Σεξολόγος 

         Κιν. Τηλ.: +306973829033 
          E-mail: sakispapakonstantinou@yahoo.gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ 1: Ερωτηματολόγια Υ1Δ2-1 (Αθήνα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ 2: Ερωτηματολόγια Υ1Δ2-1 (Θεσσαλονίκη) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 1: Ερωτηματολόγια Υ1Δ2-2 (Αθήνα) 
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