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1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1. Σκοπός και στόχοι του έργου 

Οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών παρουσιάζουν πολλαπλά σωματικά και ψυχικά 

προβλήματα ως συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών. Τα λοιμώδη νοσήματα όπως ο ιός HIV 

και η ηπατίτιδα B και C συγκαταλέγονται στις πλέον σοβαρές συνέπειες της χρήσης 

ναρκωτικών για την υγεία. Για τον περιορισμό της εξάπλωσης των λοιμωδών νοσημάτων 

στους χρήστες ναρκωτικών, τα κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό 

προσεγγίσεων, όπως θεραπεία απεξάρτησης, διανομή αποστειρωμένων υλικών ενέσιμης 

χρήσης και ενημέρωση, εκπαίδευση, εργαστηριακές εξετάσεις και συμπεριφοριστικές 

παρεμβάσεις, συνήθως μέσω υπηρεσιών άμεσης πρόσβασης και ομάδων εργασίας εκτός 

δομών. Μέσω της προτεινόμενης πράξης θα οργανωθούν προγράμματα κατάρτισης για τα 

στελέχη του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης, τα οποία θα υλοποιήσουν στην συνέχεια 

τα νέα προγράμματα στη κοινότητα & τον δρόμο, με στόχο την πρόληψη της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών τη μείωση της βλάβης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων 

νοσημάτων, σε ειδικές κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και σε ενεργούς χρήστες.  

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του συγκεκριμένου έργου έχουν στόχο να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων που παρέχονται στα 

άτομα με διαταραχές χρήσης ουσιών και σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

Κύριοι στόχοι της λειτουργίας των νέων προγραμμάτων στη κοινότητα και στο 

δρόμο είναι : 

 Η προσέγγιση πληθυσμών που δυσκολεύονται ή δεν αποφασίζουν ή δε γνωρίζουν 

τις υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν. 

 Η γνωστοποίηση των υπηρεσιών, σε αυτούς τους πληθυσμούς, έγκαιρης 

παρέμβασης, θεραπείας, απεξάρτησης για την αύξηση της προσβασιμότητας. 

 H ενίσχυση των τοπικών υποστηρικτικών δικτύων και η κινητοποίηση των μελών 

της κοινότητας για την προαγωγή της πρόληψης. 

 H στοχευόμενη ενημέρωση της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα των νέων για την 

εξάρτηση στους χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας. 

 Η προσέγγιση στο δρόμο «ομάδων υψηλού κινδύνου», όπως για παράδειγμα οι 

μετανάστες – πρόσφυγες και η επικοινωνία στη γλώσσα τους με κατάλληλα 

φτιαγμένο υλικό. 
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Η προτεινόμενη πράξη, μέσω των υποέργων που θα υλοποιηθούν θα συμβάλλει :  

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

 στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω 

παρεμβάσεων σε νευραλγικούς 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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1.2. Δομή του έργου, παραδοτέα 

1.2.1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκπαίδευση στελεχών του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων 

Πρόληψης των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 

σε μεθόδους έγκαιρης παρέμβασης σε κοινωνικές ομάδες (ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενεργοί χρήστες) με στόχο 

την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

Το Υποέργο 1 περιελάμβανε το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για τα στελέχη του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης των Περιφερειών 

Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας τα οποία θα κληθούν να υλοποιήσουν τις νέες 

παρεμβάσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε ειδικές κοινωνικές ομάδες και 

ενεργούς χρήστες με στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και την 

μείωση της βλάβης.  

Μέσω του προτεινόμενου υποέργου και της εκπαίδευσης των στελεχών θα επιτευχθεί :  

 Η μείωση της βλάβης από την χρήση ουσιών, η πρόληψη της επιδείνωσης της υγείας 

των χρηστών, η αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών των εξαρτημένων και η 

γενικότερη μείωση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με την χρήση ουσιών.  

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

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

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

κοινωνικό σύνολο. 

 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. 

 Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ψυχοκοινωνικών και θεραπευτικών 

παρεμβάσεων που παρέχονται στα άτομα με διαταραχές χρήσης ουσιών.  

 Η 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. 
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Τα προγράμματα επιμόρφωσης για εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 

για τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία και για τα 

στελέχη του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. θα έχουν διπλό 

χαρακτήρα. Η επιμόρφωση έχει σκοπό τη συμβουλευτική και στήριξη σε θέματα αγωγής 

και προαγωγής της υγείας των ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών (Ο.Σ.) καθώς και 

την ενημέρωση και εκπαίδευση τους σε σχέση με τα νέα δεδομένα στον χώρο για τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την Ο.Σ. 

Θα υπάρχουν οργανωμένες εισηγήσεις με χρήση πολυμέσων, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν 

και ομαδικές διεργασίες με τους συμμετέχοντες να μπαίνουν σε παιχνίδια ρόλων 

βιωματικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης.  

Ο στόχος είναι 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. 

 

Το πρόγραμμα όπου θα εκπαιδεύτηκαν συνολικά 240 στελέχη ΟΚΑΝΑ και Κέντρων 

Πρόληψης περιλαμβάνει την υλοποίηση δώδεκα επιμορφωτικών σεμιναρίων έξι σε Αθήνα 

και έξι σε Θεσσαλονίκη σε τρεις ενότητες οι οποίες αναλυτικά είχαν ως εξής: 

1. Εκπαίδευση για την εφαρμογή των παρεμβάσεων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της 

κοινότητας (Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Κοινωνικές ομάδες με γλωσσικές και 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (τσιγγάνοι) – Φυλακισμένοι, Αποφυλακισμένοι, Ανήλικοι 

παραβάτες – Εκδιδόμενες γυναίκες, φορείς HIV/AIDS κ.α.). 

2. Εκπαίδευση για την εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης σε φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

3. Εκπαίδευση σε παρεμβάσεις πρόληψης και μείωσης της βλάβης σε ενεργούς χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 

Αποτελέσματα 

Τα προτεινόμενα επιμορφωτικά σεμινάρια είχε ως αποτέλεσμα την υποβοήθηση των 

εκπαιδευομένων στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της Ομάδας – Στόχου (Ο.Σ) και την 

απόκτηση της απαιτούμενης παιδαγωγικής κατάρτισης. Οι εκπαιδευτές θα κατανοήσουν 

τον τρόπο σκέψης και την ψυχολογική κατάσταση των μελών της Ο.Σ. ώστε να είναι σε θέση 
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να αποφύγουν λάθη χειρισμών και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε πρόβλημα 

που προκύπτει κατά την προσέγγιση και ενημέρωση των χρηστών.  

Παρούσα και καταληκτική φάση  

Το Υποέργο 1 είχε έναρξη την 1/7/2012 και ολοκληρώθηκε στις 30/6/2013 και 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

Η στατιστική ανάλυση, επεξεργασία και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων των 

καταρτιζομένων - σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδόθηκε στην Ενδιάμεση Έκθεση 

Αξιολόγησης. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 

 Π.Α Σύνολο προγραμμάτων κατάρτισης : 12 προγράμματα.  

Συνολικός αριθμός καταρτιζομένων : 240 στελέχη ΟΚΑΝΑ και Κέντρων 

Πρόληψης 

Συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης : 1.100 ώρες 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
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1.2.2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Οργάνωση και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων 

πρόληψης στην κοινότητα και στο δρόμο από τον ΟΚΑΝΑ, τα 

Κέντρα Πρόληψης και το Πρόγραμμα Αυτοβοήθειας στην Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη. 

ΔΡΑΣΗ 2.1. Μελέτη για τη Διερεύνηση των αναγκών των ομάδων-στόχου στις 

οποίες θα γίνουν οι παρεμβάσεις 

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην αξιόπιστη καταγραφή των αναγκών της ομάδας 

στόχου έτσι ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις που θα 

καλύπτουν τις καταγεγραμμένες ανάγκες αυτών. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος και συγκεκριμένο στην υλοποίηση της 

Δράσης 1 του Υποέργου 2 πραγματοποιείται έρευνα για την καταγραφή των αναγκών  

Κύριοι στόχοι της συγκεκριμένης Δράσης είναι: 

 η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από το ζήτημα της χρήσης και 

της διακίνησης ουσιών, 

 η διερεύνηση των στάσεων των περίοικων σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση 

στις κατά τόπους περιοχές του Δήμου , 

 η περιγραφή της σύνθεσης και συγκέντρωσης του πληθυσμού και των 

χαρακτηριστικών του, 

 η κατανόηση της δυναμικής της αλληλεπίδρασης χρηστών και περίοικων, 

 η διερεύνηση της ύπαρξης και λειτουργίας φορέων και υπηρεσιών και τη δικτύωσή 

τους, 

 η διερεύνηση και την καταγραφή προτάσεων αντιμετώπισης και βελτίωσης της 

κατάστασης από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τα ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν σε κάθε περιοχή. 

 

Απώτερος στόχος είναι η καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών ανά περιοχή και ανά άτομα 

που διαβιούν στην περιοχή έτσι ώστε να γίνει ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 

για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Κύρια Επιδίωξή είναι η προώθηση μιας κοινής δράσης 

για τη βελτίωση της δυναμικής των σχέσεων σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τις ανάγκες και 

τα χαρακτηριστικά της, όπως αυτά εμφανίζονται μέσα από την εικόνα των ίδιων των 

ατόμων που διαμένουν και κινούνται στην περιοχή. 
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Οι υπεύθυνοι για τον Επιστημονικό Σχεδιασμό της έρευνας θεώρησαν σκόπιμο για την 

αξιοπιστία του αποτελέσματος, η καταγραφή των αναγκών να γίνει από διαφορετικά είδη 

εμπλεκόμενων και συγκεκριμένα: 

 κάτοικοι της περιοχής (απλοί κάτοικοι, καταστηματάρχες κ.α) 

 κοινωνικοί φορείς που δρουν στην περιοχή (Δημόσιοι και Μ.Κ.Ο) 

 εκπρόσωποι των Δήμων 

 οι ομάδες στόχοι (ενεργοί χρήστες κ.ά) 

 

Με τον τρόπο αυτό έγινε η καταγραφή αναγκών από διαφορετικές οπτικές γωνίες ανάλογα 

με τον τρόπο που βλέπει ο κάθε εμπλεκόμενος το πρόβλημα και ο σχεδιασμός της 

συγκεκριμένης παρέμβασης για την επίλυσή του θα είναι πιο στοχευμένος, ώστε να επιλύει 

το πρόβλημα όλων των εμπλεκομένων. 

 

Παρούσα φάση και καταληκτική φάση  

Η Δράση 2.1 ολοκληρώθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 

Αναλυτική έκθεση /αναφορά για το σχεδιασμό και τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες της 

συγκεκριμένης δράσης περιλαμβανόταν στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης. 

 

 

ΔΡΑΣΗ 2.2 Οργάνωση και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων πρόληψης στην 

κοινότητα και στο δρόμο από τον ΟΚΑΝΑ, τα Κέντρα Πρόληψης και το 

Πρόγραμμα Αυτοβοήθειας στη Θεσσαλονίκη, για 24 μήνες.  

Η δράση «προσέγγισης-ενημέρωσης ενεργών χρηστών 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 στελέχη των μονάδων του 

ΟΚΑΝΑ που έχουν εκπαιδευτεί στην προσέγγιση των συγκεκριμένων ομάδων στόχων και 

την υπηρεσία των streetworkers. 
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Σκοποί της δράσης  

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

πρόληψης μετάδοσης ασθενειών, αγωγής και προαγωγής της υγείας τους.  

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

την αύξηση της προσβασιμότητας σε αυτούς τους πληθυσμούς. 

3. 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. 

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

εγκληματικότητας που σχετίζεται με την χρήση ουσιών.  

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

τους φορείς απεξάρτησης. 

6. Χαρτογράφηση νέων περιοχών συνάθροισης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 

παρεμβάσεις. 

7. Διερεύνηση των γνώσεων, ανταλλαγή εμπειριών και βελτίωση των παρεχόμενων 

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

8. Κάλυψη κοινωνικών αναγκών των ενεργών χρηστών. 

9. Κάλυψη νομικών αναγκών των ενεργών χρηστών. 

10. Δικτύωση όλων των τοπικών φορέων σε επίπεδο πρόληψης ,έγκαιρης παρέμβασης 

αλλά και κάλυψης κοινωνικών αναγκών. 

 

Παρούσα φάση και καταληκτική φάση  

Η Δράση ολοκληρώθηκε. 

 

Στο Παράρτημα 1 μπορεί να βρεθεί Ειδική έκθεση αξιολόγησης της Δράσης 2.2  

Η Έκθεση εμπεριέχει α) καταγραφή των σημαντικότερων παρεμβάσεων σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη β) αποτελέσματα από την επεξεργασία των Εντύπων Υ.2.1 & Υ.2.2, SWOT 

Ανάλυσης γ) Συμπεράσματα. 
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ΔΡΑΣΗ 2.3 Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών/φορέων/ 

επαγγελματιών με τον ΟΚΑΝΑ και τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ για τη 

δημιουργία ενός πλαισίου πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών στις τοπικές 

κοινωνίες και το συστηματικό έλεγχο και αποτροπή της πρόσβασης των 

ανηλίκων.  

Οι Δράσεις Δικτύωσης με την τοπική κοινωνία (ΟΤΑ, Αστυνομικές Αρχές, Κοινωνικοί εταίροι, 

Εκκλησία, τοπικοί καταστηματάρχες κ.α) , αποσκοπούν αφενός στην ενημέρωση 

/ευαισθητοποίησης τους σε θέματα πρόληψης. Αφετέρου δε , αποσκοπούν στην 

κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή τους στην κάλυψη μέρους των πολυποίκιλων αναγκών 

των ενεργών χρηστών μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας όλων των 

εμπλεκόμενων στο δίκτυο. 

 

Παρούσα φάση και καταληκτική φάση  

Η Δράση ολοκληρώθηκε. 

 

Στο Παράρτημα 2 μπορεί να βρεθεί Ειδική Έκθεση αξιολόγησης της Δράσης 2.3 

Η Έκθεση θα περιλαμβάνει α) Περιγραφή των σημαντικότερων Δράσεων δικτύωσης στην 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη β) Πίνακες δικτύωσης γ) Αποτελέσματα από την επεξεργασία του 

Έντυπου Υ2.3.1, Υ.2.3.2, δ) Συμπεράσματα. 

 

ΔΡΑΣΗ 2.4. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης της λειτουργίας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης σε όλη την 

επικράτεια και όπου υπάρχει ανάγκη, με παράλληλη δέσμευση διάχυσης των 

αποτελεσμάτων της παραπάνω πιλοτικής πράξης  

Παρούσα φάση και καταληκτική φάση 

Η Δράση ολοκληρώθηκε. 

 

ΔΡΑΣΗ 2.5: Προβολή πράξης, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων  

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, στόχο αποτελεί και η προβολή του έργου και η διάχυση των αποτελεσμάτων των 

καινοτόμων παρεμβάσεων. 
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Μεθοδολογία υλοποίησης δράσης  

 Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού δράσεων. 

 Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προσέγγισης ενεργών χρηστών. 

 Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού πληροφόρησης και δημοσιοποίησης (σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή). 

 Διοργάνωση δράσεων / εκδηλώσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. 

 Δράσεις δημοσιοποίησης της πράξης με σκοπό την ενεργοποίηση και ενημέρωση των 

μελών των ΟΣ. 

 

Παρούσα φάση και καταληκτική φάση 

Η Δράση ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση πλήθος προωθητικών ενεργειών 

δημοσιοποίησης του Έργου και των αποτελεσμάτων του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη . 

 

Στο Παράρτημα 3 μπορεί να βρεθεί Ειδική Έκθεση αξιολόγησης της Δράσης 2.5 

Η Έκθεση θα περιλαμβάνει α) Περιγραφή των σημαντικότερων Δράσεων δημοσιότητας 

στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη β) Πίνακες γ) Αποτελέσματα από την επεξεργασία του 

Έντυπου Υ2.5.1,δ) Συμπεράσματα 
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2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η Εταιρεία ΙNTRAWAY ΕΠΕ, ως ανάδοχος για την εξωτερική αξιολόγηση του συγκεκριμένου 

Έργου, θα ήθελε να ευχαριστήσει για την εποικοδομητική συνεργασία κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης : 

 Τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου κ. Καλογιάννη Α. 

 Όλους τους εμπλεκόμενους στο Έργο 

Ιδιαίτερα δε, θα ήθελε να ευχαριστήσει, τις Υπεύθυνες /Συντονίστριες σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη κ. Γεωργαλά Νίκη  και κ. Χριστιά Ελένη αντίστοιχα. Η άψογη συνεργασία και η 

γενικότερη συμβολή τους με την παροχή των απαραίτητων στοιχείων, σε όλα τα στάδια της 

αξιολογητικής διαδικασίας, ήταν πολύτιμη. 

 

Σας ευχόμαστε  

Καλή Συνέχεια στο έργο σας  
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 Στο Παράρτημα 1 μπορεί να βρεθεί Ειδική έκθεση αξιολόγησης της Δράσης 2.2  

Η Έκθεση εμπεριέχει α) καταγραφή των σημαντικότερων παρεμβάσεων σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη β) αποτελέσματα από την επεξεργασία των Εντύπων Υ.2.2& Υ.2. 1 

SWOT Ανάλυσης γ) Συμπεράσματα. 

 Στο Παράρτημα 2 μπορεί να βρεθεί Ειδική Έκθεση αξιολόγησης της Δράσης 2.3 

Η Έκθεση θα περιλαμβάνει α) Περιγραφή Δράσεων δικτύωσης στην Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη β) Πίνακες δικτύωσης γ) Αποτελέσματα από την επεξεργασία του 

Έντυπου Υ.2.3.1, δ) Συμπεράσματα. 

 Στο Παράρτημα 3 μπορεί να βρεθεί Ειδική Έκθεση αξιολόγησης της Δράσης 2.5 

Η Έκθεση θα περιλαμβάνει α) Περιγραφή Δράσεων δημοσιότητας στην Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη β) Πίνακες γ) Αποτελέσματα από την επεξεργασία του Έντυπου Υ2.5.1, 

δ) Συμπεράσματα. 

 Στο Παράρτημα 4 μπορεί να βρεθεί Ειδική Έκθεση που θα αξιολογεί το Έργο 

συνολικά. 

 Στο Παράρτημα 5 μπορεί να βρεθούν (Βάσεις δεδομένων, Έντυπο υλικό. Δελτία 

τύπου, φωτογραφίες). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Τα στοιχεία που παρατίθενται στις Εκθέσεις Αξιολόγησης προκύπτουν από το υλικό που έχει 

σταλεί από τους Υπεύθυνους του ΟΚΑΝΑ και από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων 

Οικονομικά στοιχεία του Έργου είχαν συμπεριληφθεί στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 

Μέχρι την ημερομηνίας παράδοσης της Τελικής Έκθεσης δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος 

από την ΕΥΔ του ΥΥΚΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 

Στο Παράρτημα 1 μπορεί να βρεθεί Ειδική έκθεση αξιολόγησης της Δράσης 2.2 , του 

Υποέργου 2. 

Η Έκθεση εμπεριέχει α) καταγραφή των σημαντικότερων παρεμβάσεων σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη /Ποσοτικά στοιχεία β) αποτελέσματα από την επεξεργασία των Εντύπων Υ.2.1 

& Υ.2.2, SWOT Ανάλυσης γ) Συμπεράσματα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.2 ΑΘΗΝΑ /ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ /ΔΡΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ 

Παρουσίαση των σημαντικότερων παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στην Αθήνα το χρονικό 

διάστημα Απρίλιος –Ιανουάριος 2015 Οι προγενέστερες παρεμβάσεις παρουσιάστηκαν 

στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης  

Παρουσίαση Παρέμβασης Ευ-ΜΕΛ-εια 

Γενικά στοιχεία 

Η Παρέμβαση είχε ήδη ξεκινήσει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) του 

Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» (13 Μαρτίου 2014) και συνεχίστηκε στις ΜΕΛ των 

Νοσοκομείων «Λαϊκό» και «Συγγρός». Όσον αφορά το Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο - 

Μπενάκειο», η Παρέμβαση των εμπλεκόμενων κοινωνιοθεραπευτών υλοποιείται 

κατά περίσταση και έπειτα από αίτημα του ιατρικού προσωπικού του 

συγκεκριμένου Νοσοκομείου για τα περιστατικά των οροθετικών ασθενών, που 

κάνουν παράλληλα και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 Τη γνωστοποίηση και ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του 

εκάστοτε Νοσοκομείου, καθώς και του γενικού πληθυσμού που προσέρχεται σε 

αυτό, σχετικά με την Παρέμβαση «ΕΥ-ΜΕΛεια» 

 Την προσέγγιση, ενημέρωση και κινητοποίηση ομάδων υψηλού κινδύνου που 

δυσκολεύονται ή δεν αποφασίζουν ή δε γνωρίζουν τις υπηρεσίες στις οποίες πρέπει 

να απευθυνθούν. 

 

Ομάδα στόχος και δικτύου συνεργασίας 

Οι πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες στοχεύει η Παρέμβαση «ΕΥ – ΜΕΛεια» είναι οι 

οροθετικοί ενεργοί χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οροθετικοί θεραπευόμενοι 

σε Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του 

Οργανισμού (Θ.Μ.Φ.Α.Ε. ΟΚΑΝΑ) καθώς και οροθετικοί, οι οποίοι ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (κρατούμενοι, Ρομά, μετανάστες, εκδιδόμενα άτομα 

κ.ά.).  
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Οι ποικίλες και διαφορετικές ανάγκες των πληθυσμών αυτών καθιστούν 

απαραίτητη τη συνεργασία τόσο με Φορείς και Οργανισμούς που ασχολούνται με 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, «Κέντρο Ζωής», «Θετική Φωνή», 

ΚΕΘΕΑ, Γιατροί του Κόσμου, Αστυνομικό Τμήμα Αλλοδαπών, Διεθνή Ιατρική Σχολή, 

Πρόνοια, Πρόγραμμα Trip, Ψυχογηριατρική Εταιρία «Νέστωρ») όσο και με τις 

υπηρεσίες του Οργανισμού [π.χ. Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής 

Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης (ΜΑΒΥ), 

Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης & Προσανατολισμού (ΚΥΕΠ), Σταθμός Φροντίδας 

Εξαρτημένων Ατόμων (ΣΦΕΑ – ΕΜΕ), Μονάδα Εφήβων/ Νεαρών Χρηστών 

«Ατραπός», Εποπτευόμενος Σταθμός «Οδυσσέας»] προκειμένου να υπάρχει μια 

ολιστική και σφαιρική αντιμετώπιση των αιτημάτων τους.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι ουσιαστικά διαμορφώθηκε ένα δίκτυο 

συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ και άλλων Φορέων σε 

θέματα που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών οροθετικών ατόμων που 

επισκέπτονται τις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων. 

 

Περιεχόμενο Παρέμβασης 

Οι υπηρεσίες που παρείχαν οι κοινωνιοθεραπευτές στα τρία (3) Νοσοκομεία 

συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Κινητοποίηση, ενημέρωση και διαμεσολάβηση των οροθετικών χρηστών που 

προσεγγίζουν τις ΜΕΛ, καθώς και των οροθετικών θεραπευόμενων σε 

Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του 

ΟΚΑΝΑ σχετικά με θέματα ασφαλούς χρήσης και μείωσης της βλάβης (των 

πρώτων), ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα, 

δικτύωση με Υπηρεσίες και Θεραπευτικά Προγράμματα Απεξάρτησης.  

 Συνεργασία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες 

των νοσοκομείων για τη διαχείριση θεμάτων των εξυπηρετούμενων (π.χ. 

καθορισμός και ενημέρωση για προγραμματισμένα ραντεβού ενεργών 

χρηστών, πορεία Παρέμβασης). 

 Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Φορείς που υπάγονται στο «Δίκτυο» για 

την εξυπηρέτηση και διαμεσολάβηση μεταξύ των οροθετικών χρηστών (π.χ. 

ΣΦΕΑ-ΕΜΕ, ΟΚΑΝΑ, ΜΑΒΥ, Μ.Κ.Ο. PRAKSIS).  

 Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα κοινωνιοθεραπευτών στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Οδηγίες Χρήσης», για εντατική κινητοποίηση και διασύνδεση 
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οροθετικών ενεργών χρηστών που δεν λαμβάνουν με συνέπεια την αγωγή 

τους καθώς και για τη συνέπεια σε προγραμματισμένα ραντεβού τους με τους 

ιατρούς. 

 Παροχή έντυπου υλικού στους εξυπηρετούμενους της Παρέμβασης σχετικά με 

την ασφαλή χρήση και σεξουαλική συμπεριφορά, τον ιό HIV, καθώς και για τις 

υπηρεσίες που μπορούν να απευθυνθούν οι οροθετικοί χρήστες για την 

κάλυψη των βασικών αναγκών τους. 

 Παροχή αποστειρωμένου ενέσιμου υλικού («κιτ») και προφυλακτικών στους 

εξυπηρετούμενους, αλλά και ρουχισμού (κατά περίπτωση). 

 Τήρηση αρχείου συναντήσεων βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται από 

το Κοινωνικό Ιστορικό αλλά και από τις μετ’ έπειτα συναντήσεις με τους 

εξυπηρετούμενους, διασφαλίζοντας την ανωνυμία και το απόρρητο των 

δεδομένων. 

 Γνωστοποίηση και ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του εκάστοτε 

Νοσοκομείου, καθώς και του γενικού πληθυσμού που προσέρχεται σε αυτό, 

σχετικά με την Παρέμβαση «ΕΥ-ΜΕΛεια» 

 Προσέγγιση, ενημέρωση και κινητοποίηση ομάδων υψηλού κινδύνου που 

δυσκολεύονται ή δεν αποφασίζουν ή δε γνωρίζουν τις υπηρεσίες στις οποίες 

πρέπει να απευθυνθούν. 

Οι υπηρεσίες της Παρέμβασης «Ευ-ΜΕΛεια» παρέχονταν σύμφωνα με το «Πλαίσιο 

Λειτουργίας», όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και εγκριθεί από τους αρμόδιους του 

Προγράμματος και τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας. Πρωταρχικό μέλημα των 

κοινωνιοθεραπευτών είναι η παροχή υπηρεσιών με άρτιο και ποιοτικό τρόπο στους 

εξυπηρετούμενους, χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική 

προέλευση, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την οικογενειακή 

κατάσταση, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη θρησκεία, τη διανοητική ή σωματική 

κατάσταση και χωρίς να αποβλέπει σε προσωπικά οφέλη ή συμφέροντα. 

 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω των επαφών που έγιναν προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα ΕΥ-ΜΕΛεια και συγκεκριμένα αξιοποιώντας τη 

συνεργασία με τη Γιατρό της ΜΕΛ του Γ.Ν.Α «Ευαγγελισμός» κα Ε.Κάκαλου, 

οργανώθηκε Street Medicine στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εντάχθηκε στις 

δράσεις που έγιναν για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά Των 

Ναρκωτικών.  
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Στόχος της Παρέμβασης ήταν η επιτόπια, σε περιπτώσεις που αυτό ήταν εφικτό, 

παροχή ιατρικής βοήθειας, αλλά και η παροχή πληροφοριών σε σχέση με θέματα 

υγείας και υγιεινής σε ενεργούς χρήστες και πληθυσμούς οι οποίοι δυσκολεύονται 

να προσεγγίσουν τις Υπηρεσίες Υγείας. 

Απολογισμός Ιούλιος/Δεκέμβριος 2014 

Οι συναντήσεις στόχευαν στην ενημέρωση των εξυπηρετούμενων σχετικά με τις 

παρεχόμενες από την παρέμβαση «ΕυΜΕΛεια» υπηρεσίες, την κινητοποίησή τους σε 

ιατρικά θέματα, την επίλυση κοινωνικοπρονοιακών και νομικών ζητημάτων καθώς 

και θεμάτων απεξάρτησης από ουσίες. Σε περιπτώσεις ατόμων από την ομάδα – 

στόχος που νοσηλεύονταν σε ΜΕΛ οι κοινωνιοθεραπευτές πραγματοποιούσαν 

επισκέψεις, προκειμένου να διερευνηθούν και να καλυφτούν οι ανάγκες τους.  

Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι η παροχή συμβουλευτικής σχετικά με θέματα 

οροθετικότητας και εξάρτησης είναι η μεγαλύτερη ανάγκη της ομάδας στόχου. 

Επίσης ο αριθμός των παραπομπών σε διάφορες υπηρεσίες είναι αρκετά 

μικρότερος σε σχέση με αυτών των συναντήσεων συμβουλευτικής και αν υπήρχε 

αριθμός για το πόσοι τελικά πήγαν στο ραντεβού τους με τις υπηρεσίες, αυτός θα 

ήταν ακόμη μικρότερος. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ομάδα στόχου, λόγω των 

πολλαπλών και σύνθετων δυσκολιών που αντιμετωπίζει, χρειάζεται ιδιαίτερη 

κινητοποίηση και ενθάρρυνση προκειμένου να καταφέρει να απευθυνθεί σε 

υπηρεσίες. Το θέμα της γλώσσας, της γραφειοκρατίας και πολλές φορές του 

κοινωνικού στίγματος τους κρατά μακριά από τον στόχο που προσπαθούν να 

θέσουν. Η κατάσταση υγείας τους, η καθημερινή εμπλοκή με το νόμο, οι κακουχίες 

λόγω έλλειψης στέγης αρκετές φορές καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το να είναι 

συνεπείς στα ραντεβού τους στις υπηρεσίες. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Οι κοινωνιοθεραπευτές στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους συμμετείχαν στο 2ο 

Εντατικό Σεμινάριο «Ιατρική στο Δρόμο - Ιατρική Ελαχίστων Πόρων» που 

διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

«Διεθνής Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων Υγείας». Τα θέματα του σεμιναρίου 

αφορούσαν στην υγεία των αστέγων, σε προγράμματα μείωσης βλάβης, δράσεις και 

καλές πρακτικές, καθώς και σε νέες υγειονομικές παρεμβάσεις. Οι 

κοινωνιοθεραπευτές συμμετείχαν παραθέτοντας εμπειρίες από την εργασία τους 

στην Παρέμβαση «ΕυΜΕΛεια» και απαντώντας σε ερωτήσεις του κοινού. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Οι εμπλεκόμενοι κοινωνιοθεραπευτές προέβησαν στις κατάλληλες ενέργειες 

προκειμένου να δημιουργηθεί έντυπου υλικού (αφίσας της Παρέμβασης και 

ενημερωτικό φυλλάδιο), με τη βοήθεια γραφίστα του Οργανισμού, στην οποία 

αναγράφονται οι στόχοι της Παρέμβασης, τα νοσοκομεία στα οποία υλοποιείται, 

καθώς και οι ώρες παρουσίας των κοινωνιοθεραπευτών στα τελευταία. Επίσης, 

δημιουργήθηκε Χάρτης Υπηρεσιών Μείωσης της Βλάβης στο κέντρο της Αθήνας με 

τις υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης στο κέντρο της πόλης.  

Τα φυλλάδια, οι αφίσες της Παρέμβασης και ο Χάρτης, διανεμήθηκαν στα 

Νοσοκομεία και σε φορείς, με τους οποίους συνεργάζονται οι κοινωνιοθεραπευτές, 

καθώς και σε παράλληλες δράσεις του Προγράμματος ΕΣΠΑ – ΟΚΑΝΑ. 

Έχοντας αναφερθεί παραπάνω στο γενικότερο πλαίσιο του προγράμματος, στους 

στόχους, καθώς και στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του ρόλου των κοινωνιοθεραπευτών, στην επόμενη ενότητα 

θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση της δράσης «ΕΥ-ΜΕΛεια» στο κάθε 

Νοσοκομείο ξεχωριστά κατά την διάρκεια της εξάμηνης περιόδου που 

παρουσιάζουμε.  

 

 

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ HIV  

Ο μεγαλύτερος όγκος του πληθυσμού που εξυπηρέτησαν οι κοινωνιοθεραπευτές της 

παρέμβασης ΕυΜΕΛεια ήταν κυρίως οροθετικοί ενεργοί χρήστες, οι οποίοι συνήθως 

χρήζουν μακροπρόθεσμης νοσηλείας και έχουν ανάγκες πολυάριθμες και ενίοτε 

δισεπίλυτες. Φαίνεται πως οι οροθετικοί ενεργοί χρήστες κατά την περίοδο 

νοσηλείας τους, είναι σε εμφανώς καλύτερη κατάσταση, αφού βασικά ζητήματα 

διαβίωσης λύνονται έστω και προσωρινά (στέγη, φαγητό, φαρμακευτική 

περίθαλψη). Δυστυχώς, με τη λήξη της νοσηλείας τα προβλήματα τους 

επανέρχονται, βάζοντάς τους σε έναν αέναο κύκλο δυσκολιών.  

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες, η φροντίδα κοινωνικο-προνοιακών ζητημάτων, καθώς 

και θεμάτων που αφορούν τη στέγαση, τη σίτιση και την ατομική υγιεινή, είναι 

μερικά από τα πολυάριθμα καθημερινά προβλήματα των ενεργών χρηστών 

εξαρτησιογόνων ουσιών που ζουν με τον ιό HIV.  
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Δυστυχώς η έλλειψη χώρων που θα παρέχουν πολλαπλές υπηρεσίες ταυτόχρονα 

λείπουν στην χώρα μας. Οι πολλαπλές ανάγκες απαιτούν ολιστικές και σφαιρικές 

λύσεις. Η έλλειψη στέγασης, καθώς και πολυδύναμων κέντρων, τα οποία θα 

παρέχουν παράλληλα υπηρεσίες υγείας, προσωπικής υγιεινής, καθώς και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι αρχικοί και βασικοί στόχοι. 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

συναντήσεις για τις ανάγκες της Παρέμβασης «Ευ-ΜΕΛεια»: 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

15/04/2014  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΤΟΥ HIV (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRIP) 

24/4/2014 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

26/06/2014  

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. PRAKSIS ΚΑΙ ΤΗ 

ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  

02/07/2014  

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

6/8/2014 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ  

26/9/2014 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΚΟ ΕΠΑΝΟΔΟ 

04/09/2014 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΥ - ΜΕΛεια» ΣΤΑ 3 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
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ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

Το Μάρτιο ξεκίνησε η Παρέμβαση «Ευ-ΜΕΛεια» στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων στο 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός. Πιο συγκεκριμένα, η έναρξη της δράσης 

πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2014.  

 

Το μήνα αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις γνωριμίας - ενημέρωσης σχετικά με 

την Παρέμβαση «Ευ-ΜΕΛεια»:  

 Με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας, καθώς και 

με τον αποσπασμένο από το ΚΕΕΛΠΝΟ, Ψυχολόγο κο Σταματάκη. 

 Με τη Θεραπευτική Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, 

του ΟΚΑΝΑ, που βρίσκεται στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, και πιο 

συγκεκριμένα με τον Υπεύθυνο της, κο Άγγελο Κουκλινό. 

 Με τον Υπεύθυνο της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Μονάδας Ειδικών 

Λοιμώξεων, κο Αναστάσιο Κωστούλα. 

 Με αστυνομικούς, οι οποίοι συνόδευαν κρατούμενο οροθετικό στη Μονάδα 

Ειδικών Λοιμώξεων. 

 Με οικογένεια νοσηλευόμενου ατόμου στη ΜΕΛ. 

 Με εξυπηρετούμενους και νοσηλευόμενους στην ΜΕΛ. 

 

Τις πρώτες ημέρες δόθηκε βαρύτητα σε συναντήσεις με τους γιατρούς, το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τον ψυχολόγο του νοσοκομείου. Οι συναντήσεις 

είχαν κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα για τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους 

της Παρέμβασης, καθώς και τους τρόπους συνεργασίας. 

Συνολικά τον μήνα Μάρτιο οι κοινωνιοθεραπευτές παρείχαν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε 22 άτομα στη ΜΕΛ, επισκέφθηκαν 4 νοσηλευόμενους στην κλινική και 

πραγματοποίησαν 32 συναντήσεις. Σε αρκετά περιστατικά χρειάστηκε παραπάνω 

από μια συνάντηση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους και να 

διασυνδεθούν με φορείς και υπηρεσίες, οπότε ο αριθμός των συναντήσεων είναι 

μεγαλύτερος από αυτόν των ατόμων όπου οι κοινωνιοθεραπευτές παρείχαν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Οι συναντήσεις με τους εξυπηρετούμενους είχαν κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα, 

όπου ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που παρέχει η Παρέμβαση Ευ-ΜΕΛεια. Σε 

αρκετές περιπτώσεις οι κοινωνιοθεραπευτές παρείχαν κινητοποίηση και 

συμβουλευτική σχετικά με ιατρικά θέματα των εξυπηρετουμένων, καθώς και 
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παραπομπή ή διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες σχετικά με άλλες ανάγκες τους 

(κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα, νομιμοποιητικά έγγραφα, σίτιση, ρουχισμός, 

Θεραπευτικά Προγράμματα, αίτηση για εισαγωγή σε Προγράμματα του ΟΚΑΝΑ 

κ.ά.). 

Σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν εξυπηρετούμενοι, οι οποίοι νοσηλεύονταν στην 

κλινική της ΜΕΛ, οι κοινωνιοθεραπευτές πραγματοποιούσαν επισκέψεις, 

προκειμένου να διερευνηθούν οι ανάγκες τους. Στους περισσότερους 

εξυπηρετούμενους έγινε λήψη κοινωνικού ιστορικού, προκειμένου να διευκολυνθεί 

τόσο η καταγραφή των στοιχείων που συγκεντρώνουν οι κοινωνιοθεραπευτές 

μηνιαία, όσο και για να υπάρχει ένα αρχείο για κάθε εξυπηρετούμενο με 

καταγεγραμμένες τις ανάγκες του, καθώς και τα βήματα που ακολουθήθηκαν 

προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές. Υπήρξε μια περίπτωση εξυπηρετούμενης, 

όπου προκειμένου να κινητοποιηθεί και να έρθει σε ραντεβού της στη ΜΕΛ, 

πραγματοποιήθηκε συνοδεία από δύο κοινωνιοθεραπευτές.  

Συνολικά τον μήνα Μάρτιο οι κοινωνιοθεραπευτές παρείχαν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε 22 άτομα στη ΜΕΛ, επισκέφθηκαν 4 νοσηλευόμενους στην κλινική και 

πραγματοποίησαν 32 συναντήσεις. Σε αρκετά περιστατικά χρειάστηκε παραπάνω 

από μια συνάντηση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους και να 

διασυνδεθούν με φορείς και υπηρεσίες, οπότε ο αριθμός των συναντήσεων είναι 

μεγαλύτερος από αυτόν των ατόμων όπου οι κοινωνιοθεραπευτές παρείχαν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Οι συναντήσεις με τους εξυπηρετούμενους είχαν κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα, 

όπου ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που παρέχει η Παρέμβαση Ευ-ΜΕΛεια. Σε 

αρκετές περιπτώσεις οι κοινωνιοθεραπευτές παρείχαν κινητοποίηση και 

συμβουλευτική σχετικά με ιατρικά θέματα των εξυπηρετουμένων, καθώς και 

παραπομπή ή διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες σχετικά με άλλες ανάγκες τους. 

 

 

Κατά την ανωτέρω περίοδο οι κοινωνιοθεραπευτές της Παρέμβασης Ευ-ΜΕΛεια 

συνεργάστηκαν και παρέπεμψαν άτομα στους ακόλουθους φορείς και υπηρεσίες: 

 Streetwork ΟΚΑΝΑ – προκειμένου να εντοπιστούν εξυπηρετούμενοι, οι 

οποίοι δεν είναι συνεπείς στα ραντεβού τους με τη ΜΕΛ και να 

επιτευχθεί η εκ νέου διασύνδεση τους. 
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 Γιατροί του Κόσμου – για να εξασφαλιστεί καροτσάκι μωρού για 

οροθετική μετανάστρια. 

 Κέντρο Ζωής – για: α)παραπομπή εξυπηρετούμενου για ενημέρωση 

σχετικά με τον ιό HIV, β) την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων 

εξυπηρετούμενου. 

 Θεραπευτική Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, 

ΟΚΑΝΑ στον Αγ. Σάββα – για κινητοποίηση χορηγούμενου που 

νοσηλεύεται στη ΜΕΛ. 

 ΚΕΘΕΑ Mosaic: α) ικανοποίηση αιτήματος απεξάρτησης, οροθετικού 

μετανάστη, ενεργού χρήστη ουσιών εξάρτησης , β) κάλυψη ανάγκης 

νοσηλευόμενου στη ΜΕΛ οροθετικού αλλοδαπού, για μεταφραστή. 

 ΟΑΕΔ –πληροφόρηση για Επιδοτούμενα Προγράμματα για άτομα που 

ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

 ΕΚΚΕ ΟΚΑΝΑ – Επιδοτούμενα Προγράμματα για μέλη Θεραπευτικών 

Μονάδων Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, ΟΚΑΝΑ. 

 Φυλακές Γραβενών – για αποφυλακιστήριο εξυπηρετούμενου, 

προκειμένου να κάνει αίτηση σε Θεραπευτική Μονάδα Φαρμακευτικής 

Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ. 

 ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΕΘΕΑ – παραπομπή εξυπηρετούμενης για διασύνδεσή της με 

προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. 

 Θριάσιο – για διασύνδεση νοσηλευόμενης στη ΜΕΛ Ευαγγελισμού. 

 ΚΥΕΠ – για «κατ’ εξαίρεση» αίτηση εισαγωγής εξυπηρετούμενου σε 

Θεραπευτική Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, 

ΟΚΑΝΑ. 

 Θεραπευτική Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, 

ΟΚΑΝΑ του Ευαγγελισμού – για θεραπευόμενο Θ.Μ.Φ.Α.Ε ΟΚΑΝΑ που 

είναι διασυνδεδεμένος με τη ΜΕΛ. 

 «Επάνοδος»– για εξυπηρετούμενο αποφυλακισμένο, σχετικά με έκδοση 

Αστυνομικής ταυτότητας. 

 «Ονήσιμος» – για εξυπηρετούμενο αποφυλακισμένο, σχετικά με έκδοση 

Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου Ευαγγελισμός – προκειμένου να 

βρεθεί διερμηνέας για νοσηλευόμενο αλλοδαπό. 
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 ΣΦΕΑ-ΕΜΕ ΟΚΑΝΑ – για εξυπηρετούμενους που έχουν ανάγκη να 

βρουν χώρο όπου μπορούν να κάνουν μπάνιο , να σιτιστούν και να 

περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, παρότι δεν έχουν νομιμοποιητικά 

έγγραφα. 

Τον Απρίλιο, οι κοινωνιοθεραπευτές εστιάστηκαν στο να συναντήσουν όσο 

περισσότερους εξυπηρετούμενους ήταν ήδη διασυνδεδεμένοι με τη Μονάδα 

Ειδικών Λοιμώξεων και να τους ενημερώσουν για την συγκεκριμένη δράση. Επίσης, 

υπήρξε η δυνατότητα συνεργασίας και με τους υπόλοιπους γιατρούς της Μονάδας, 

πλην της κας Κάκαλου και του κου Παπασταμόπουλου, οι οποίοι ήδη λειτουργούσαν 

ως πρόσωπα αναφοράς. Εκτός από τους διασυνδεδεμένους εξυπηρετούμενους, οι 

κοινωνιοθεραπευτές συνάντησαν νέα περιστατικά, καθώς και οροθετικούς, οι 

οποίοι δεν είναι χρήστες.  

Τον μήνα αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις γνωριμίας - ενημέρωσης σχετικά 

με την Παρέμβαση Ευ-ΜΕΛεια:  

 Με την Υπεύθυνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου 

«Ευαγγελισμός», κα Κογιώνη, καθώς και με τις υπόλοιπες Κοινωνικούς 

Λειτουργούς, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα διάφορα τμήματα του 

Νοσοκομείου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρόποι συνεργασίας μας και 

συμφωνήθηκε ότι σε περίπτωση που κάποιος χρήστης νοσηλευτεί σε 

οποιαδήποτε κλινική, θα υπάρχει συνεργασία και διασύνδεση με την 

Παρέμβαση.  

 Με οικογένεια οροθετικού χρήστη. 

 Με οικογένεια οροθετικού ατόμου, ο οποίος δεν είναι χρήστης. 

 Με οροθετικό άτομο, ο οποίος δεν είναι χρήστης. 

 Με εξυπηρετούμενους και νοσηλευόμενους στην ΜΕΛ. 

 Με αστυνομικούς από το Τμήμα Αλλοδαπών, οι οποίο συνόδευαν 

φυλακισμένο οροθετικό μετανάστη- ενεργό χρήστη. 

Τέλος θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι μέσω των επαφών που έγιναν προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα ΕΥ-ΜΕΛεια και συγκεκριμένα αξιοποιώντας τη 

συνεργασία μας με τη Γιατρό της ΜΕΛ του Γ.Ν.Α «Ευαγγελισμός» κα Ε.Κάκαλου, 

μπορέσαμε να οργανώσουμε Street Medicine στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο 

εντάχθηκε στις δράσεις που έγιναν για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά 

Των Ναρκωτικών.  
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Συνολικά τον μήνα Απρίλιο οι κοινωνιοθεραπευτές παρείχαν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε 26 άτομα στη ΜΕΛ, επισκέφθηκαν 2 νοσηλευόμενους στην Κλινική 

και πραγματοποίησαν 38 συναντήσεις. Όπως αναφέρθηκε στο παραδοτέο του 

Μαρτίου, αρκετές φορές χρειάστηκαν παραπάνω από μια συνάντηση, προκειμένου 

να διερευνηθούν και να καλυφθούν οι ανάγκες των εξυπηρετουμένων.  

Οι υπηρεσίες που παρείχαν οι κοινωνιοθεραπευτές στους εξυπηρετούμενους 

ήταν κυρίως συμβουλευτική και κινητοποίηση σε ιατρικά θέματα (συνέπεια στα 

ραντεβού με τον ιατρό τους, σταθερότητα στην λήψη φαρμακευτικής αγωγής). 

Επίσης, κάποιες συναντήσεις είχαν ενημερωτικό χαρακτήρα, όπου οι 

εξυπηρετούμενοι ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που παρέχει η Παρέμβαση «Ευ-

ΜΕΛεια». Σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν εξυπηρετούμενοι, οι οποίοι νοσηλεύονταν 

στην κλινική της ΜΕΛ, οι κοινωνιοθεραπευτές πραγματοποιούσαν επισκέψεις, 

προκειμένου να διερευνηθούν οι ανάγκες τους. Επίσης, υπήρξαν περιπτώσεις όπου 

ενημερώθηκαν άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον του χρήστη σχετικά με 

υπηρεσίες, από τις οποίες μπορούν να λάβουν υποστήριξη τόσο για θέματα που 

αφορούν τον ιό του HIV, όσο και για θέματα εξάρτησης.  

ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΑΪΟΣ 

Το Μάιο, οι κοινωνιοθεραπευτές συνέχισαν την υλοποίηση της Παρέμβασης, 

διασυνδέοντας εξυπηρετούμενους και νοσηλευόμενους της ΜΕΛ με υπηρεσίες και 

φορείς. 

Αρκετοί από αυτούς ήταν μέλη Θεραπευτικών Μονάδων Φαρμακευτικής 

Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, του ΟΚΑΝΑ, οπότε δημιουργήθηκαν συνεργασίες με 

τους υπεύθυνους των Μονάδων. 

Η συνεργασία με τους ιατρούς της ΜΕΛ, καθώς και με το ψυχολόγο διευκόλυναν το 

έργο και την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

εξυπηρετουμένων. Επίσης, η συνεργασία με την ΜΚΟ PRAKSIS, σε θέματα που 

αφορούσαν μετανάστες ήταν ιδιαίτερα βοηθητική, κυρίως σε ότι αφορούσε στα 

νομιμοποιητικά τους έγγραφα. 

Λόγω του ότι η Παρέμβαση υλοποιείται σχεδόν τρεις μήνες, είναι ήδη αρκετά 

γνωστοί οι στόχοι και υπηρεσίες που παρέχονται στους περισσότερους 

εξυπηρετούμενους, οπότε ενημερώθηκαν μόνο νέα περιστατικά.  

Το μήνα αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις γνωριμίας - ενημέρωσης σχετικά με 

την Παρέμβαση «Ευ-ΜΕΛεια»:  

 Με εξυπηρετούμενους και νοσηλευόμενους στη ΜΕΛ 
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 Με Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης 

του ΟΚΑΝΑ προκειμένου να δημιουργηθεί συνεργασία για μέλη των ανωτέρω 

προγραμμάτων , οι οποίοι δεν είναι διασυνδεδεμένοι με την ΜΕΛ 

 Με αστυνομικούς από το Αλλοδαπών, που συνόδευαν μετανάστη, χρήστη 

και παράλληλα οροθετικό, ο οποίος κρατούνταν 

 

Συνολικά τον μήνα Μάιο οι κοινωνιοθεραπευτές παρείχαν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε 26 άτομα στη ΜΕΛ, επισκέφθηκαν 4 νοσηλευόμενους στην Κλινική 

και πραγματοποίησαν 36 συναντήσεις.  

 

Τον Ιούνιο, η Παρέμβαση «Ευ-ΜΕΛεια» συνεχίστηκε, έχοντας σαν κύριο στόχο των 

κοινωνιοθεραπευτών τη διασύνδεση των εξυπηρετούμενων και νοσηλευόμενων της 

ΜΕΛ με Υπηρεσίες και Φορείς. Η συνεργασία τόσο με το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό της ΜΕΛ, τον ψυχολόγο, τους εργαζόμενους στις Θεραπευτικές 

Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ, καθώς και με 

διάφορους Φορείς και Οργανισμούς, συντέλεσε στην αποτελεσματικότερη 

εξυπηρέτηση της ομάδας - στόχος. Επιπλέον, η συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. PRAKSIS 

και το Τμήμα Αλλοδαπών Ν. Αττικής σε θέματα που αφορούσαν στους μετανάστες 

ήταν ιδιαίτερα βοηθητική, κυρίως σε ό,τι αφορούσε στα νομιμοποιητικά τους 

έγγραφα και τη διασύνδεση τους με τη ΜΕΛ. 

 

Τον μήνα αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις γνωριμίας - ενημέρωσης σχετικά με την 

Παρέμβαση «Ευ-ΜΕΛεια»:  

 Με νέους εξυπηρετούμενους και νοσηλευόμενους στη ΜΕΛ 

 Με τη γραμματεία του Τμήματος Αλλοδαπών Αττικής 

Τον Ιούλιο συνεχίστηκε η προβλεπόμενη Παρέμβαση «Ευ-ΜΕΛεια», στη Μονάδα Ειδικών 

Λοιμώξεων στο Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Υλοποιώντας την παρέμβαση ήδη 5 

μήνες παρατηρήθηκε ότι οι νέες επαφές, μειώθηκαν. Οι εξυπηρετούμενοι που 

απευθύνθηκαν στην υπηρεσία Ευ - ΜΕΛεια ήταν ήδη γνωστοί και είχαν ζητήσει υπηρεσίες 

σε προηγούμενες συναντήσεις, οπότε η συνεργασία μαζί τους συνεχίστηκε προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες τους. 

Επίσης κατά την περίοδο του Ιουλίου υπήρξε συνεργασία τόσο με τον ιατρό του 

Νοσοκομείου Κρατουμένων «Άγιος Παύλος» σχετικά με την μεταφορά φακέλου ασθενών 

προκειμένου να διασυνδεθούν με τη ΜΕΛ του Γ.Ν.Α Ευαγγελισμού. Η συνεργασία αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να μην «χάνονται» οι ασθενείς κατά την αποφυλάκισή 
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τους, αλλά να συνεχίζουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη σχετικά με το θέμα της 

οροθετικότητάς τους.  

Η συνέχιση της συνεργασίας με τις Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάστασης (ΘΜΥ) είναι 

επίσης πολύ βοηθητική για τους εξυπηρετούμενους αλλά και για το προσωπικό, καθώς με 

αυτό τον τρόπο ενισχύεται η κινητοποίηση του εξυπηρετούμενου τόσο για την παρουσία 

του στη ΜΕΛ, όσο και τη φροντίδας της υγείας του. Επίσης πλέον υπάρχει συνεργασία 

μεταξύ των ιατρών της ΜΕΛ και των εργαζομένων στις ΘΜΥ, σχετικά με θεραπευόμενους, 

οι οποίοι παρακολουθούνται στη ΜΕΛ. 

Τέλος, υπήρξε συνεργασία ανάμεσα σε ΘΜΥ, σε ιατρό της ΜΕΛ και σε Ψυχίατρο του 

Ευαγγελισμού προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση ψυχικής υγείας εξυπηρετουμένου 

της ΜΕΛ και θεραπευόμενου και να του δοθεί η κατάλληλη ψυχιατρική αγωγή. 

Τον Αύγουστο η τετραμελής ομάδα που απασχολείται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 

σημείωσε τις κάτωθι δράσεις: 

Στη ΘΜΥ του Π.Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου», όπου ενημερώθηκε η κα Σιόβα (κοινωνική 

λειτουργός της Μονάδας), σχετικά με τη λειτουργία της παρέμβασης και συζητήθηκε ο 

τρόπος συνεργασίας. 

Στη Δομή Υποστήριξης Αστέγων (Υπνωτήριο Δήμου Αθηναίων), όπου η κοινωνική λειτουργός 

ενημερώθηκε για την παρέμβαση Ευ – ΜΕΛεια και στη συνέχεια συζητήθηκε ο τρόπος 

λειτουργίας του υπνωτηρίου και οι προϋποθέσεις για την διαμονή ατόμων. 

Τέλος, σχετικά με την ενημέρωση των εξυπηρετουμένων του ιατρείου της ΜΕΛ για την 

παρέμβαση Ευ-ΜΕΛεια, αυτή ήταν αρκετά περιορισμένη, εφόσον οι περισσότεροι είχαν ήδη 

ενημερωθεί σε παλαιότερες επισκέψεις τους. 

Ο μήνας Αύγουστος, φάνηκε να είναι εκείνος με τα περισσότερα περιστατικά και 

συνεργασίες, παρότι συνήθως είναι ένας μήνας, όπου τα πάντα υπολειτουργούν στη χώρα 

μας.  

Λόγω της συνεργασίας με το Τμήμα Αλλοδαπών, αρκετοί κρατούμενοι, μετανάστες, 

οροθετικοί προσήλθαν στη ΜΕΛ. Η επικοινωνία με τη γραμματεία του τμήματος αλλοδαπών 

βοήθησε στο να υπάρχει συνέπεια τόσο στα ραντεβού τους για αιμοληψία ή με τον ιατρό 

που τους παρακολουθεί, καθώς και στη λήψη της φαρμακευτικής τους αγωγής. Επίσης 

αρκετές φορές υπήρχε συνεργασία με τους ιατρούς της Μονάδας, προκειμένου να 

εκδοθούν ιατρικές γνωματεύσεις επιβεβαίωσης της οροθετικότητας, ώστε να κατατεθούν 

από τους εξυπηρετούμενους για αίτηση πολιτικού ασύλου. 

Τον Σεπτέμβριο η ομάδα που απασχολείται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων λειτούργησε ως 

«διαμεσολαβητής» προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες συναντήσεις: 

 ΘΜΥ του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και Μ.Ε.Λ του Γ.Ν.Α «Ευαγγελισμός»: 

οργανώθηκε συνάντηση στην οποία παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής 

Διευθυντής Λοιμωξιολόγος, κος Παπασταμόπουλος, η Λοιμωξιολόγος, κα 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 28  

Κάκαλου και η Κοινωνική Λειτουργός της Θεραπευτικής Μονάδας, κα 

Φυλακουρίδου. Στόχος της συνάντησης-γνωριμίας ήταν η αναζήτηση 

τρόπων συνεργασίας προκειμένου να προαχθούν τα θέματα υγείας της 

ομάδας στόχου και η κατάθεση προτάσεων που θα διευκόλυναν την εν 

λόγω συνεργασία.  

 ΘΜΥ του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και Κ.Υ.Ε.Π ΟΚΑΝΑ: προκειμένου να 

απλοποιηθεί η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει το νοσοκομείο 

προκειμένου να γίνει η κατ’ εξαίρεση αίτηση χορήγησης στον ΟΚΑΝΑ. Η 

συνεργασία του κ. Παπασταμόπουλου (αναπληρωτής Διευθυντής ΜΕΛ) και 

της κας Φ. Θαλασσινού (Υπεύθυνη του ΚΥΕΠ), βοήθησαν στο να επιτευχθεί 

ο στόχος αυτός. 

Τους υπόλοιπους μήνες, οι κοινωνιοθεραπευτές συνέχισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους στους εξυπηρετούμενους της παρέμβασης ΕυΜΕΛεια και πλησιάζοντας προς τη λήξη 

του προγράμματος να ολοκληρώνουν τις εκκρεμότητες τους σε σχέση με τις παραπομπές 

των περιστατικών. 

Τα περισσότερα αιτήματα των εξυπηρετουμένων αφορούσαν στην κινητοποίηση τους σε 

σχέση με ιατρικά θέματα, καθώς και σε κοινωνικοπρονοιακά και νομικά ζητήματα. Η 

συμβουλευτική για θέματα απεξάρτησης, καθώς και η προετοιμασία εγγράφων για αίτηση 

χορήγησης κατ’ εξαίρεση, περιλαμβάνονταν αρκετές φορές στις υπηρεσίες που παρείχαν οι 

κοινωνιοθεραπευτές στους εξυπηρετούμενους και νοσηλευόμενους της ΜΕΛ. 
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ΜΕΛ Νοσοκομειου Δερματικων και Αφροδισιων Νοσων «Α. Συγγρός» 

 

ΜΗΝΕΣ υλοποίησης: ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

 Το Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων «Α. Συγγρός» είναι το 

τρίτο, κατά σειρά, Νοσοκομείο της Αττικής, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 

εργαζόμενοι του ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ, στα πλαίσια της Παρέμβασης «ΕΥ – ΜΕΛεια». Η 

υλοποίηση της Παρέμβασης στο εν λόγω Νοσοκομείο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 

2014 και βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Οι εμπλεκόμενοι κοινωνιοθεραπευτές είναι επιφορτισμένοι με τις κάτωθι 

αρμοδιότητες, ακολουθώντας το Πλαίσιο Λειτουργίας της Παρέμβασης, όπως αυτό 

έχει οριστικοποιηθεί: 

 Συμβουλευτική σε κοινωνικοπρονοιακά θέματα, που αφορούν σε οροθετικά 

άτομα, τα οποία, παράλληλα, ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

(μετανάστες, εκδιδόμενα άτομα, κ.α.) ή/και σε εξαρτημένα από ουσίες 

άτομα. 

 Κινητοποιητική Συμβουλευτική για ιατρικά θέματα. 

 Δικτύωση των ασθενών που παράλληλα είναι και ενεργοί χρήστες ουσιών, με 

εγκεκριμένους Φορείς παροχής Υπηρεσιών Απεξάρτησης (ΟΚΑΝΑ, 

ΚΕΘΕΑ,18 ΑΝΩ). Μετά την δικτύωση οι κοινωνιοθεραπευτές συνεχίζουν την 

επικοινωνία με τα Προγράμματα αυτά, με σκοπό την παρακολούθηση, από 

κοινού, της πορείας του πληθυσμού έως τη στιγμή της ένταξης τους στα 

τελευταία. 

 Δικτύωση των Ομάδων – Στόχος με Υπηρεσίες και Φορείς, με σκοπό την 

επίλυση κοινωνικοπρονιακών θεμάτων των πρώτων. 

 Συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Νοσοκομείου, σε θέματα που άπτονται της χρήσης ουσιών  

 Διανομή αποστειρωμένου ενέσιμου υλικού και προφυλακτικών. 

 Συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σταθμό του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε θέματα 

Kοινωνικής Πρόνοιας ή/και εξαρτήσεων των ενδιαφερομένων και 

ενημέρωση των τελευταίων. 

Της παρουσίας των κοινωνιοθεραπευτών προηγήθηκαν συναντήσεις με τους 

Υπεύθυνους Λοιμωξιολόγους, με τους οποίους συζητήθηκε διεξοδικά το Πλαίσιο 

Λειτουργίας, καθώς και οι στόχοι της Παρέμβασης. 
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Από την έναρξη της Παρέμβασης έως και σήμερα η εμπλεκόμενη διεπιστημονική 

ομάδα των εργαζόμενων στο ΕΣΠΑ – ΟΚΑΝΑ, έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες 

γνωστοποίησης της πρώτης, στους χώρους του Νοσοκομείου, ώστε να επιτευχθεί η 

συνεργασία αμφότερων των εμπλεκόμενων: 

 Γνωριμία του ιατρικού προσωπικού άλλων ειδικοτήτων, εκτός των 

Λοιμωξιολόγων, με τους κοινωνιοθεραπευτές με σκοπό την παρουσίαση της 

Παρέμβασης και του Πλαισίου αυτής. Στόχος των συναντήσεων είναι να 

ενημερωθούν οι πρώτοι αλλά και να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε θέματα 

που άπτονται της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και θεμάτων που 

ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και τα οποία 

λειτουργούν ως τροχοπέδη στη δέσμευση τους απέναντι στη θεραπεία για 

τον ιό HIV. Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου θα 

μεταφέρει την πληροφορία για την ύπαρξη της Παρέμβασης «ΕΥ- ΜΕΛεια», 

στους ασθενείς. 

 Τοποθέτηση σε χώρους του Νοσοκομείου σχετικής αφίσας αλλά και 

φυλλαδίων του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών και των υπηρεσιών που 

παρέχει. 

 Συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

 Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με 

σκοπό τη γνωστοποίηση της Παρέμβασης σε πρώτο επίπεδο και εν’ συνεχεία, για 

την από κοινού διερεύνηση των αναγκών, της Ομάδας – Στόχου. 

Οι κοινωνιοθεραπευτές που εμπλέκονται στην Παρέμβαση, για το Νοσοκομείο 

Συγγρός συμμετέχουν κάθε εβδομάδα στις συναντήσεις με το ιατρικό προσωπικό 

των εξωτερικών ιατρείων κατά τις δίωρες συναντήσεις ενημέρωσης για την πορεία 

των ασθενών, ενώ παράλληλα συμμετέχουν στις συναντήσεις εποπτείας με τους 

υπόλοιπους εμπλεκόμενους κοινωνιοθεραπευτές, στα άλλα δύο Νοσοκομεία της 

Αττικής. 

 

Στην πλειάδα των ατόμων που προσεγγίστηκαν, κατά την μέχρι τώρα παραμονή των 

κοινωνιοθεραπευτών στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο και όπου αυτό ήταν εφικτό, 

έγινε λήψη Κοινωνικού Ιστορικού, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 

παρακολούθησης της πορείας των πρώτων αλλά και για να διευκολυνθεί η 

καταγραφή των στοιχείων που συγκεντρώνουν οι κοινωνιοθεραπευτές, μηνιαία. 
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Κατά την χρονική περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 2014, η Παρέμβαση «ΕΥ- 

ΜΕΛεια», του Προγράμματος ΕΣΠΑ – ΟΚΑΝΑ, μέσω των εμπλεκόμενων 

κοινωνιοθεραπευτών, συνέχισε να υλοποιείται στο Νοσοκομείο Δερματολογικών και 

Αφροδίσιων Νόσων «Α. Συγγρός». 

 Η διεπιστημονική ομάδα ήταν επιφορτισμένη με τις κάτωθι αρμοδιότητες, 

ακολουθώντας το Πλαίσιο Λειτουργίας της Παρέμβασης, όπως αυτό είχε οριστικοποιηθεί, 

από την προηγούμενη περίοδο διεξαγωγής της: 

 Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, που αφορούσαν σε οροθετικά 

άτομα, τα οποία, παράλληλα, ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

(μετανάστες, εκδιδόμενα άτομα, κ.α.) ή/και εξαρτημένα από ουσίες άτομα. 

 Κινητοποιητική Συμβουλευτική, για ιατρικά θέματα. 

 Δικτύωση των ασθενών που, παράλληλα, είναι και ενεργοί χρήστες ουσιών με 

εγκεκριμένους Φορείς παροχής Υπηρεσιών Απεξάρτησης (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ,18 ΑΝΩ). 

Μετά την δικτύωση οι κοινωνιοθεραπευτές συνέχιζαν την επικοινωνία με τα 

Προγράμματα αυτά, με σκοπό την παρακολούθηση από κοινού του πληθυσμού έως 

τη στιγμή της ένταξης τους στα τελευταία. 

 Δικτύωση των Ομάδων – Στόχος με Υπηρεσίες και Φορείς, με σκοπό την επίλυση 

κοινωνικοπρονιακών θεμάτων, των πρώτων. 

 Συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την Κοινωνική Υπηρεσία 

του Νοσοκομείου, σε θέματα που άπτονται της χρήσης ουσιών. 

 Διανομή αποστειρωμένου ενέσιμου υλικού και προφυλακτικών. 

 Συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σταθμό του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε θέματα Kοινωνικής 

Πρόνοιας ή/και εξαρτήσεων των ενδιαφερομένων και ενημέρωσης των τελευταίων. 

Έχοντας σαν πρόθεση, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, όχι μόνο να τεθούν οι βάσεις 

στη γεφύρωση της επικοινωνίας ανάμεσα σε φορείς υγείας και οροθετικούς χρήστες 

ουσιών εξάρτησης, οροθετικούς ασθενείς οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες, αλλά και να ανοίξει το δρόμο για τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών στo 

συγκεκριμένο νοσοκομείο και υποστήριξης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του, οι 

κοινωνιοθεραπευτές, εργάσθηκαν σε συνεργασία με τους ιατρούς, το νοσηλευτικό 

προσωπικό, την Κοινωνική Υπηρεσία και τον Συμβουλευτικό Σταθμό του ΚΕΕΛΠΝΟ, για την 

άμεση κάλυψη των αναγκών των ασθενών που προσέγγιζαν.  

Παράλληλα, συνεχίστηκαν να πραγματοποιούνται ενέργειες γνωστοποίησης της 

Παρέμβασης, στους χώρους του Νοσοκομείου, ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία 

αμφότερων των εμπλεκόμενων: 

 Τοποθέτηση σε χώρους του Νοσοκομείου σχετικής αφίσας αλλά και φυλλαδίων του 

Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών και των υπηρεσιών που παρείχε 
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 Επιστολές προς όλες τις Γραμματείες των Τμημάτων του Νοσοκομείου, με σκοπό τη 

διάχυση της πληροφορίες, σε σχέση με την Παρέμβαση και την υλοποίηση αυτή. 

  

ΜΕΛ ΓΝΑ «ΛΑΪKO»  

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ /ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Τον Απρίλιο, και συγκεκριμένα στις 02/04/2014, ξεκίνησε η Παρέμβαση Ευ-

ΜΕΛεια στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων στο Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό». 

Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι συναντήσεις γνωριμίας - ενημέρωσης σχετικά με την 

Παρέμβαση «Ευ-ΜΕΛεια» : 

 Με εξυπηρετούμενους και νοσηλευόμενους της Μ.Ε.Λ. 

 Με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μ.Ε.Λ. 

 Με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ηπατολογικού Τμήματος 

 Με οικογένεια εξυπηρετούμενου 

 Συνοπτικά: Τον πρώτο μήνα υλοποίησης της Παρέμβασης, οι 

κοινωνιοθεραπευτές παρείχαν υπηρεσίες σε 7 οροθετικά άτομα και σε 2 

άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος σε 12 συναντήσεις , τα οποία 

προσεγγίστηκαν στο Ιατρείο της Μ.Ε.Λ του Τμήματος Α΄ Προπαιδευτικής 

Παθολογικής Κλινικής 

ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΑΪΟΣ 

Τον μήνα αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες 

γνωριμίας-ενημέρωσης σχετικά με την Παρέμβαση «Ευ-ΜΕΛεια» και τις δυνατότητες 

συνεργασίας με τις εξής υπηρεσίες:  

 Το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α «Λαϊκό» (υπεύθυνη κα 

Κατσέτου) 

 Το ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του τμήματος Αιμοληψιών 

όπου παρακολουθούνται οροθετικοί ασθενείς και του τμήματος ΜΕΛ όπου 

νοσηλεύονται οι ασθενείς 

 Την ψυχολόγο του Γ.Ν.Α «Λαϊκό», κυρία Λεμπέση 

 Την κα Μαρκέλου, Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας ΟΚΑΝΑ 
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 Την κα Ματιά, θεραπεύτρια στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας - 

Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

Την Κοινωνική υπηρεσία του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 

ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 

Τον Ιούνιο, οι κοινωνιοθεραπευτές που βρίσκονται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 

(ΜΕΛ) του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» κατευθύνθηκαν στην επίτευξη των στόχων της 

Παρέμβασης «Ευ-ΜΕΛεια» που υλοποιούν στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο. 

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες γνωριμίας-

ενημέρωσης με διάφορες υπηρεσίες σχετικά με την Παρέμβαση «Ευ-ΜΕΛεια», από 

τις οποίες προέκυψαν συνεργασίες και παραπομπές εξυπηρετούμενων σε πλήθος 

φορέων και υπηρεσιών. 

 

Αναλυτικότερα: 

 Συνεργασία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, την κοινωνική υπηρεσία και 

με μέλη της οικογένειάς των εξυπηρετούμενων για την αποτελεσματικότερη 

παροχή υπηρεσιών  

 Συναντήσεις με εξυπηρετούμενους, οι οποίοι είτε προσέρχονται για πρώτη 

φορά, είτε διατηρούν μια συνέχεια των συναντήσεων μέχρι την ολοκλήρωση 

κάποιου αιτήματός τους, είτε νοσηλεύονται. 

 Ενημερωτικές συναντήσεις με ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και την 

Κοινωνική Υπηρεσία για την πορεία των περιστατικών και πληροφόρηση 

σχετική με ιατρικά ζητήματα. 

 Διασύνδεση και παραπομπή σε υπηρεσίες σχετικές και υποστηρικτικές προς 

τα αιτήματα των εξυπηρετούμενων, όπως Κέντρο Ζωής και ΣΦΕΑ-ΕΜΕ. 

 Συνεργασία με streetwork του ΟΚΑΝΑ και TRIP για εντοπισμό οροθετικών, 

με σκοπό την κινητοποίησή τους για προσέλευση στη Μ.Ε.Λ.  

 Follow-up με υπηρεσίες όπου έχει πραγματοποιηθεί παραπομπή 

εξυπηρετούμενου, προκειμένου να ενημερωθούμε για την πορεία του, όπως 

το πολυδύναμο ψυχοδιαγνωστικό κέντρο του ΚΕΘΕΑ 

 Ενημέρωση από Θ.Μ.Φ.Α.Ε. ΟΚΑΝΑ, στις περιπτώσεις που προσέρχεται στην 

υπηρεσία μας άτομο το οποίο είναι θεραπευόμενος Μονάδας 

Υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ , προκειμένου να έχουμε πληρέστερη εικόνα 

της κατάστασης του.  
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 Κινητοποίηση εξυπηρετούμενων για συνέπεια στη θεραπευτική αγωγή τους, 

ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά και ασφαλή χρήση. 

 Διανομή υλικού, όπως φυλλάδια, προφυλακτικά, ΚΙΤ, ρουχισμό, είδη 

προσωπικής υγιεινής κλπ. 

 

Κατά το μήνα Ιούνιο η ομάδα των κοινωνιοθεραπευτών που βρίσκονται στη ΜΕΛ 

του ΓΝΑ «Λαϊκό» εξυπηρέτησε 15 άτομα και πραγματοποίησε 23 συναντήσεις σε 3 

τμήματα του Νοσοκομείου «Λαϊκό».  

Αναλυτικότερα, στην Κλινική Μ.Ε.Λ όπου νοσηλεύονται οροθετικοί-ενεργοί χρήστε,ς 

παρείχαν υπηρεσίες σε 6 άτομα πραγματοποιώντας 13 συναντήσεις. Στο τμήμα 

Αιμοληψιών της ΜΕΛ, 1 άτομο έλαβε ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες 

«ΕυΜΕΛεια» και γενικότερα του ΟΚΑΝΑ. Τέλος, 9 άτομα προσεγγίστηκαν και έλαβαν 

τις υπηρεσίες της Παρέμβασης στο ιατρείο της ΜΕΛ της Α’ Προπαιδευτικής 

Παθολογικής Κλινικής, σε 9 συναντήσεις. 

 

Κατά την χρονική περίοδο Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014, η δράση ΕΥ-ΜΕΛεια, του 

προγράμματος ΕΣΠΑ-ΟΚΑΝΑ, συνέχισε να υλοποιείται στο νοσοκομείο ΛΑΙΚΟ. Οι αρχές-, 

βάσεις που συγκρότησαν το πλαίσιο δράσης άμεσα συναρτώμενο με τις αντιλήψεις 

επιστημολογικού χαρακτήρα όσον αφορά το όλον του εγχειρήματος, παρουσιάζονται με τις 

κάτωθι ενέργειες της διεπιστημονικής ομάδας των κοινωνιοθεραπευτών που έφεραν σε 

πέρας το εγχείρημα της παρέμβασης ΕΥ-ΜΕΛεια. 

 Συμβουλευτική για ιατρικά θέματα όπως και για ζητήματα κοινωνικοπρονοιακού 

χαρακτήρα άμεσα συναρτώμενα με τις ανάγκες των οροθετικών και 

ουσιοεξαρτημένων υποκειμένων. 

 Δικτύωση της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας με φορείς παροχής υπηρεσιών 

απεξάρτησης και μείωσης βλάβης. 

 Συνεργασία και τακτικές συναντήσεις με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για 

την πορεία των «ασθενών», όπως και συζητήσεις για την ανασυγκρότηση σχεδίου 

δράσης σύμφωνα με νέα ιστορικά και εμπειρικά δεδομένα όταν αυτά εμφανίζονταν 

στις κατευθύνσεις άσκησης της μείωσης βλάβης. 

 Διανομή αποστειρωμένου ενέσιμου υλικού, προφυλακτικά και ρουχισμό. Διανομή 

έντυπου υλικού στο οποίο να αναφέρονται δομές κοινωνικής και ψυχολογικής 

υποστήριξης. 
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 Παραπομπές των οροθετικών και ουσιοεξαρτημένων υποκειμένων σε φορείς 

εξεύρεσης εργασίας (ΟΑΕΔ), όπως και συνοδείες τους σε εγκεκριμένους φορείς 

απεξάρησης. 

 Συναντήσεις και ενημέρωση των περιστατικών με την κοινωνική υπηρεσία του 

νοσοκομείου και αξιολόγηση της πορείας των εξυπηρετουμένων. 

Για την εναργέστερη και πληρέστερη περάτωση της όλης διαδικασίας, η ομάδα των 

κοινωνιοθεραπευτών, προέβηκε στην τοποθέτηση σχετικής αφίσας στους χώρους του 

νοσοκομείου, διανομή φυλλαδίων και διεύρυνση του κύκλου συναντήσεων με τους 

εμπλεκόμενους φορείς-εργαζόμενους του νοσοκομείου οι οποίοι και ασχολούνται με την 

καταπολέμηση του HIV. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Παρέμβαση «Ευ-ΜΕΛεια» είναι μία καινοτόμος ιδέα των 

κοινωνιοθεραπευτών του προγράμματος 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 σε αυτά τα 3 Νοσοκομεία της Αθήνας ολοκληρώθηκε με επιτυχία.  

Η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος ΕΣΠΑ - 

ΟΚΑΝΑ και άλλων Φορέων βοήθησε ιδιαίτερα στην κάλυψη αναγκών της ομάδας 

στόχου. Μέσω της συνεργασίας καταφέραμε καλύψουμε σε έναν ικανοποιητικό 

βαθμό τα αιτήματα των εξυπηρετούμενων της παρέμβασης ΕυΜΕΛεια, καθώς και 

να υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση για την πορεία τους. Σε αρκετές περιπτώσεις 

έχει παρατηρηθεί εξυπηρετούμενοι να προσεγγίζουν διάφορες υπηρεσίες 

ταυτόχρονα, ενώ το προσωπικό αυτών δεν είναι ενήμερο. Σαν αποτέλεσμα 

σημαντικές πληροφορίες για τον εξυπηρετούμενο χάνονται ή επαναλαμβάνονται οι 

ίδιες διαδικασίες από διαφορετικές υπηρεσίες λόγω της έλλειψης πληροφοριών. Η 

δημιουργία μιας κοινής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου εξουσιοδοτημένα 

άτομα των υπηρεσιών θα είχαν πρόσβαση ίσως ήταν μια προτεινόμενη λύση. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο αριθμός των παραπομπών σε διάφορες 

υπηρεσίες είναι αρκετά μικρότερος σε σχέση με αυτών των συναντήσεων 

συμβουλευτικής και αν υπήρχε αριθμός για το πόσοι τελικά πήγαν στο ραντεβού 

τους με τις υπηρεσίες, αυτός θα ήταν ακόμη μικρότερος. Η ομάδα στόχου 

χρειάζεται ιδιαίτερη κινητοποίηση και ενθάρρυνση προκειμένου να καταφέρει να 

απευθυνθεί σε υπηρεσίες. Το θέμα της γλώσσας, της γραφειοκρατίας και πολλές 
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φορές του κοινωνικού στίγματος του κρατά μακριά από τον στόχο που προσπαθούν 

να θέσουν. Η κατάσταση υγείας τους, η καθημερινή εμπλοκή με το νόμο, οι 

κακουχίες λόγω έλλειψης στέγης αρκετές φορές καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το να 

είναι συνεπείς στα ραντεβού τους στις υπηρεσίες. 

 

Οι πολλαπλές ανάγκες της ομάδας στόχου απαιτούν σφαιρικές λύσεις. Η δημιουργία 

κέντρων ημέρας, τα οποία θα παρέχουν παράλληλα υπηρεσίες υγείας, προσωπικής 

υγιεινής, καθώς και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ίσως είναι αρχικά βήματα, από τα 

οποία θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Μια σκέψη θα μπορούσε να ήταν η δημιουργία 

τους μέσα στα νοσοκομεία με στόχο οι χρήστες να αποφεύγουν την περιπλάνησή 

τους στους δρόμους και παράλληλα να απευθύνονται σε υπηρεσίες, οι οποίες είναι 

συγκεντρωμένες στον ίδιο χώρο. 

Μια ακόμη ανάγκη που προέκυψε από την συνεργασία μας με τη ΜΕΛ των 

Νοσοκομείων, καθώς και με υπηρεσίες στις οποίες απευθύνονται οι οροθετικοί που 

ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι η συνεργασία με μεταφραστές διότι 

αρκετοί από τους εξυπηρετούμενους είναι πολίτες ξένων χωρών. Η διαφορετική 

γλώσσα στέκεται αρκετές φορές εμπόδιο στο να υπάρχει μια σαφής και κατανοητή 

επικοινωνία μεταξύ των εξυπηρετούμενων και του προσωπικού. 

Η συλλοίμωξη HIV και ηπατίτιδας είναι ένα φαινόμενο που συναντάμε 

αρκετά συχνά στην ομάδα των ενδοφλέβιων χρηστών. Παρότι στο θέμα του HIV, οι 

χρήστες λαμβάνουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν, στην 

ηπατίτιδα δεν συμβαίνει το ίδιο. Η θεραπεία είναι πολύ ακριβή και για να μπορέσει 

κάποιος να την κάνει χρειάζεται απαραίτητα η έκδοση βιβλιαρίου υγείας, μια 

διαδικασία στην οποία δε μπορούν να προβούν όλοι οι χρήστες. Η δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους σε θέματα ηπατίτιδας είναι ένας 

μελλοντικός και απαραίτητος στόχος. 

Αρκετά σημαντική είναι η έλλειψη χώρων για στέγαση οροθετικών χρηστών. 

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας ξενώνας στην Αττική για οροθετικούς 

χρήστες. Η έλλειψη στέγασης δυστυχώς προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στους 

χρήστες με σημαντικότερο αυτό της υγείας τους. Αρκετές φορές φτάνουν στο 

νοσοκομείο για να νοσηλευτούν σε πολύ άσχημη ιατρική κατάσταση και αρκετοί 

από αυτούς τελικά δεν τα καταφέρνουν. Φυσικά στα ιατρικά θέματα προστίθενται 

και πληθώρα άλλων προβλημάτων, όπως η κλοπή των νομιμοποιητικών τους 

εγγράφων, η πολύ κακή διατροφή, το να χάνουν τη φαρμακευτική αγωγή τους, 
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καθώς και να μην είναι συνεπείς στα ραντεβού τους σε διάφορες υπηρεσίες είτε 

γιατί τα ξεχνούν είτε γιατί έχουν συλληφθεί είτε γιατί απλά είναι σε τοξίκωση και δεν 

μπορούν να πάνε. 

Τέλος, η καθημερινή επαφή και ανταλλαγή απόψεων με το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό των νοσοκομείων, καθώς και με τις κοινωνικές υπηρεσίες είχε στόχο 

στην εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος, σχετικά με θέματα που αφορούν τα 

εξαρτημένα άτομα και την εξάρτηση εν γένει. Φυσικά αυτή είναι μια αέναη 

διαδικασία και σαφώς υπάρχει ανάγκη για συνεχή ενημέρωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΝΕΩΝ» 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

 

Η Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών - Νέων» του Προγράμματος ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ 

«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης 

παρέμβασης) για τη Μείωση της Ζήτησης Εξαρτησιογόνων Ουσιών» MIS 357502, 

έχοντας σαν κεντρικό της στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων με ομάδα - στόχο 

τους φοιτητές και τους νέους του Ν. Αττικής και συνεχίζοντας τις εργασίες της για 

το τρίμηνο Απρίλιος-Ιούνιος 2014 , παραθέτει τον πιο κάτω απολογισμό. 

Στόχος των δράσεων παραμένει η παρέμβαση στη φοιτητική κοινότητα και 

στους νέους με απώτερο σκοπό την ενημέρωση του συγκεκριμένου πληθυσμού σε 

θέματα που άπτονται της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, της εξαρτητικής 

διαδικασίας εν γένει, αλλά και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

Από τον Απρίλιο του 2014 έως και σήμερα πραγματοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 

εξέλιξη οι κάτωθι δράσεις: 

▪ «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

▪ Διαγωνισμός Αφίσας για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών. 

▪ Ομάδες Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις ( δράση σε εξέλιξη). 

▪ Ενημέρωση νέων για τις εξαρτήσεις και τα ΣΜΝ, σε χώρους συνάθροισης 

νέων (δράση σε εξέλιξη). 
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▪ Συνεργασία με την εφημερίδα University Press για την προώθηση των 

δράσεων στο φοιτητικό πληθυσμό (δράση σε εξέλιξη). 

Για την προώθηση της δράσης έγιναν οι εξής ενέργειες: 

▪ Φυλλάδιο που αφορά στις δράσεις και τους στόχους της Ομάδας «Δράσεις 

Φοιτητών – Νέων» και στα στοιχεία επικοινωνίας. 

▪ Αφίσα της δράσης «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», 

που αναφέρονταν στην παρέμβαση που θα αναπτύσσονταν στο συγκεκριμένο 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα κατά την εβδομάδα αυτή, συμπεριλαμβανομένων 

ημερομηνιών, ώρας και χώρου διεξαγωγής (100 τμχ). 

▪ Φυλλάδιο, το οποίο απεικόνιζε στη μια του πλευρά την αφίσα της δράσης και 

στην άλλη το αναλυτικό πρόγραμμα (500 τμχ). 

▪ Banner με την απεικόνιση της αφίσας «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για 

τις Εξαρτήσεις», το οποίο κάθε φορά προσαρμόζεται με δεδομένες πληροφορίες 

( 1 τμχ). 

▪ Πανό στο οποίο αναφέρεται ο τίτλος της δράσης. Το πανό έχει σταθερή μορφή 

και στο οποίο ανά εβδομάδα αναπροσαρμόζονται με αυτοκόλλητα οι 

πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τις ώρες, το χώρο και το εκάστοτε 

Πανεπιστημιακό ή Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα, στο οποίο πραγματοποιείται η 

δράση ( 1 τμχ). 

Παράλληλα, για την προώθηση της συγκεκριμένης δράσης οι κοινωνιοθεραπευτές 

που εμπλέκονται στην Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών – Νέων» πραγματοποίησαν 

ραδιοφωνική συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Αθήνας (9.84), στις 

19/06/14, όπου παρουσιάστηκε η Παρέμβαση στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ του Νομού Αττικής 

και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα της Παρέμβασης στο ΕΚΠΑ, ενώ εστάλησαν 

δελτία τύπου σε αθηναϊκά έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. 

Πιο αναλυτικά: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η δράση «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης 
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Ζωγράφου, πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο μεταξύ 16 – 20 Ιουνίου, 

2014. 

Της δράσης προηγηθήκαν επαφές με τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογικής 

Συμβουλευτικής και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας κα Άννα 

Χριστοπούλου και τη Ψυχολόγο του Εργαστηρίου και Καθηγήτρια Ψυχολογίας, κα 

Ντ. Χαρίλα, καθώς και συναντήσεις με την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκε το περιεχόμενο της δράσης, οι στόχοι της, αλλά 

και διαδικαστικά ζητήματα, όπως ο ορισμός των σημείων στα οποία θα γινόταν η 

προσέγγιση των φοιτητών και η επιλογή της αίθουσας όπου θα συνεχιζόταν το 

πρόγραμμα της δράσης (προβολή ντοκιμαντέρ σχετικά τις εξαρτήσεις, εισηγήσεις 

και «ανοικτή συζήτηση» με την φοιτητική κοινότητα).  

Η ανωτέρω δράση πιο συγκεκριμένα περιλάμβανε: 

1. Τριήμερη παρέμβαση (16 – 18/06) ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

γύρω από θέματα εξαρτήσεων και έγκυρης πληροφόρησης των νέων, 

σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση ουσιών, καθώς και 

ενημέρωση για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα από τους 

εκπροσώπους της Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS”, η οποία βρισκόταν στο χώρο του 

Πανεπιστημίου, έπειτα από την πρόσκληση που έλαβαν από τους 

κοινωνιοθεραπευτές του ΕΣΠΑ – ΟΚΑΝΑ που οργάνωσαν την παρέμβαση. 

Στα δυο σταθερά σημεία που ορίστηκαν διανεμήθηκε έντυπο υλικό του 

Οργανισμού και προφυλακτικά, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από τους φοιτητές 

που προσέγγισαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε 

από την Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών – Νέων». 

2. Εισηγήσεις από κοινωνιοθεραπευτές του ΕΣΠΑ σχετικές με το Street Work 

και τη Μείωση της Βλάβης (19/06) και ενημέρωση για τα σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα από εκπρόσωπο της Μ.Κ.Ο. “PRAKSIS” , ενώ 

προηγήθηκε χαιρετισμός από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής 

Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής 

Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Άννας Χριστοπούλου, η οποία 

παρουσίασε τις δράσης του Εργαστηρίου.  

3. Προβολή ντοκιμαντέρ (20/06) σχετικό με την εξαρτητική διαδικασία και 

εισήγηση με θέμα «Το Άτομο, η Κοινωνία και οι Εξαρτήσεις», ενώ 
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ακολούθησε «ανοιχτή συζήτηση» με τους παρευρισκόμενους φοιτητές. 

Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν, δωρεάν και 

ανώνυμα, τεστ αντισωμάτων του ιού HIV από την Κινητή Μονάδα της Μ.Κ.Ο 

“PRAKSIS”, που βρίσκονταν στο χώρο (το πρόγραμμα δίνεται αναλυτικά 

παρακάτω). 

Με σκοπό την προώθηση της δράσης τοποθετήθηκαν στο χώρο της 

Πανεπιστημιούπολης και της Εστίας των Φοιτητών, σχετική αφίσα και πανό και 

διανεμήθηκαν φυλλάδια του προγράμματος μια εβδομάδα πριν την υλοποίηση της. 

Παράλληλα, αναρτήθηκε το πρόγραμμα της εκδήλωσης με τη μορφή ηλεκτρονικού 

banner στον ιστότοπο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ενώ οι 

κοινωνιοθεραπευτές έπειτα από άδεια που έλαβαν από τους διδάσκοντες, 

ενημέρωσαν τους φοιτητές για το πρόγραμμα της δράσης, κατά την ώρα των 

μαθημάτων στις αίθουσες διδασκαλίας. 

 Οι στόχοι της δράσης στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκαν τα 

κάτωθι:  

α. Γνωστοποίηση των υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας και 

απεξάρτησης.  

β. Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με το εν’ λόγω Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, 

τους διδάσκοντες και τους φοιτητές του. 

γ. Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με Μ.Κ.Ο και δικτύωση της τελευταίας, με τη 

φοιτητική κοινότητα.  

δ. Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στις 

εξαρτήσεις και στη φιλοσοφία της πρόληψης. 

ε. Γνωστοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο 

Δρόμο (πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης ) για τη Μείωση της Ζήτησης 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών», MIS 357502 και πιο συγκεκριμένα των δράσεων και των 

παρεμβάσεων που αφορούν στους φοιτητές και τους νέους.  

Στη συγκεκριμένη δράση εκτός από τους οργανωτές της, που ήταν τα μέλη της 

Ομάδας «Δράσεις Φοιτητών – Νέων» (Απ. Κόντος - Κοινωνιοθεραπευτής, Κων. 
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Κουρούση - Κοινωνιολόγος, Ιωαν. Ψιμούλη - Ψυχολόγος), συμμετείχαν και οι 

υπόλοιποι κοινωνιοθεραπευτές του ΕΣΠΑ – ΟΚΑΝΑ «Προγράμματα στην Κοινότητα 

και στο Δρόμο (πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης) για τη Mείωση της Ζήτησης 

εξαρτησιογόνων ουσιών», MIS 357502, κατά την ενημέρωση (Αν. Γκούμας, Μ. 

Δραγασάκη, Ε. Ζέρβα, Μ. Ξανθάκη, Δ. Πατσής, Κ. Σαλτσώνη, Π. Τζίμης, Γ. Τσήτος) 

αλλά και με συμμετοχή στις εισηγήσεις (Μαρία Ξανθάκη, Κωνσταντίνα Σκαλτσώνη). 

 

 Ολοκλήρωση του διαγωνισμού, μεταξύ των φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής 

Καλών Τεχνών, Αθήνας (ΑΣΚΤ) με τίτλο: «Αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα 

κατά των Ναρκωτικών», σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ 

 

Η Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών – Νέων», συνεχίζοντας την συνεργασία της με την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, η οποία ξεκίνησε με τη δράση «Διαδρομές 

Πρόληψης: Ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» (4 – 8/11/13) και έχοντας σαν στόχο 

την ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή της φοιτητικής κοινότητας στις δράσεις της, 

προκήρυξε Διαγωνισμό Αφίσας για την «Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών». 

Με την αφίσα, το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – ΟΚΑΝΑ, είχε σκοπό τη γνωστοποίηση των 

Εκδηλώσεων της 26ης Ιουνίου και τη μεταφορά του κοινωνικού μηνύματος της 

«Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών» προσελκύοντας το ενδιαφέρον του 

ευρύτερου κοινού.  

Την πρόσκληση συμμετοχής προς τους φοιτητές στο Διαγωνισμό, από τους 

κοινωνιοθεραπευτές που έχουν αναλάβει τις «Δράσεις Πρόληψης Φοιτητών - Νέων», 

σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ και πιο συγκεκριμένα με τον 

Καθηγητή κ. Σκαλτσά ( Καθηγητή Εικαστικών και Υπεύθυνο του Γραφείου 

Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ), ακολούθησε η Δημιουργία Επιτροπής (6/06/14). Η 

Επιτροπή, η οποία απαρτίστηκε τόσο από τα μέλη της Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών - 

Νέων», όσο και από τον Καθηγητή της ΑΣΚΤ και Υπεύθυνο του Γραφείου 

Διασύνδεσης αλλά και από εκπρόσωπο του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων 

Συνεργασιών του Οργανισμού, είχε σαν ευθύνη της την επιλογή της νικήτριας 

αφίσας. 

Η νικήτρια αφίσα ήταν η κεντρική αφίσα ενημέρωσης, πανελλαδικά, των 

εκδηλώσεων του Οργανισμού για την «Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών», 
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ενώ παράλληλα και πιο συγκεκριμένα στο Νομό Αττικής όλες οι αφίσες εκτέθηκαν 

στα παρακάτω:  

▪ Εκδήλωση 25/06/14, στο χώρο ΣΥΝ – ΑΘΗΝΑ. Σε συνεργασία με τον Σταθμό 

Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων, ΟΚΑΝΑ 

▪ Εκδήλωση 25/06/14, στο χώρο «Πολιτιστικό Κέντρο Ευελπίδων του Δήμου 

Αθηναίων». Στην εκδήλωση του Προγράμματος Υποστήριξης Οικογένειας του 

Κ.Υ.Ε.Π., ΟΚΑΝΑ. 

▪ Εκδήλωση 26/06/14, στον υπαίθριο χώρο, απέναντι από το Σταθμό του ΗΣΑΠ, 

στην περιοχή του Θησείου. Εκδήλωση για την «Παγκόσμια Ημέρα Κατά των 

Ναρκωτικών», του Προγράμματος ΕΣΠΑ –ΟΚΑΝΑ «Προγράμματα στη Κοινότητα και 

στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης) για τη Μείωση της Ζήτησης 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών» MIS 357502. 

 

 Ομάδες πρόληψης: Ενημέρωση για τις εξαρτήσεις 

Η Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών - Νέων», συνεχίζοντας την συνεργασία της με το ΑΤΕΙ 

Πειραιά και το Γραφείο Συμβουλευτικής του, η οποία ξεκίνησε με τη δράση 

«Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» (10 - 14/03/14) και 

έχοντας σαν στόχο την ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή της φοιτητικής κοινότητας, 

βρίσκεται στη διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης της δράσης «Ομάδες 

Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις». 

Η εκδήλωση ανάγκης για δημιουργία Ομάδων Ευαισθητοποίησης ήρθε από τους 

ίδιους τους φοιτητές, μέσω των προτάσεων που έκαναν στα ερωτηματολόγια που 

συμπλήρωσαν στην ερώτηση: Ποιες από τις παρακάτω δράσεις σας φαίνονται 

καταλληλότερες σχετικά με την ενημέρωση σε θέματα ουσιών και ΣΜΝ [κατά τη 

«Δράση Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στα τέσσερα ΑΕΙ και 

ΑΤΕΙ ( ΑΣΚΤ, ΠΑΠΕΙ, ΠΑΝΤΕΙΟ, ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΚΠΑ), που ως τώρα έχει παρέμβει η 

Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών - Νέων»]. 

Έχοντας σαν κύριο μέλημα την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

των τελευταίων, θα γίνει προσπάθεια εστίασης στην ενδυνάμωση των 

προστατευτικών παραγόντων και στον περιορισμό των παραγόντων εκείνων που 
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μπορούν να οδηγήσουν στη χρήση ουσιών, σε μια εξαρτητική σχέση ή 

δραστηριότητα και οποιαδήποτε βλαπτική ή και παραβατική συμπεριφορά. 

Οι κύριοι στόχοι συνεχίζουν να είναι οι εξής: 

 Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των φοιτητών για την πρόληψη των 

εξαρτήσεων. 

 Πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση ουσιών και τους κινδύνους που 

απορρέουν από αυτή, στον ειδικό πληθυσμό των φοιτητών. 

 Ενημέρωση για τις υπηρεσίες που μπορούν να απευθυνθούν οι φοιτητές και οι 

νέοι, προκειμένου να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που τους 

απασχολούν. 

 Προσπάθεια καταπολέμησης της ιδέας των εξαρτήσεων ως τρόπου ζωής της 

φοιτητικής κοινότητας, καθώς και προσπάθεια καταπολέμησης του 

κοινωνικού στίγματος των πρώην εξαρτημένων και η αποδοχή τους από το 

κοινωνικό σύνολο. 

 Ενημέρωση για όλες τις ουσίες που προκαλούν εξάρτηση και για νέες μορφές 

εξαρτήσεων. 

 Γνωστοποίηση των τρόπων προφύλαξης και μετάδοσης μολυσματικών 

ασθενειών. 

 Ανάπτυξη θετικών τρόπων επικοινωνίας. 

 Αύξηση της αλληλεπίδρασης. 

 Ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων. 

 Αύξηση της αυτογνωσίας. 

 Ανάπτυξη της δημιουργικότητας. 

 Παροχή δυνατότητας αναζήτησης λύσεων των προβλημάτων. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

 Δοκιμή νέων συμπεριφορών. 

 Ενημέρωση και προβολή των δράσεων που πραγματοποιεί το συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

Στις «Ομάδες Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις» θα πραγματοποιηθούν 

βιωματικές ασκήσεις με τις οποίες θα διευκολυνθεί η ομαδική διαδικασία, όπως οι 

αλληλεπιδράσεις και το δέσιμο της ομάδας, το πέρασμα της από τα διάφορα 

στάδια, η επικέντρωση στις ανάγκες της. Με αυτό τον τρόπο θα προσφερθεί 

πληθώρα ερεθισμάτων στα άτομα ώστε να εκφρασθούν ελεύθερα να 
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επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές 

δεξιότητες όπως η αυτοεκτίμηση, η εμπιστοσύνη, η δημιουργικότητα, η έκφραση 

συναισθημάτων, η επικοινωνία στην ομάδα, στην οικογένεια, στο πανεπιστήμιο, 

αλλά και στην ίδια την κοινωνία, εν γένει. 

 

Διάρθρωση και σύνθεση των Ομάδων  

Μέγεθος ομάδας: 10-12 άτομα 

Διάρκεια ομάδων: 6 εβδομαδιαίες συναντήσεις 

Οι συναντήσεις θα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση σε χώρο των Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων και θα έχουν διάρκεια 2 -3 ωρών,.  

 

Εκπαιδευτικά μέσα και υλικά  

Θα χρησιμοποιηθούν μέσα που εφαρμόζονται στην επιμόρφωση ενηλίκων, όπως 

βιωματικές ασκήσεις, εισηγήσεις και προβολές ντοκιμαντέρ, με σκοπό την 

προσέγγιση των συμμετεχόντων, δίχως όμως να γίνονται πολύπλοκα και 

ακατανόητα.  

Η δημιουργία της πρώτης Ομάδας δεν επετεύχθη το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, στο ΑΤΕΙ Πειραιά, λόγω μικρού αριθμού ενδιαφερόμενων φοιτητών και 

θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση προς τους τελευταίους με την έναρξη της 

ακαδημαϊκής χρονιάς, το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, η Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών – 

Νέων» βρίσκεται σε επαφή και με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τα οποία έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία ομάδων. 

O Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος 

ΕΣΠΑ, υλοποίησε από τον Ιανουάριο του 2013 την Πράξη «Προγράμματα στην 

Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της 

ζήτησης εξαρτησιογόνων ουσιών». Στόχοι του Προγράμματος ήταν η μείωση της 

βλάβης στους ενεργούς χρήστες ουσιών, η ενημέρωση γύρω από τα σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα, η ενημέρωση γύρω από τα θέματα εξάρτησης σε φοιτητές 

ΑΕΙ - ΤΕΙ και χρήστες ουσιών εξάρτησης και η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων 

ουσιών σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  
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Στα πλαίσια της προσπάθειας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης φοιτητών σε 

θέματα που αφορούν στις εξαρτήσεις και στη γενικότερη φιλοσοφία της πρόληψης, 

αναπτύχθηκε, μέσω ποικίλων δράσεων, δίκτυο συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή 

Κοινότητα. Η σύνθεση της ομάδας που υλοποίησε τις εν λόγω δράσεις ήταν 

διεπιστημονική και συγκεκριμένα αποτελούταν από ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, 

κοινωνιοθεραπευτή και streetworkers με εξειδίκευση σε θέματα πρόληψης των 

εξαρτήσεων και αγωγής υγείας.  

 

 Ενημέρωση νέων για τις εξαρτήσεις και τα ΣΜΝ, σε χώρους συνάθροισης 

νέων 

Σε επικοινωνία που έχει πραγματοποιηθεί με την Υπεύθυνη του Τομέα 

Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Πολυχώρου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Τεχνόπολις», 

του Δήμου Αθηναίων, η Ομάδα Φοιτητών – Νέων βρίσκεται στο στάδιο διερεύνησης 

πιθανής συνεργασίας για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενημέρωσης, στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της, έως τον 

Σεπτέμβριο του 2014. Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει stand σε σταθερό σημείο, που 

θα υποδειχθεί, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δέχονται πληροφόρηση 

για τις υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, από τους κοινωνιοθεραπευτές.  

Τη δράση θα πλαισιώνουν και άλλοι φορείς, οι υπηρεσίες των οποίων θα κριθούν 

χρήσιμες και από το Δήμο αλλά και από τον Οργανισμό (π.χ. Κινητή Μονάδα της 

Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS» για την πραγματοποίηση εξέτασης HIV). Επίσης στην δράση θα 

προσκαλεστούν να συμμετέχουν και φοιτητές και νέοι, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον εμπλοκής τους σε δράσεις ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού σε 

χώρους συνάθροισης νέων.  

Η διερεύνηση συνεργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα διερευνάται το 

ενδεχόμενο πραγματοποίησης παρεμβάσεων και σε άλλους χώρους συνάθροισης 

νέων, όπως η Πλατεία Νερού. (βλ. αναλυτικό προγραμματισμό). 

 

Η Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών - Νέων», του Προγράμματος ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ «Προγράμματα 

στην Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης) για τη Μείωση της 

Ζήτησης Εξαρτησιογόνων Ουσιών», MIS 357502, έχοντας σαν κεντρικό της στόχο την 

υλοποίηση παρεμβάσεων με ομάδα - στόχο τους φοιτητές και τους νέους του Ν. Αττικής, 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 46  

συνέχισε τις εργασίες της για το τελευταίο εξάμηνο, παραθέτοντας τον πιο κάτω 

απολογισμό. 

Στόχος των δράσεων παρέμεινε η παρέμβαση στη φοιτητική κοινότητα και στους νέους με 

απώτερο σκοπό την ενημέρωση του συγκεκριμένου πληθυσμού, σε θέματα που άπτονται 

της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, της εξαρτητικής διαδικασίας εν γένει, αλλά και των 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

Από τον Iούλιο του 2014 έως και τον Ιανουάριο του 2015 πραγματοποιήθηκαν οι 

παρακάτω δράσεις- παρεμβάσεις πρόληψης/ενημέρωσης:  

 Βιωματικό Σεμινάριο : «Άγχος και Εξαρτήσεις», στο Πανεπιστήμιο Πειραιά  

▪ «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις» και Βιωματικό Σεμινάριο στα 

πλαίσια της δράσης, με θέμα «Το άτομο, η κοινωνία και οι εξαρτήσεις», στο ΑΤΕΙ 

Αθήνας  

▪ «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο  

▪ Συνεργασία με την εφημερίδα University Press, για την προώθηση των δράσεων στο 

φοιτητικό πληθυσμό  

 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Για την προώθηση της δράσης «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις εξαρτήσεις», 

έγιναν οι εξής ενέργειες: 

▪ Φυλλάδιο που αφορά στις δράσεις και στους στόχους της Ομάδας «Δράσεις Φοιτητών 

– Νέων», και στα στοιχεία επικοινωνίας 

▪ Αφίσα της δράσης «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις» που 

αναφέρονταν στην παρέμβαση, όπως αυτή θα αναπτύσσονταν στο συγκεκριμένο 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, κατά την εβδομάδα διεξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων 

ημερομηνιών, ώρας και χώρου διεξαγωγής (100 τμχ) 

▪ Banner με την απεικόνιση της αφίσας «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις 

Εξαρτήσεις», το οποίο κάθε φορά προσαρμόζεται με δεδομένες πληροφορίες ( 1 τμχ) 

▪ Πανό στο οποίο αναφέρεται ο τίτλος της δράσης. Το πανό είχε κάθε φορά σταθερή 

μορφή, και στο οποίο ανά εβδομάδα αναπροσαρμόζονταν με αυτοκόλλητα οι 
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πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τις ώρες, το χώρο και το εκάστοτε Πανεπιστημιακό ή 

Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα, στο οποίο πραγματοποιούνταν η δράση ( 1 τμχ) 

Παράλληλα, για την προώθηση της συγκεκριμένης δράσης εστάλησαν δελτία τύπου σε 

αθηναϊκά έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. 

Πιο αναλυτικά: 

 Βιωματικό Σεμινάριο : «Άγχος και εξαρτήσεις» 

Σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πειραιά, σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο «Άγχος και εξαρτήσεις». Οι φοιτητές δήλωναν συμμετοχή 

μέσω αίτησης στην Κοινωνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.  

Κατά το βιωματικό σεμινάριο έγινε ενημέρωση για τις εξαρτήσεις και τη σχέση των 

εξαρτήσεων με το άγχος. ΟΙ φοιτητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διατυπώνοντας 

απορίες, καταθέτοντας τις ιδέες και τις απόψεις τους για το θέμα. Κατά τη διάρκεια του 

σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν βιωματικές ασκήσεις με τη συμμετοχή των φοιτητών, που 

σκοπό είχαν την περισσότερο διαδραστική εμπλοκή των συμμετεχόντων. Οι φοιτητές στο 

τέλος του σεμιναρίου πρότειναν την πραγματοποίηση και άλλων ανάλογων βιωματικών 

σεμιναρίων, στο χώρο του Πανεπιστημίου.  

Παράλληλα με το Βιωματικό Σεμινάριο, στο χώρο του Πανεπιστημίου η ιατρική κινητή 

μονάδα της ΜΚΟ Praksis, πραγματοποιούσε τεστ ανίχνευσης του ιού HIV στους φοιτητές 

και στο προσωπικό της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.  

 Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στο ΑΤΕΙ 

Αθήνας 

Η δράση «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στο ΑΤΕΙ Αθήνας, 

πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο μεταξύ 04-06 Νοεμβρίου, 2014. 

Της δράσης προηγήθηκαν επαφές με την Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΑΤΕΙ 

κ. Ρούσσου. Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν το περιεχόμενο της δράσης, οι στόχοι 

της, αλλά και διαδικαστικά ζητήματα όπως ο ορισμός των σημείων στα οποία θα γινόταν η 

προσέγγιση των φοιτητών. Η ανωτέρω δράση πιο συγκεκριμένα περιλάμβανε: α) Τριήμερη 

παρέμβαση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα εξαρτήσεων και έγκυρης 

πληροφόρησης των νέων, σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση ουσιών, 

καθώς και ενημέρωση για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα από τους εκπροσώπους 

της Μ.Κ.Ο. Κέντρο Ζωής, η οποία βρισκόταν στο χώρο του Ιδρύματος, έπειτα από την 
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πρόσκληση που έλαβαν από τους κοινωνιοθεραπευτές του ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ, που οργάνωσαν 

την παρέμβαση. Στο σημείο, που ορίστηκε διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Οργανισμού και 

προφυλακτικά β. Βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Το άτομο, η κοινωνία και οι εξαρτήσεις», 

στο οποίο οι φοιτητές δήλωναν συμμετοχή καταθέτοντας τη σχετική αίτηση στην Κοινωνική 

υπηρεσία του ΑΤΕΙ.  

Με σκοπό την προώθηση της δράσης τοποθετήθηκε στο χώρο της σχετική αφίσα και πανό 

μια εβδομάδα πριν την υλοποίηση της. Παράλληλα, αναρτήθηκε ανακοίνωση της 

εκδήλωσης με τη μορφή ηλεκτρονικού banner στον ιστότοπο της Κοινωνικής Υπηρεσίας και 

του ΟΚΑΝΑ.  

Οι στόχοι της δράσης στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:  

 α. Γνωστοποίηση των υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας και απεξάρτησης. 

 β. Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με το εν λόγω Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το 

προσωπικό και τους φοιτητές του.  

γ. Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με Μ.Κ.Ο και δικτύωση της τελευταίας, με τη φοιτητική 

κοινότητα. δ. Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στις 

εξαρτήσεις και στη φιλοσοφία της πρόληψης. 

 ε. Γνωστοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο 

(πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης ) για τη Μείωση της Ζήτησης Εξαρτησιογόνων Ουσιών», 

MIS 357502, και πιο συγκεκριμένα των δράσεων και των παρεμβάσεων που αφορούν 

στους φοιτητές και τους νέους. 

Στη συγκεκριμένη δράση, συμμετείχαν τα μέλη της Ομάδας «Δράσεις Φοιτητών – Νέων» 

(Απ. Κόντος - Κοινωνιοθεραπευτής, Κων. Κουρούση - Κοινωνιολόγος, Ιωαν. Ψιμούλη - 

Ψυχολόγος), του ΕΣΠΑ – ΟΚΑΝΑ «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης, 

έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της Ζήτησης εξαρτησιογόνων ουσιών», MIS 357502. 

 

 «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Η δράση «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο μεταξύ 24-28 

Νοεμβρίου, 2014. 
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Της δράσης προηγηθήκαν επαφές με την Υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας κ. Πασπαλιάρη. Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν το περιεχόμενο 

της δράσης, οι στόχοι της, αλλά και διαδικαστικά ζητήματα, όπως ο ορισμός των σημείων 

στα οποία θα γινόταν η προσέγγιση των φοιτητών. Η ανωτέρω δράση πιο συγκεκριμένα 

περιλάμβανε: α) Πενθήμερη παρέμβαση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από 

θέματα εξαρτήσεων και έγκυρης πληροφόρησης των νέων, σχετικά με τους κινδύνους που 

απορρέουν από τη χρήση ουσιών, καθώς και ενημέρωση για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα από τους εκπροσώπους της Μ.Κ.Ο. Praksis. Στα σημεία, που ορίστηκαν 

διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Οργανισμού και προφυλακτικά β. Πραγματοποίηση δωρεάν 

τεστ ανίχνευσης του ιού HIV από την ΜΚΟ Praksis.  

Με σκοπό την προώθηση της δράσης τοποθετήθηκε στο χώρο σχετική αφίσα και 

πανό μια εβδομάδα πριν την υλοποίηση της. Παράλληλα, αναρτήθηκε ανακοίνωση της 

εκδήλωσης με τη μορφή ηλεκτρονικού banner στον ιστότοπο τoυ Πανεπιστημίου και του 

ΟΚΑΝΑ.  

 Οι στόχοι της δράσης στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκαν τα 

κάτωθι: α. Γνωστοποίηση των υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας, απεξάρτησης. 

β. Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με το εν λόγω Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το 

προσωπικό και τους φοιτητές του. γ. Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με Μ.Κ.Ο και 

δικτύωση της τελευταίας, με τη φοιτητική κοινότητα. δ. Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση 

των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στις εξαρτήσεις και στη φιλοσοφία της πρόληψης. ε. 

Γνωστοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο 

(πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης ) για τη Μείωση της Ζήτησης Εξαρτησιογόνων Ουσιών», 

MIS 357502, και πιο συγκεκριμένα των δράσεων και των παρεμβάσεων που αφορούν 

στους φοιτητές και τους νέους. 

Λόγω διακοπής της λειτουργίας του Ε.Μ.Π. στις 27/11/2014 δεν πραγματοποιήθηκε η 

δράση, για την ημέρα εκείνη.  

Στη συγκεκριμένη δράση εκτός από τους οργανωτές της, που ήταν τα μέλη της Ομάδας 

«Δράσεις Φοιτητών – Νέων» (Απ. Κόντος - Κοινωνιοθεραπευτής, Κων. Κουρούση - 

Κοινωνιολόγος, Ιωαν. Ψιμούλη - Ψυχολόγος), συμμετείχαν και οι υπόλοιποι 

κοινωνιοθεραπευτές του ΕΣΠΑ – ΟΚΑΝΑ «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο 

(πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της Ζήτησης εξαρτησιογόνων ουσιών» 

MIS 357502, κατά την ενημέρωση (Αν. Γκούμας, Μ. Δραγασάκη, Ε. Ζέρβα, Μ. Ξανθάκη, Δ. 

Πατσής, Κ. Σαλτσώνη, Π. Τζίμης, Γ. Τσήτος). 
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 Συνεργασία με την εφημερίδα University Press για την προώθηση 

των δράσεων στο φοιτητικό πληθυσμό 

 

Η Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών – Νέων», έχοντας σαν γνώμονα την προώθηση της ιδέας της 

Πρόληψης και της Ενημέρωσης για τις ουσίες εξάρτησης, σε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος 

του φοιτητικού πληθυσμού και των νέων, έχει ήδη δημιουργήσει τους όρους συνεργασίας 

με την πρώτη Free Press φοιτητική εφημερίδα στην Ελλάδα, τη University Press.  

Η συγκεκριμένη εφημερίδα, με συντακτική ομάδα που αποτελείται από φοιτητές, 

καθηγητές και νέους δημοσιογράφους, διανέμεται σε σταθερά σημεία εντός του χώρου των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

Καθώς η θεματολογία της άπτεται των φοιτητών θεμάτων και έχει σαν άμεσους αποδέκτες 

της την φοιτητική κοινότητα, έχει επιλεγεί από την Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών – Νέων», ως 

ένας «διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας» με την τελευταία, αλλά και σαν ένα μέσο 

προώθησης των δράσεων που αφορούν στην ομάδα – στόχος. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, και έπειτα από επικοινωνία με τους Υπεύθυνους 

Σύνταξης της Εφημερίδας, φιλοξενήθηκε το άρθρο «To άτομο, η κοινωνία και οι 

εξαρτήσεις».  

Στο άρθρο γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των παραγόντων που φαίνεται να οδηγούν 

στην εξάρτηση, αλλά και η σημασία του κοινωνικού πλαισίου που ενδέχεται να οδηγήσει το 

άτομο στην τελευταία. Ιδιαίτερη σημασία επίσης, δίνεται, στο άρθρο, στους παράγοντες 

που προστατεύουν το άτομο, όπως η ευελιξία, οι ανεπτυγμένες γνωστικές δεξιότητες, η 

ύπαρξη στόχων κ.α., ενώ παράλληλα, δίνονται πληροφορίες για τα μοντέλα θεραπείας των 

εξαρτήσεων και τους εγκεκριμένους φορείς, που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, βρίσκεται υπό δημοσίευση το άρθρο «Παρεμβάσεις ενημέρωσης για τις 

εξαρτήσεις στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα», στο οποίο παρουσιάζεται η δράση 

«Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στα επτά (7) Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία υλοποιήθηκε. Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζεται 

λεπτομερώς ο σκοπός της δράσης, που ήταν καταρχάς η προσέγγιση των φοιτητών και 

περαιτέρω η ενημέρωση τους σε θέματα εξάρτησης, και ο απώτερος στόχος ήταν η 

εξοικείωση τους με ένα θέμα ταμπού, όπως η εξάρτηση και η ευαισθητοποίηση ολόκληρης 

της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αλλά και ο σχεδιασμός και τα βήματα υλοποίησής της. 

Κατά τη διάρκεια της δράσης, στο εκάστοτε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα οι φοιτητές 

καλούνταν να απαντήσουν, προαιρετικά, σε ένα ερωτηματολόγιο, στόχος του οποίου ήταν 

η περαιτέρω διερεύνηση των αναγκών τους και η αποτύπωση του επιθυμητού από τους 
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ίδιους τρόπου ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας κατεύθυναν κάθε 

φορά το σχεδιασμό των επόμενων δράσεων. Το δείγμα ήταν τυχαίο και αποτελείτο από τον 

αριθμό φοιτητών που προσεγγίστηκαν στα ΑΕΙ – ΤΕΙ, στα οποία πραγματοποιούταν κάθε 

φορά η παρέμβαση. Από τις εν λόγω απαντήσεις προέκυψαν στοιχεία, τα οποία δίνονται 

εκτενώς στο άρθρο 

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ -ΑΙΘΟΥΣΑ «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ» 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου, στην αίθουσα Συν Αθηνά, ο ΟΚΑΝΑ πραγματοποίησε εκδήλωση για 

την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. 

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν Κέντρα Πρόληψης της Αθήνας, ο Σταθμός Φροντίδας 

Εξαρτημένων Ατόμων, το Ειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης, ο 

Εποπτευόμενος Σταθμός «Οδυσσέας» καθώς και το πρόγραμμα μας , «Προγράμματα Στην 

Κοινότητα Και Στο Δρόμο (Πρόληψης Και Έγκαιρης Παρέμβασης) Για Τη Μείωση Της 

Ζήτησης Εξαρτησιογόνων Ουσιών». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επίσης παρευρέθηκαν 

οι συνεργαζόμενοι με το Πρόγραμμα μας φορείς ΜΚΟ «Θετική Φωνή», «Praksis» και 

«Προμηθέας» που έκαναν δωρεάν εξετάσεις (rapid tests) για HIV και HCV. 

Η συμμέτοχη 4 κοινωνιοθεραπευτών του Προγράμματος στην εκδήλωση είχε ενημερωτικό 

χαρακτήρα, καθώς παρείχαμε πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό για το Πρόγραμμα και 

τις δράσεις μας, αλλά και για όλες τις δομές του ΟΚΑΝΑ. 

 Στον ίδιο χώρο εκτέθηκαν τα έργα του Διαγωνισμού Αφίσας που πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών για την παγκόσμια ημέρα κατά 

των ναρκωτικών. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονταν από τους κοινωνιοθεραπευτές τα έργα 

των φοιτητών της Σχολής καθώς και η νικητήρια αφίσα του διαγωνισμού αυτού.  

Τέλος, παρεχόταν στους παρευρισκόμενους (χρήστες και μη) ένα σνακ και παγωμένο νερό 

ως ένδειξη ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης . 

 Απολογιστικά Στοιχεία των Δράσεων για την Παγκόσμια 

Ημέρα του AIDS  

Το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – ΟΚΑΝΑ, συμμετείχε κατά τη δράση “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Εξέτασης HIV”, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σε σταθερό σημείο στο κέντρο 

της πόλης (Δημοτικός χώρος «ΣΥΝΑθηνά») διανέμοντας ενημερωτικό υλικό του 
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Οργανισμού, σχετικό με τις ουσίες εξάρτησης, τις Υπηρεσίες και τα σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά και ενημερώνοντας τον πληθυσμό που προσέγγιζε. H 

δράση διοργανώνεται κάθε χρόνο ταυτόχρονα σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, 

έχοντας σαν στόχο την ενημέρωση που πληθυσμού σε σχέση με τον ιό, αλλά και τη 

μείωση του αριθμού των ατόμων που μαθαίνουν ότι είναι οροθετικοί σε 

προχωρημένο στάδιο, ενημερώνοντας παράλληλα, για τα οφέλη της εξέτασης για 

τον HIV. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα διοργανώνουν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η 

Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, το Checkpoint και το Κέντρο Ζωής. 

 

 Παρέμβαση στο Μετρό / 2 Δεκεμβρίου του 2014, 

Κατά την 2η Δεκεμβρίου οι κοινωνιοθεραπευτές του ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ, 

προγραμμάτισαν και υλοποίησαν ολοήμερη παρέμβαση, στο πάρκο πλησίον του 

Νοσοκοκεμείου «Ο Ευαγγελισμός», σε συνεργασία με το δίκτυο των Νοσοκομείων «Α. 

Συγγρός», «Ο Ευαγγελισμός» και «Λαϊκό», στα οποία υλοποιούνταν η παρέμβαση «ΕΥ-

ΜΕΛεια», του Προγράμματος. Το σημείο διεξαγωγής επιλέγει λόγω του ότι βρίσκεται 

κοντά σε σταθμό του Μετρό συνεπώς η διέλευση πεζών ήταν έντονη, ενώ 

παράλληλα βρίσκεται μπροστά από το Νοσοκομείο, όπου βρίσκεται η Θεραπευτική 

Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ. 

Πιο αναλυτικά: 

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 2014, από τις 10:00 π.μ. έως τις 

14:00 μ.μ. 

Της παρέμβασης προηγήθηκαν επαφές με τις δημοτικές αρχές ώστε να ληφθούν οι 

σχετικές άδειες χρήσης του χώρου, ενώ πραγματοποιήθηκαν σειρά συναντήσεων με 

εκπροσώπους της Μ.Κ.Ο «PRAKSIS”, της «Θετικής Φωνής» και του «Κέντρου Ζωής, 

οι οποίες είχαν σκοπό την παρουσία των τελευταίων στην παρέμβαση. 

Η ανωτέρω δράση πιο συγκεκριμένα περιλάμβανε: α. Ενημέρωση για τις Υπηρεσίες του 

ΟΚΑΝΑ, σε χρήστες ουσιών εξάρτησης και άμεση παραπομπή τους σε αυτές. β. Ενημέρωση 

του γενικού πληθυσμού, για τις Υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, και για τις εξαρτήσεις εν’ γένει. γ. 

Ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τον HIV, όπως τρόποι προφύλαξης και μετάδοσης. δ. 

Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. ε. Δωρεά διανομή προφυλακτικών στ. Δωρεάν 

εξέταση ανίσχευσης αντισωμάτων του ιού ΗΙV, της HpC και της ΗpB, με στιγμιαίο τέστ 
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σάλιου, από την Κινητή Μονάδα της Μ.Κ.Ο «PRAKSIS», που βρίσκονταν στο χώρο, έπειτα 

από πρόσκληση του Προγράμματος ΕΣΠΑ- ΟΚΑΝΑ.  

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σειρά καλλιτεχνικών δρώμενων, ενώ ζητήθηκε από τους 

διερχόμενους πεζούς που προσέγγιζαν το σημείο του ενημερωτικού περιπτέρου και το 

επιθυμούσαν, να γράψουν ευχές σε κάρτες που κατασκεύαζαν οι ίδιοι, προς τους 

οροθετικού φυλακισμένους του Νοσοκομείου των Φυλακών Κορυδαλλού «Αγ. Παύλος», 

στους οποίους και εστάλησαν έπειτα από σχετική επικοινωνία. 

Η προώθηση της δράσης συνοδεύτηκε από τοποθέτηση στο χώρο των 3 

Νοσοκομείων, όπου υλοποιούνταν η παρέμβαση «ΕΥ-ΜΕΛεια», τα οποία 

αναφέρονται και πιο πάνω, και σε καταστήματα γύρω από το Νοσοκομείο «Ο 

Ευαγγελισμός», σχετικής αφίσας και πανό που δημιουργήθηκε για τον συγκεκριμένο 

σκοπό, μια (1) εβδομάδα πριν την παρέμβαση 

Συγκεκριμένα έγιναν οι εξής ενέργειες: 

▪ Φυλλάδιο που αφορούσε στην παρέμβαση και τους στόχους της, καθώς και 

πληροφορίες για την παρέμβαση «ΕΥ-ΜΕΛεια», και στα στοιχεία επικοινωνίας 

▪ Αφίσα της δράσης «Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS», που αναφερόταν στην 

παρέμβαση συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών, ώρας και χώρου διεξαγωγής  

▪ Πανό της δράσης  

Παράλληλα, για την προώθηση της συγκεκριμένη δράσης οι κοινωνιοθεραπευτές 

δημιούργησαν διαφημιστικό ραδιοφωνικό σποτ, το οποίο προβλήθηκε από 

αθηναϊκούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ παράλληλα εστάλησαν δελτία τύπου 

προς έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. 

Οι στόχοι της δράσης στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκαν τα 

κάτωθι: α. Γνωστοποίηση των υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας, 

απεξάρτησης. β. Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με Μ.Κ.Ο γ. Ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση του γενικού πληθυσμού αλλά και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 

(μετανάστες, χρήστες ουσιών εξάρτησης, κ.α.) σε θέματα που αφορούν στις 

εξαρτήσεις, στη φιλοσοφία της πρόληψης, αλλά και στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα. ε. Γνωστοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Προγράμματα στην 

Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της 

Ζήτησης εξαρτησιογόνων ουσιών» MIS 357502. 
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 Συμμετοχή του προγράμματος ΕΣΠΑ στην εκδήλωση του 

προγράμματος υποστήριξης οικογένειας του κέντρου 

υποδοχής ενημέρωσης και προσανατολισμού (κ.υ.ε.π) του 

οκανα /25/6/2014 

Στα πλαίσια των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών το 

Πρόγραμμα Υποστήριξης Οικογένειας του ΚΥ.Ε.Π (ΟΚΑΝΑ) διοργάνωσε εκδήλωση 

σε συνεργασία με τις Ομάδες Γονέων στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευελπίδων του 

Δήμου Αθηναίων. 

 Το πρόγραμμα περιλάμβανε την παρουσίαση του Προγράμματος Υποστήριξης 

Οικογένειας, αναπαράσταση του παραμυθιού «Το Σκιάχτρο και ο Κοκκινολαίμης» 

που παρουσίασε η Ομάδα Σωματικής Έκφρασης και Προσωπικής Ανάπτυξης 

Γονέων και συζήτηση με αφορμή τη «Συνομιλία Μητέρων» από το Πρόγραμμα.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φιλοξενήθηκε στο χώρο και η Έκθεση των 

αφισών που διοργάνωσε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΜΙS357502 «Προγράμματα Στην 

Κοινότητα Και Στο Δρόμο (Πρόληψης Και Έγκαιρης Παρέμβασης) Για Τη Μείωση 

Της Ζήτησης Εξαρτησιογόνων Ουσιών» σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή 

Καλών Τεχνών Αθηνών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των 

Ναρκωτικών. 

 Στην εκδήλωση συμμετείχαν 2 κοινωνιοθεραπευτές του Προγράμματος που 

ανέλαβαν το ρόλο της παρουσίασης των έργων της έκθεσης, καθώς και την 

ενημέρωση των παρευρισκομένων για θέματα πρόληψης, τις δομές του ΟΚΑΝΑ 

καθώς επίσης και για τους στόχους του Προγράμματος και τις δράσεις του . 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, κος Μ. Κατρίνης, ο Αναπλ. 

Διευθυντής Εφαρμογής Προγραμμάτων ΟΚΑΝΑ, κος Ε. Καφετζόπουλος και η 

Υπεύθυνη του ΚΥΕΠ, κα Θ. Θαλασσινού. 

Ώρες προετοιμασίας : 3 ώρες για καθέναν από τους 2 κοινωνιοθεραπευτές  

Ώρες συμμετοχής στην εκδήλωση : 5 ώρες  

 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
26/6/2014 

Στις 26 Ιουνίου, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών, 

πραγματοποιήθηκε ενημερωτική δράση στον χώρο του Θησείου απέναντι από την 

είσοδο του Ηλεκτρικού Σταθμού. 

Τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης επιμελήθηκε η ομάδα ΕΣΠΑ-ΟΚΑΝΑ του 

Προγράμματος στην Κοινότητα και στο Δρόμο και είχε ως στόχο την ενημέρωση 

αλλά και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα εξαρτήσεων. 
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Στα πλαίσια της δράσης, υπήρχε περίπτερο του Οργανισμού με ενημερωτικό υλικό 

του προγράμματος ΕΣΠΑ και των υπηρεσιών του, ενώ στα άτομα που προσέγγιζαν, 

γίνονταν ενημέρωση σχετικά με τις εξαρτήσεις και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα, ενώ δίνονταν μολύβια με το λογότυπο του ΟΚΑΝΑ, σαν αναμνηστικό.  

Στο χώρο πραγματοποιήθηκε η έκθεση των αφισών που συμμετείχαν στον 

Διαγωνισμό για την αφίσα που πλαισίωσε την εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την 

ομάδα του ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ 

συμμετείχαν το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά-Προναία» με ενημερωτικό υλικό και η ΜΚΟ 

«PRAKSIS» με ενημέρωση και δωρεάν και ανώνυμη εξέταση για τον ιό HIV. 

Τέλος, σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διεθνής Ιατρική» της Ιατρικής 

Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών διοργανώθηκε δράση street 

medicine, όπου 2 κοινωνιοθεραπευτές μαζί με ιατρούς του μεταπτυχιακού 

προγράμματος παρείχαν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε χρήστες ναρκωτικών 

ουσιών στο κέντρο της Αθήνας. 

Οι ενέργειες που έγιναν για τη διοργάνωση ήταν οι κάτωθι: 

 Επαφές με την Εφορία Αρχαιοτήτων και τον Δήμο Αθηναίων προκειμένου να 

εξασφαλιστεί άδεια για τον χώρο και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 

 Επαφές με τους Υπεύθυνους τους προγράμματος «Διεθνής Ιατρική» 

προκειμένου να διοργανωθεί το street medicine, 

 Επαφή με τη ΜΚΟ «PRAKSIS» προκειμένου να συμμετάσχει με την Κινητή 

Μονάδα ενημέρωσης και πρόληψης, για δωρεάν και ανώνυμη εξέταση για 

HIV, 

 Επαφές με εταιρία ηχητικής κάλυψης προκειμένου να «ντυθεί» μουσικά η 

εκδήλωση,  

 Επαφές με διαφημιστική εταιρία, προκειμένου να τυπωθούν μολύβια με το 

λογότυπο του ΟΚΑΝΑ για να μοιραστούν στους περαστικούς κατά την 

διάρκεια της ενημέρωσης. 

Προκειμένου να κοινοποιηθεί η δράση σχεδιάστηκε ενημερωτική αφίσα,και 

τυπώθηκαν φυλλάδια και κατασκευάστηκε πανό . 

Διατέθηκαν περίπου 1500 φυλλάδια και επίσης διατέθηκαν προς το κοινό 1000 μολύβια 

με το λογότυπο του ΟΚΑΝΑ για την διαφήμιση της εκδήλωσης .  

Τυπώθηκαν 630 αφίσες της Δράσης και 10 μακέτες της νικητήριας αφίσας του 

διαγωνισμού 

15 Καταστήματα προσεγγίστηκαν για την τοποθέτηση της αφίσας της δράσης 

Το Κόστος της Εκδήλωσης στο Θησείο ανέρχεται στα 470 ευρώ + κόστος αφισών: 510. 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 56  

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Θησείο για την Παγκόσμια ημέρα κατά των 

Ναρκωτικών συνεργαστήκαμε με τους εξής φορείς : 

PRAKSIS (ΜΚΟ) 

Πρόγραμμα Υποστήριξης Οικογένειας του Κ.Υ.Ε.Π -ΟΚΑΝΑ 

Κέντρο Πρόληψης ‘ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΝΑΙΑ’ 

Διεθνής Ιατρική 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ /ΙΟΥΝΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ /ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

 

 Έντυπο «Χάρτης Υπηρεσιών» 

 

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων «Οδηγίες Χρήσης» και «ΕυΜΕΛεια» έχει 

προγραμματιστεί η δημιουργία και έκδοση ενός νέου εντύπου, με το όνομα «Χάρτης 

Υπηρεσιών», με σκοπό την αποτελεσματικότερη παροχή πληροφοριών στους 

εξυπηρετούμενους. Η κεντρική ιδέα αυτού του εντύπου είναι η απεικόνιση 

κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων, που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση της 

ομάδας στόχου, σε έναν εύχρηστο χάρτη με συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών 

(π.χ. ωραρίου) για να διευκολύνεται η καθοδήγηση και η παραπομπή των 

εξυπηρετούμενων και κατ’ επέκταση η πρόσβασή τους σε αυτές (Σημ.: Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή και το σχεδιασμό του 

εντύπου βλ. κείμενο «Απολογισμός ΙΙ»). 

Την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, ολοκληρώθηκε η συλλογή πληροφοριών για τις 

διαθέσιμες υπηρεσίες του Δ. Αθηναίων και των πλησιέστερων περιοχών, οι οποίες 

θα συμπεριληφθούν στο έντυπο. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης των 

οικονομικών προσφορών από τα αρμόδια τμήματα του Οργανισμού και έγινε η 

επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει τη δημιουργία και έκδοση του εντύπου. 

Πραγματοποιήθηκε ένας αριθμός οργανωτικών συναντήσεων με το τμήμα 

Δημοσίων Σχέσεων, εκπροσώπους της ομάδας των κοινωνιοθεραπευτών και της 

επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς και με τον εκπρόσωπο 

της εταιρείας «BlankPage».  

Η έκδοση του εντύπου είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα 

τέλη Σεπτεμβρίου. 

 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ STREET WORK (XEN) 

 

Το διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος 2014, ομάδα 8 κοινωνιοθεραπευτών μαζί με 7 

συντονιστές – μέλη των Ομάδων Street Work του προγράμματος ΕΣΠΑ με κωδικό 

MIS 387802 και με τη συμμετοχή εθελοντών από τις ΜΚΟ Praxis, Γιατροί του 

Κόσμου, Θετική Φωνή και Κέντρο Ζωής υλοποίησε απογευματινό street work 

καλύπτοντας όλους τους χώρους συνάθροισης εξαρτημένων ατόμων στο κέντρο 

της Αθήνας, σύμφωνα με το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ «Προγραμμάτων στην 

Κοινότητα και στο Δρόμο» και ΣΦΕΑ-ΕΜΕ για τη δράση «Οδηγίες Χρήσης».  

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης διανεμήθηκαν αποστειρωμένα σύνεργα 

χρήσης και προφυλακτικά (ΚΙΤ), έγιναν παραπομπές χρηστών σε δομές ανάλογα με 

την εκάστοτε ανάγκη και το αίτημα του εξυπηρετούμενου, συλλέχθηκαν στατιστικά 

στοιχεία, διερευνήθηκαν νέοι χώροι συνάθροισης και συμπεριφορές χρηστών, νέων 
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ουσιών και τέλος έγιναν ενημερώσεις για σειρά υπηρεσιών που αφορούν το 

συγκεκριμένο πληθυσμό.  

Σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Ευ-Μέλεια», που επίσης υλοποιείται από το ίδιο 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ, εντοπίσθηκαν και δικτυώθηκαν με τις Μονάδες Λοιμώξεων των 

Νοσοκομείων οροθετικοί χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Ανά δεκαπέντε μέρες η πλήρης ομάδα πραγματοποιούσε συναντήσεις προκειμένου 

να συζητηθούν θέματα που προέκυπταν όπως ο χειρισμός συγκεκριμένων 

υποθέσεων, οι δυσκολίες σε προσεγγίσεις ιδιαίτερων πληθυσμών ή μεμονωμένων 

περιστατικών. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Υπεύθυνος συλλογής Μαργαρίτης Νίκος) 

Το διάστημα Ιουνίου Απριλίου υλοποιείται το πρόγραμμα «Οδηγίες χρήσης» (streetwork) με 

απογευματινές εξορμήσεις σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας από 8 κοινωνιοθεραπευτές 

των ομάδων έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης για Ενεργούς Χρήστες και για Κοινωνικά 

Ευπαθείς Ομάδες και 7 Συντονιστές – μέλη των Ομάδων Street Work του Προγράμματος 

ΕΣΠΑ.  

Αριθμός χρηστών που έλαβε συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των εξορμήσεων 

«street- work» (π.χ. μείωση της βλάβης, κινητοποίηση, παραπομπές και διασύνδεση με 

υπηρεσίες) 738 άτομα συνολικά  

Αριθμός χρηστών σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, ιερόδουλες, χρήστες 

συνθετικών ναρκωτικών) που προσεγγίστηκαν: 

261 Μετανάστες  

1 Ανήλικος 

361 Άστεγοι 

249 Οροθετικοί 

52 Εκδιδόμενα άτομα 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένας χρήστης μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία ειδικές 

πληθυσμιακές ομάδες π.χ : ανήλικος, μετανάστης και οροθετικός και για το λόγο αυτό το 

άθροισμα των παραπάνω είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των χρηστών που 

προσεγγιστήκαν. 

Διανεμήθηκαν 9707 σύριγγες (921 κιτ) και 2011 προφυλακτικά σε 738 ενεργούς χρήστες 

Σε 360 άτομα παρασχέθηκαν υπηρεσίες ενημέρωσης και διασυνδέθηκαν με νοσοκομεία.  

204 άτομα ενημερώθηκαν και παραπέμφθηκαν σε θεραπευτικά προγράμματα 

απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ 
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Κατά προσέγγιση, 674 άτομα παραπέμφθηκαν σε υπηρεσίες προνοιακού τύπου (π.χ. 

ΚΥΑΔΑ, Κέντρο Ημέρας PRAKSIS) 

Κατά προσέγγιση, 104 άτομα παραπέμφθηκαν σε νομικές υπηρεσίες (π.χ. νομικές 

υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, Μ.Κ.Ο. Κέντρο Ζωής, Μ.Κ.Ο.PRAKSIS 

Πρόγραμμα «Οδηγίες χρήσης» (streetwork) με απογευματινές εξορμήσεις σε περιοχές του 

κέντρου της Αθήνας από 8 κοινωνιοθεραπευτές. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 8 ειδικές 

εξορμήσεις διερεύνησης στο Πεδίον του Άρεως που αποτελεί νέο χώρο συνάθροισης 

χρηστών της νέας ναρκωτικής ουσίας «Shisa». Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 12 εξορμήσεις 

για την εύρεση ατόμων για την παραπομπή τους σε Νοσοκομεία για το ερευνητικό 

πρόγραμμα TRIP καθώς και για την εύρεση «νέων» περιοχών συγκέντρωσης 

ουσιοεξαρτημένων 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Παρεμβάσεις ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις στην 

Πανεπιστημιακή Κοινότητα /αποτελέσματα ερωτηματολόγιου ερευνάς 

 Με σκοπό το σχεδιασμό των δράσεων έγιναν επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

(κοινωνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικά) όλων των Ανώτερων Ιδρυμάτων του Νομού 

Αττικής και διαπιστώθηκαν τα πεδία στα οποία οι φοιτητές είχαν ανάγκη την ενημέρωση. 

Έτσι, από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Νοέμβριο του 2014 υλοποιήθηκε η δράση 

«Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» σε 7 Ανώτατα Ιδρύματα του Ν. 

Αττικής (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ΤΕΙ Πειραιά, Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΕΙ Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). Σκοπός της δράσης, 

ήταν, καταρχάς η προσέγγιση των φοιτητών και περαιτέρω η ενημέρωση τους σε θέματα 

εξάρτησης, ενώ απώτερος στόχος ήταν η εξοικείωση τους με ένα θέμα ταμπού, όπως η 

εξάρτηση και η ευαισθητοποίηση ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Για την 

επίτευξη των παραπάνω η δράση είχε διάρκεια μία εβδομάδα και περιελάμβανε 

περίπτερο ενημέρωσης σε σταθερά σημεία στο χώρο των Ιδρυμάτων, προβολή σχετικού 

ντοκιμαντέρ, εισηγήσεις από ομάδα ειδικών στο χώρο των εξαρτήσεων, ανοικτή 

συζήτηση με τους φοιτητές για σχετικά θέματα που τους απασχολούν, καθώς και 

βιωματικά σεμινάρια με ποικίλα θέματα. Το περιεχόμενο της δράσης 

αναδιαμορφωνόταν κάθε φορά μετά από αξιολόγηση και προσαρμοζόταν στις ανάγκες 

των φοιτητών του εκάστοτε Ιδρύματος.  

 Οι φοιτητές ανταποκρίθηκαν στη δράση δείχνοντας, αν και με διστακτικότητα 

στην αρχή, ότι έχουν ανάγκη την ενημέρωση και ταυτόχρονα την προσέγγιση με τρόπο 

διακριτικό και συνάμα έγκυρο. Η εξοικείωση των φοιτητών με τη καθημερινή παρουσία 
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της ομάδας στο χώρο τους, αποδείχθηκε βοηθητική για την ανάπτυξη συζητήσεων σε 

θέματα σχετικά με την εξάρτηση.  

 Κατά τη διάρκεια της δράσης οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν, 

προαιρετικά, σε ένα ερωτηματολόγιο, στόχος του οποίου ήταν η περαιτέρω διερεύνηση 

των αναγκών τους και η αποτύπωση του επιθυμητού από τους ίδιους τρόπου 

ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας κατεύθυναν κάθε φορά το 

σχεδιασμό των επόμενων δράσεων. Το δείγμα ήταν τυχαίο και αποτελείτο από τον 

αριθμό φοιτητών που προσεγγίστηκαν στα ΑΕΙ - ΤΕΙ στα οποία πραγματοποιούταν κάθε 

φορά η παρέμβαση.  

Συνολικά απάντησαν 366 φοιτητές στο ερωτηματολόγιο, από το οποίο προέκυψαν 

τα εξής συμπεράσματα  

Όπως προκύπτει από τα δείγματα των απαντήσεων των ερωτηματολογίων, όπως 

αυτά δίνονται παραπάνω, αλλά και από την εμπλοκή στο πεδίο με την ομάδα 

φοιτητών, πως ο πληθυσμός έχει επηρεαστεί από την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης, βιώνοντας ένα αίσθημα αγωνίας σε σχέση με την επαγγελματική του 

αποκατάσταση. Ένας δεύτερος πυλώνας που δημιουργείται είναι αυτός των 

διαπροσωπικών σχέσεων, στο πλαίσιο των οποίων περιλαμβάνονται αυτοί που 

ονομάζουμε «σημαντικοί άλλοι» στη ζωή μας. Οι σύγχρονες σχέσεις λόγω των 

έντονων ρυθμών ζωής και της έλλειψης προσωπικού χρόνου και κατά την περίοδο 

των φοιτητικών χρόνων, πλήττονται από το φαινόμενο της έλλειψης επικοινωνίας. 

Τα Social Media, που αποτελούν έναν από τους «σύγχρονους τρόπους 

επικοινωνίας», στη συνείδηση μεγάλης μερίδας φοιτητών, φαίνεται να βοηθά στην 

κοινωνική δικτύωση των φοιτητών και εντός και εκτός Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές 

αποζητούν την ενημέρωση και την άμεση εμπλοκή τους σε διαδικασίες, οι οποίες 

παρέχουν τη δυνατότητα αλλαγής της νοοτροπίας των νέων σε σχέση με τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες, την καταπολέμηση της ιδέας των εξαρτήσεων ως τρόπου 

ζωής καθώς και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος των πρώην 

εξαρτημένων.  

Η εξάρτηση αποτελεί ένα πολυδιάστατο θέμα και μόνο με σωστή ενημέρωση μπορεί 

κανείς να το προσεγγίσει. Οι φοιτητές έχουν ανάγκη τη προσέγγιση με διακριτικό και 

άμεσο τρόπο. Παρεμβάσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι πάντα 

βοηθητικές ειδικά όταν απευθύνονται σε ευαίσθητες ομάδες στόχου, όπως οι φοιτητές 

που αποτελούν το πιο ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μας.  
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 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΧΕΝ Υπηρεσίες προς Χρήστες Ενδοφλέβιων 

Ναρκωτικών 

Tην Ο.Σ την αποτελούσαν α) Χρήστες Ουσιών υψηλού Κινδύνου β)Περιθωριοποιημένα 

άτομα που σχετίζονται άμεσα με τη χρήση εξαρτησιογόνων Ουσιών καθώς και Άτομα που 

ασκούν πορνεία  

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

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

Εθελοντές (δίκτυο συνεργασίας)  

Το Δίκτυο εθελοντών αποτελούνταν από τη ΜΚΟ PRAKSIS τη ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ το 

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ 

Στόχοι της δράσης στη συγκεκριμένη Ο.Σ ήταν 

 Μείωση της βλάβης  

 Αλλαγή Συμπεριφορών 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής (υγεία, υγιεινή κτλ) 

 Υποστήριξη για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών 

 Σταδιακή αποπεριθωριοποιήση 

 Μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς 

 Επαγγελματική Συμβουλευτικής 

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης πραγματοποιήθηκε: 

• Έγκυρη πληροφόρηση 

• Συναισθηματική υποστήριξη 

• Κινητοποίηση και συμβουλευτική 

• Αποστειρωμένο ενέσιμο υλικό & προφυλακτικά 

• Συνοδείες & επισκέψεις σε νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα κτλ  

• Άμεση παρέμβαση σε κρίσιμες περιπτώσεις 

 Υπηρεσίες Δράσης 

 Παροχή Αποστειρωμένου ενέσιμου υλικού 

 Προφυλακτικά  

 Έντυπο ενημερωτικό υλικό 

 Κινητοποίηση για θέματα υγείας 

 Ενημέρωση για όρους ασφαλούς χρήσης 

 Υπηρεσίες ΟΚΑΝΑ 

 Συνοδείες και επισκέψεις σε Νοσοκομεία & Κινητές Μονάδες 
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Μέσω του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν:  

 

Αριθμός απογευματινών εξορμήσεων ( Οδηγίες Χρήσης) ,150 
Αριθμός ειδικών εξορμήσεων (Π.Άρεως, Νέος Χώρος Συνάθροισης Χρηστών της ουσίας 

«Σίσα») 15 

: Αριθμός ειδικές εξορμήσεις (Κινητοποίηση Χρηστών σε ΜΕΛ Νοσοκομείων, : 13 

Αριθμός Προσεγγίσεων: 12500 

Εξ αυτών το 70% ήταν ημεδαποί και το 30 % αλλοδαποί 

Εξ αυτών το 39,90% ήταν άστεγοι, το 24,70 ήταν οροθετικοί, το 29,10 μετανάστες 

το ,0,35 % ήταν ανήλικο και το 5,96% εκδιδόμενα άτομα 

Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης διανεμήθηκαν 

Αριθμός Κit/ αποστειρωμένου ενέσιμου υλικού που διανεμήθηκε 5000 

Αριθμός Καθαρές σύριγγες που διανεμήθηκε 53000 

Αριθμός Προφυλακτικών που διανεμήθηκε 10800 

Παρεμβάσεις Ενημέρωσης για την Εξάρτηση και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 

Νοσήματα, στην Κοινότητα και στο Δρόμο  

 

 Ενεργούς χρήστες ουσιών εξάρτησης 

 Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού 

 Γενικός Πληθυσμός 

 

 

Χαριστικό Παζάρι Αλληλεγγύης 27-29 Ιανουαρίου,2014 

 

 

Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης 

 

 Ενημέρωση των ειδικών ομάδων πληθυσμού σχετικά με τις Υπηρεσίες 

Φορέων 

 

  Προσπάθεια μέσα από την ενημέρωση εξάλειψης του «στίγματος», 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την κινητοποίηση των μελών της 

Κοινότητας. 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διατέθηκαν συνολικά 1227 είδη ιματισμού σε 

274 άτομα και 67 κιτ με αποστειρωμένο υλικό ασφαλούς χρήσης προς ενεργούς 

χρήστες που προσέγγισαν, ενώ 33 ιδιώτες προσήλθαν προκειμένου να προσφέρουν 

και οι ίδιοι είδη ρουχισμού 
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Παρέμβαση Στον Σταθμό ΗΣΑΠ, Πειραιά 

ΠΡΟΛΗΨΗ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τις ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ και την ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επιμελητών 

Ανηλίκων ου Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 26/06/14 

Παρέμβαση Street medicine ( Μετ. Πρόγραμμα«Διεθνής Ιατρική- Διαχείριση 

Κρίσεων Υγείας») 

Κατά την παρέμβαση Street medicine, προσεγγίστηκαν 14 άτομα,  

 7 μετανάστες 

  3 άστεγοι 

 4 οροθετικοί 

Ενημερωτικό περίπτερ Καλλιτεχνικά δρώμενα Έκθεση αφίσας + εξέταση για τον ιό 

HIV 

Έγινε παραπομπή τους στο Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», καθώς και σε MKO για 

περαιτέρω φροντίδα της κατάστασης της υγείας τους, για κάλυψη αναγκών σίτισης, 

αλλά και ρουχισμού.  

Διανεμήθηκαν περίπου1500 φυλλάδια στο γενικό πληθυσμό 

Ευαισθητοποίηση καταστηματαρχών της περιοχής 

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ AIDS 2014 

Συμμετοχή στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης HIV» 

Δράση, σε συνεργασία με το δίκτυο των Νοσοκομείων, που υλοποιούνταν η 

παρέμβαση «ΕΥ-ΜΕΛεια».- «Ο Ευαγγελισμός», το «Α.Συγγρός», «Λαϊκό»  

Α. Ενημέρωση για τις Υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, σε χρήστες ουσιών εξάρτησης και 

άμεση παραπομπή τους σε αυτές  

β. Ενημέρωση του γενικού πληθυσμού, για τις Υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ  

γ. Ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τον HIV, όπως τρόποι προφύλαξης και 

μετάδοσης 

 δ. Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. 

 ε. Δωρεά διανομή προφυλακτικών  
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στ. Δυνατότητα εξέτασης ανίσχευσης αντισωμάτων του ιού ΗΙV, της HpC και της 

ΗpB, με στιγμιαίο τεστ σάλιου, από την Κινητή Μονάδα της Μ.Κ.Ο «PRAKSIS» 

 

 Παρεμβάσεις πρόληψης – ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις και 

τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στη φοιτητική 

κοινότητα και τους νέους  

ΣΤΟΧΟΣ 

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. 

 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στις εξαρτήσεις και στη 

φιλοσοφία της Πρόληψης.  

ΣΤΑΔΙΑ 

Διερεύνηση και χαρτογράφηση του Περιβάλλοντος 

Επαφή με όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα του Ν. Αττικής  

Επαφή με όλα τα Κέντρα Πρόληψης του Ν. Αττικής 

Σχεδιασμός Δράσεων  

Ειδικός Στόχος : 

Ενημέρωση για τις εξαρτήσεις και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

 Φιλοσοφία :  

 Κάθε Πανεπιστήμιο αποτελεί και μία στάση των διαδρομών πρόληψης 

  

Βασική δομή της δράσης  

Διάρκεια : 5 ημέρες.  

Τις 3 πρώτες ημέρες stand σε σταθερά σημεία (διανομή ενημερωτικού υλικού, 

συζήτηση).  

Τις επόμενες 2 ημέρες διημερίδα που περιελάμβανε:  

  Προβολή video για τις εξαρτήσεις 

 Εισηγήσεις σε σχετικά με την εξάρτηση θέματα 

 Δωρεάν τεστ ανίχνευσης του ιού HIV και Ηπατίτιδας C σε συνεργασία με την 

ΜΚΟ Praksis  
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Ποσοτικά δεδομένα:  

 Επαφές με όλα τα ΑΕΙ – ΤΕΙ και τα Κέντρα Πρόληψης του Ν. Αττικής. 

 Παρεμβάσεις σε 7 Ιδρύματα:  

 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

 Πανεπιστήμιο Πειραιά 

 Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 ΑΤΕΙ Πειραιά 

 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 ΑΤΕΙ Αθήνας  

 Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΗΚΑΝ 7.600 ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 70 μέλη ΔΕΠ 

 100 test ανίχνευσης του ιού HIV και Ηπατίτιδας C 

 Συμμετείχαν 23 ειδικοί του χώρου με παρουσιάσεις 

 Εθελοντές από τις ΜΚΟ Praksis και Κέντρο Ζωής 

 

Πραγματοποίηση Πιλοτικής Έρευνας «Διερεύνηση αναγκών των φοιτητών σε 

θέματα ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις» στην οποία συμμετείχαν 366 φοιτητές 

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση αναγκών των φοιτητών σε θέματα 

ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις 

Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου 

από τους φοιτητές που επιθυμούσαν (συμπτωματικό δείγμα) 

Το σύνολο δείγματος αποτέλεσαν , 366φοιτητές 

Πραγματοποιήθηκαν Βιωματικά Σεμινάρια με θέμα : 

 «Άγχος και εξαρτήσεις» στο ΑΕΙ Πειραιά  

 «Το άτομο, η κοινωνία και η εξάρτηση» στο ΤΕΙ Αθηνών 

 Κύρια θέματα:  

 οι διάφορες μορφές εξάρτησης (παράνομες και μη),  
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 το άτομο σε σχέση με την ουσία,  

 το στίγμα του εξαρτημένου ατόμου,  

 μαθαίνω να λέω ΟΧΙ,  

 θέματα γύρω από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός αφίσας για την Παγκόσμια Ημέρα 

Κατά των Ναρκωτικών σε συνεργασία με την ΑΣΚΤ 

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των φοιτητών στο θέμα 

της εξάρτησης με έμμεσο τρόπο. 

Η νικητήρια αφίσα έγινε το έμβλημα των εκδηλώσεων του ΟΚΑΝΑ σε όλη την 

Ελλάδα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών.  

Τα υπόλοιπα έργα εκτέθηκαν σε 3 χώρους παράλληλων εκδηλώσεων του ΟΚΑΝΑ. 

 

 Ευ-ΜΕΛ-εια :  

 

Η Παρέμβαση αυτή ήταν μια καινοτόμος παρέμβαση για ανθρώπους που ζουν με 

τον ιό του HIV στις Mονάδες Ειδικών Λοιμώξεων των νοσοκομείων Ευαγγελισμός, 

Λαϊκό, α. Συγγρός 

Σχεδιάστηκε ως συνέχεια της «Δουλειάς στο Δρόμο» (streetwork) για τον περιορισμό 

της επιδημικής έξαρσης του ιού HIV 

Στόχος της ήταν , η διασύνδεση των ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών με 

τις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) των δημόσιων Νοσοκομείων για θέματα που 

αφορούν τον ιό HIV 

Η Έναρξη πραγματοποιήθηκε πιλοτικά το Μάρτιο 2014 στη ΜΕΛ ΓΝΑ «Ο 

Ευαγγελισμός» από 3 κοινωνιοθεραπευτές, οι οποίοι προσέγγιζαν ενεργούς χρήστες 

που νοσηλεύονταν ή υποβάλλονταν σε εξετάσεις για τον ιό HIV 

Στη συνέχεια επεκτάθηκε η παρέμβαση σε άλλες δύο ΜΕΛ των ΓΝΑ «Λαϊκό» και «Α. 

Συγγρός» 

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε επιτυχώς για 9 μήνες (Μάρτιος- Δεκέμβριος 2014) με 

την παρουσία 10 κοινωνιοθεραπευτών 2-3 φορές/ εβδομάδα 

Σχεδιασμός και οργάνωση 

Το πλαίσιο λειτουργίας δημιουργήθηκε σύμφωνα με: 
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 Διερεύνηση αναγκών και συλλογή στοιχείων από τη «Δουλειά στο Δρόμο» 

(streetwork)  

 Συναντήσεις με διευθυντές και λοιμωξιολόγους ιατρούς των Μονάδων 

Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) των Νοσοκομείων 

 Βιβλιογραφικά στοιχεία για την κατάσταση στην Ελλάδα και διεθνείς 

πρακτικές στον τομέα της Μείωσης της Βλάβης και υπηρεσιών σχετιζόμενων 

με HIV 

Τήρηση στοχείων: 

 Κανόνες δεοντολογίας, ιατρικού απορρήτου, έντυπο συναίνεσης, ιστορικό, 

βάση δεδομένων 

Δημοσιοποίηση: 

 Αφίσα, φυλλάδιο, δελτίο τύπου, άρθρο, Street Medicine, Παγκόσμια Ημέρα 

για το AIDS 

Ομάδα στόχος  

 Οροθετικοί ενεργοί χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών,  

 Οροθετικοί θεραπευόμενοι σε Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάστασης 

(Θ.Μ.Υ ΟΚΑΝΑ) 

 Οροθετικοί, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (κρατούμενοι, 

Ρομά, μετανάστες, εκδιδόμενα άτομα κ.ά.).  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΥΜΕΛΕΙΑ 

 προσεγγίζουν τις υπηρεσίες υγείας, ή άλλους φορείς. 

 Η προαγωγή της υγείας ομάδων υψηλού κινδύνου, με ενημερώσεις σε 

θέματα ασφαλέστερης χρήσης και σεξουαλικής συμπεριφοράς. 

 Η κινητοποίησή τους προκειμένου να είναι συνεπείς στη θεραπεία τους. 

 Η διαμεσολάβηση για την άμεση παραπομπή των ενεργών χρηστών σε 

υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης, μείωσης της βλάβης, Θεραπευτικές 

Μονάδες Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ, καθώς και στους άλλους 

εγκεκριμένους φορείς απεξάρτησης. 

 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των 

Νοσοκομείων καθώς και της ευρύτερης Κοινότητας, με στόχο την εξάλειψη 

του κοινωνικού στίγματος που φαίνεται να υπάρχει γύρω από την εξάρτηση 

από ουσίες και τον ιό του HIV. 
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ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείων Αττικής 

 Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάσταση ΟΚΑΝΑ 

 Σταθμός Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων (ΣΦΕΑ – ΕΜΕ) και υπηρεσία 

Streetwork 

 Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης & Προσανατολισμού (ΚΥΕΠ) 

 Εποπτευόμενος Σταθμός «Οδυσσέας» 

 Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης (ΜΑΒΥ) 

 Μονάδα Εφήβων/ Νεαρών Χρηστών «Ατραπός» 

 ΜΚΟ «PRAKSIS» 

 ΜΚΟ «Κέντρο Ζωής» 

 ΜΚΟ «Θετική Φωνή» 

 ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου» 

 ΚΕΘΕΑ 

 18 ΑΝΩ 

 Ερευνητικό Πρόγραμμα “TRIP” 

 ΚΕΕΛΠΝΟ  

 Υπηρεσία Ασύλου 

 Τμήμα Κράτησης Αλλοδαπών Ν. Αττικής 

 Διεθνής Ιατρική Σχολή 

 Πρόνοια 

 Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Συνέχεια της παρέμβασης «ΕυΜΕΛεια» και επέκτασή της σε περισσότερες 

ΜΕΛ δημόσιων Νοσοκομείων Ν. Αττικής 
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 Η δημιουργία πολυδύναμων κέντρων, τα οποία θα παρέχουν παράλληλα 

υπηρεσίες υγείας, προσωπικής υγιεινής, καθώς και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης και θα απαρτίζονται από μια διεπιστημονική ομάδα, ίσως είναι 

αρχικά βήματα, από τα οποία θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. 

 Η συλλοίμωξη HIV και ηπατιτίδων είναι ένα φαινόμενο που συναντάμε 

αρκετά συχνά στην ομάδα των ενδοφλέβιων χρηστών. Η δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους σε θέματα ηπατίτιδας είναι ένας 

μελλοντικός και απαραίτητος στόχος. 

 Η έλλειψη στέγασης προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στους χρήστες με 

σημαντικότερο αυτό της υγείας τους. Φυσικά στα ιατρικά θέματα 

προστίθενται και πληθώρα άλλων προβλημάτων, όπως η κλοπή των 

νομιμοποιητικών τους εγγράφων, η πολύ κακή διατροφή, το να χάνουν τη 

φαρμακευτική αγωγή τους, καθώς και να μην είναι συνεπείς στα ραντεβού 

τους σε διάφορες υπηρεσίες είτε γιατί τα ξεχνούν είτε γιατί έχουν συλληφθεί 

είτε γιατί απλά είναι σε τοξίκωση και δεν μπορούν να πάνε. 

 

Φοιτητές που προσεγγίστηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Διαδρομές πρόληψης : 

Ενημέρωση για ις εξαρτήσεις». 

 

Συνολικά προσεγγίστηκαν 7620 φοιτητές.  

Εξυπηρετούμενοι της παρέμβασης Ευ-ΜΕΛ-εια στις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων  
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Σύνολο εξυπηρετούμενων 417 

 

Άτομα που προσεγγίστηκαν στα πλαίσια άλλων δράσεων του Προγράμματος ΕΣΠΑ 

«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο»  

 

 

   Οδηγίες  Χαριστικό Παζάρι Πρόληψη/ενημέρωση  
Ασφαλούς   για κοινωνικά   για τις εξαρτήσεις και  

  Χρήσης   ευπαθείς ομάδες την παραβατικότητα  
ανηλίκων 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ /ΔΡΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΘΕΣ/ΚΗ 

 

Με σκοπό τον σχεδιασμό δράσεων και περαιτέρω συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με τα 

Κέντρα Πρόληψης πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσειςπροκειμένου μα 

σχεδιαστούν οι νέες παρεμβάσεις 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΚΑΝΑ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

  

 Συνάντηση στο « Δίκτυο Άλφα» για συσχεδιασμό δράσης στην 

περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης μεταξύ ΟΚΑΝΑ και Κέντρο 

Πρόληψης. 05-11-2013 , 10:00 π.μ.  

 

Η περιοχή της Δυτικής Θεσ/νίκης περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα Ευόσμου, 

Κορδελιού, Μενεμένης, Σταυρούπολης, Δενδροποτάμου, Ευκαρπίας, Χαλκηδόνας, 

Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου, Κίμηνα, Μαλγάρων, Χαλάστρας, Άδενδρου, Γέφυρας, 

Βαθύλακου.  

Προτάθηκε χαρτογράφηση στην περιοχή της Δυτικής Θεσ/νικης, παρατήρηση και χρήση 

ερωτηματολογίου (πρόταση για χορήγηση ερωτηματολογίου στα φαρμακεία της περιοχής, 

μιας και υπάρχουν τα περισσότερα φαρμακεία απ΄όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, 

καθώς η συλλογή πληροφοριών από τη συγκεκριμένη ομάδα είναι σημαντική λόγω της 

επαφής τους με χρήστες λόγω 

 διανομής συρίγγων). 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε από την κα Σταυροπούλου η ανάγκη παρέμβασης στην 

περιοχή της Χαλκηδόνας λόγω προβλημάτων από την διακίνηση και χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών και την παρουσία πληθυσμού ROMA στην περιοχή. 

Προγραμματίστηκε 

 

 

 ΠΕΜΠΤΗ 14-11-2013 ΩΡΑ 10:00 π.μ.  

 ΩΡΑ 10:00 π.μ.  

Ζιώγα Στέλλα (ΟΚΑΝΑ) – Σπυροπούλου Ελευθερία (ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ)  

 Συνάντηση με την υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα»  

 επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Χαλκηδόνας μετά από πρόσκληση 

του Διευθυντή του Σχολείου (κο Κων/νο Ψυχλούλη) για να μας 

ενημερώσει για προβλήματα που δημιουργηθήκαν στην περιοχή 
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λόγω της αύξησης της χρήσης και εμπορίας εξαρτησιογόνων 

ουσιών εκτός του χώρου του σχολείου και γύρω από αυτό. 

 

Η περιοχή έχει σημεία μη καλά φωτιζόμενα όπου δημιουργούνται «πιάτσες» εμπορίας και 

χρήσης. Το τελευταίο καιρό το φαινόμενο είναι αυξημένο λόγω της εγκατάστασης σε νότιο 

μέρος της περιοχής οικισμού ROMA (εθνικότητες ελληνικής – βουλγαρικής – αλβανικής – 

τουρκικής). Η Χαλκηδόνα αποτελεί επίσης οδικό κόμβο για τους νομούς Πέλλης-Κιλκίς-

Θεσσαλονίκης. 

 

Με τον διευθυντή του σχολείου επισκεφτήκαμε τον οικισμό ROMA. Οι μόνιμοι κάτοικοι του 

οικισμού είναι περίπου πενήντα (50), με τους οποίους δε δημιουργούνται ιδιαίτερα 

προβλήματα πέραν της σχετικής ασυνέπειας των γονέων να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. 

Ο Διευθυντής ωστόσο προσπαθεί με συχνές επισκέψεις και παρακινήσεις να φέρει όσο το 

δυνατόν περισσότερα παιδιά στην εκπαίδευση. Την περσινή χρονιά κράτησε 27 παιδιά στο 

σχολείο έως τον Ιούνιο και την τρέχουσα σχολική χρονιά ενέταξε 35 παιδιά στην 

εκπαίδευση ελπίζοντας να φοιτήσουν μέχρι την λήξη της χρονιάς. 

Ωστόσο τα προβλήματα παρατηρούνται από τους μετακινούμενους πληθυσμούς των ROMA 

(περίπου 100 άτομα). Ο δάσκαλος ανέφερε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι ROMA δεν 

ασχολούνται με επαγγέλματα όπως παλιά (παλιατζήδες, καρεκλάδες, γανωματήδες, 

οργανοπαίκτες, έμποροι), με αποτέλεσμα να παρατηρούνται κλοπές στην περιοχή καθώς 

και διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών.  

 

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την Κοινωνική Λειτουργό του ΚΑΠΗ και του Αγροτικού 

Ιατρείου και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Χαλκηδόνας. Μας επιβεβαίωσαν 

το πρόβλημα στην περιοχή αλλά διαφωνούσαν μεταξύ τους στο τρόπο επίλυσης του. Όσο 

αφορά τις ενέργειες που έγιναν, οι κάτοικοι ζήτησαν καταστολή και συνδρομή της 

αστυνομίας για παρέμβαση στον οικισμό των ROMA. Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν το 

αναμενόμενο. Ο θυμός μεγάλωσε, οι εντάσεις έγιναν μεγαλύτερες και ο φόβος επίσης 

αυξήθηκε. Στην συνέχεια συστάθηκε ομάδα περιφρούρησης από τους ίδιους τους 

κατοίκους που έβγαιναν για περιπολία στους δρόμους της περιοχής καταγγέλλοντας τα 

περιστατικά εμπορίας και χρήσης αλλά όταν αισθάνθηκαν ότι υπήρξαν απειλές για τους 

ίδιους και τις οικογένειες τους αποθαρρύνθηκαν και σταμάτησαν. 

 

Ζητήσαμε νέα συνάντηση εντός 15 ημερών με τους συλλόγους γονέων όλων των σχολείων 

(Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), καθώς επίσης και με τους συλλόγους εκπαιδευτικών και 

εκπροσώπους της Αστυνομίας. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΚΑΝΑ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

 ΠΕΜΠΤΗ 14-11-2013 

 ΩΡΑ 10:00 π.μ.  

Ζιώγα Στέλλα– Σταυρόπουλος Θεόδωρος – Σπυροπούλου Ελευθερία 

 

 Συγκέντρωση στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου της 

Χαλκηδόνας με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και των 

τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο). 

Παρευρέθησαν επίσης εκπρόσωποι της ελληνικής Αστυνομίας και 

εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής καθώς και η 

Κοινωνική Λειτουργός του Δήμου μαζί με νοσηλευτικό προσωπικό 

και την Αγροτική ιατρό, κα Ασβεστοπούλου Αθηνά. 

 

Οι εκπρόσωποι παρουσίασαν τα προβλήματα της περιοχής. Υπήρξε μεγάλη ένταση και 

ανησυχία στο θέμα της χρήσης και της εμπορίας ναρκωτικών. Παρουσιάστηκαν 

συγκεκριμένα περιστατικά ( μητέρα χρήστρια με ανήλικο παιδί να κάνει χρήση μέσα στο 

αυτοκίνητο την ώρα που θα παρέδιδε το παιδί της στο σχολείο, εμπόριο ναρκωτικών 

ουσιών έξω από τις καφετέριες της περιοχής – χρήση σε συγκεκριμένες πιάτσες-, χρήση 

εντός του σχολείου από ανήλικο μαθητή, προβλήματα βίας στο Γυμνάσιο, συλλογή συρίγγων 

σε χώρο έξω από το σχολείο, επανειλημμένες κλοπές και καταστροφές ιδιωτικών χώρων). 

Ο φόβος είναι έντονος και η επιθυμία εστιάζει κυρίως στην έντονη περιφρούρηση και την 

καταστολή από την αστυνομία και την απομάκρυνση των ROMA από την περιοχή τους. 

Ωστόσο σε ερωτήσεις αν είναι ενημερωμένοι για τις δομές που υπάρχουν για τα ναρκωτικά 

από τον ΟΚΑΝΑ απάντησαν αρνητικά γι αυτό και ζήτησαν την συμβολή του ΟΚΑΝΑ και του 

Κέντρου Πρόληψης για σχεδιασμό δράσεων στις οποίες επιθυμητό θα ήταν να υπάρχουν 

και δικές τους προτάσεις.  

Ζητήσαμε να μας πουν τι υπάρχει στην περιοχή που αφορά την απασχόληση των εφήβων 

το απόγευμα και μας απάντησαν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι σημαντικό πέραν από 

έναν αθλητικό σύλλογο. Έγινε πρόταση για δημιουργικά εργαστήρια με την στήριξη του 

Κέντρου Πρόληψης, ενημερωτικές Ημερίδες, ενημερωτικές συνεδρίες και βιωματικά κυρίως 

στα παιδιά του Γυμνασίου και διακριτική παρουσία των Κοινωνιοθεραπευτών-Street 

Workers- στην περιοχή. 

Όσο αφορά τον οικισμό ROMA η Αγροτική γιατρός έκανε εμβολιασμούς σε όλα τα παιδιά 

που ζουν σταθερά στην περιοχή και έλεγξε όλα τα παιδιατρικά βιβλιάρια.  

Ζητήσαμε προτάσεις από τους γονείς και προγραμματίσαμε νέα συνάντηση μετά τις 

γιορτές των Χριστουγέννων 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 17/12/2013- 15/1/2014 

Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) μέσω του ΕΣΠΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ», εν όψει της περιόδου των εορτών και ειδικότερα 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 74  

από 17-12-2013 Δεκεμβρίου έως και τις 15/01/2014 έστησε ξύλινο περίπτερο στην 

πλατεία Ναβαρίνου μεταξύ των οδών Αλεξάνδρου Σβώλου και Τσιμισκή (δίπλα στον 

αρχαιολογικό χώρο) και υλοποίησε παρεμβάσεις τόσο στην περιοχή της πλατείας όσο και 

στους πέριξ αυτής δρόμους και στενά, εκεί όπου συχνάζει ενεργός πληθυσμός χρηστών 

ουσιών καθώς και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, (άστεγοι, 

οικονομικοί μετανάστες, κα) και γενικότερα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου και βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Στόχοι της Δράσης:  

 Δράσεις πρόληψης & έγκαιρης παρέμβασης για τη μείωση της ζήτησης 

εξαρτησιογόνων ουσιών 

 Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 

 Μείωσης της βλάβης 

 Κινητοποίηση ενεργών χρηστών ουσιών για ένταξη σε θεραπευτικά προγράμματα 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 

 Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού 

 Διανομή Οδηγού Κοινωνικών Υπηρεσιών σε άτομα των ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων 

 Διανομή Οδηγού Κοινωνικών Υπηρεσιών σε φαρμακεία, υπηρεσίες και 

καταστήματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή 

 

Απολογισμός της Δράσης 

Η ομάδα της Υπηρεσίας «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο» 

παρευρισκόταν στο χώρο από τις 12:00 πμ έως τις 21:00 μμ, από τη Δευτέρα έως την 

Παρασκευή. Σε καθημερινή βάση ερχόταν σε επαφή με μεγάλο αριθμό ενεργών χρηστών 

ουσιών αλλά και με μέλη Θεραπευτικών Προγραμμάτων που σύχναζαν στο χώρο. Κατά 

μέσο όρο τα μέλη της ομάδας έρχονταν σε επαφή με 35 άτομα καθημερινά και παρείχαν 

υπηρεσίες ενημέρωσης, κινητοποίησης και συμβουλευτικής, ανάλογα με τις 

εξατομικευμένες ανάγκες και τα αιτήματα των παρευρισκόμενων στο χώρο. 

Πραγματοποιήθηκαν ατομικές συναντήσεις στο χώρο του περιπτέρου, όταν οι συνθήκες το 

επέτρεπαν, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση των αναγκών και των συνθηκών ζωής των 

ενδιαφερομένων ώστε να καταστεί εφικτή η καταλληλότερη παρέμβαση και παραπομπή. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στο χώρο του ΕΚΚΕΕ όταν κρίθηκε απαραίτητο 

από τα μέλη της ομάδας.  
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Με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες τόσο της περιοχής όσο και τις εκάστοτε συνθήκες 

που επικρατούσαν στην «πιάτσα», τα μέλη της ομάδας κατάφεραν να δημιουργήσουν μια 

σημαντική σχέση με τους παρευρισκόμενους, η οποία επέτρεψε τη διεξαγωγή της δράσης 

χωρίς προβλήματα και εντάσεις και διευκόλυνε την επίτευξη των αρχικών στόχων. Η σχέση 

που αναπτύχθηκε αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τις μετέπειτα δράσεις της ομάδας σε 

άλλα σημεία της πόλης, καθώς η «πιάτσα» πολλές φορές αλλάζει και οι ενεργοί χρήστες 

είθισται να μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή.  

Όσον αφορά στους κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής είναι σημαντικό 

να αναφερθεί ότι αρκετοί έδειξαν ενδιαφέρον για την παρουσία και το έργο της ομάδας και 

μερικοί εξέφρασαν τη πρόθεση να συμβάλλουν και οι ίδιοι. Δεν υπήρξαν αναφορές για 

ενστάσεις και αντιδράσεις από τους περίοικους.  

Τέλος, μια ακόμα δράση της ομάδας αφορούσε στη διανομή συνέργων ασφαλούς 

χρήσης. Καθημερινά ομάδα τριών ατόμων έκανε Streetwork σε σημεία της ευρύτερης 

περιοχής, τα οποία είτε είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της Χαρτογράφησης που 

πραγματοποιήθηκε είτε υποδείχθηκαν από τους ενεργούς χρήστες που σύχναζαν στην 

περιοχή ως σημεία τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρων για ενδοφλέβια χρήση. Σκοπός 

της δράσης ήταν η μείωση βλάβης και η προάσπιση της υγείας. Συνολικά δόθηκαν 500 ΚΙΤ.  

Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της δράσης πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

 480 προσεγγίστηκαν άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου 

 18 παραπομπές ατόμων που είχαν ως αίτημα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

και διευθέτηση νομικών εκκρεμοτήτων στην ΜΚΟ PRAKSIS 

 15 παραπομπές ατόμων που αιτούνταν στέγης, στο Φιλοξενείο Αστέγων, οι οποίοι 

εξυπηρετήθηκαν από τα στελέχη του ΟΚΑΝΑ (Κοινωνιοθεραπευτές) οι οποίοι 

εργάζονται στη συγκεκριμένη δομή 

 3 παραπομπές για οδοντιατρικά προβλήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες  

 1 παραπομπή στο Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων μετά από αίτημα για νομική 

στήριξη 

 14 παραπομπές σε Θεραπευτικά Προγράμματα (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΙΑΝΟΣ, ΠΠΑ, ΝΑ)  

 1 παραπομπή οροθετικού στη ΜΚΟ Θετική Φωνή 

 Παραπομπή όσων είχαν ανάγκη σε φορείς για την κάλυψη βασικών αναγκών και 

συγκεκριμένα τροφής και ένδυσης  

 Ατομικές συναντήσεις με ωφελούμενους (89 άτομα) κατόπιν ραντεβού στο χώρο 

του ΕΚΚΕΕ, οι οποίοι ήταν ενταγμένοι σε διάφορα Θεραπευτικά Προγράμματα 

αλλά είχαν διακόψει ή είχαν ολοκληρώσει το ΘΠ και εξέφρασαν την ανάγκη για 

συμβουλευτική σε διάφορα ζητήματα που τους απασχολούσαν και το ενδιαφέρον 
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να ενημερωθούν διεξοδικότερα για κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς που 

δραστηριοποιούνται στη πόλη 

 Συνοδεία και διαμεσολάβηση από εργαζόμενη της υπηρεσίας «Κοινωνική Εργασία 

στην Κοινότητα και στο Δρόμο» μέλους του ΟΚΑΝΑ που είχε ως αίτημα να κάνει 

διακοπή κύησης για ιατρικούς λόγους. Επίσης για την ίδια ωφελούμενη 

πραγματοποιήθηκε επαφή και συνεργασία με την Μονάδα του ΟΚΑΝΑ στο 

Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων για τη φιλοξενία της στη μονάδα του Αγίου 

Δημητρίου και συνοδεία για ανανέωση βιβλιαρίου του ΙΚΑ και επανέκδοση 

Αστυνομικής Ταυτότητας 

 42 συναντήσεις με γονείς οι οποίοι ήθελαν να ενημερωθούν και να συζητήσουν 

θέματα που τους απασχολούσαν 

 Ενημέρωση στους φοιτητές για το έργο του ΟΚΑΝΑ και για άλλες Δομές 

Απεξάρτησης, μέσα από την οποία προέκυψε εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή 

εθελοντικής εργασίας  

Επαφές που αναπτύχτηκαν:  

 Χριστιανικό Στέκι με στόχο την ακριβή ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

και διοχέτευση της πληροφορίας στους ενδιαφερόμενους 

 Επαφή με το συσσίτιο των Αγίων Πάντων προκειμένου να διευκολύνεται η 

πρόσβαση των χρηστών στο συσσίτιο 

 Επαφή με την Πρωτοβουλία κατοίκων της Σβώλου, η οποία έχει δημιουργήσει μια 

διαδικτυακή τηλεόραση (Σβώλου TV) και εκδήλωσε ενδιαφέρον σχετικά με τη 

δράση στο χώρο 

 Επαφή και δημιουργία σχέσεων με τους περίοικους και τους μαγαζάτορες για την 

από κοινού αντιμετώπιση του ζητήματος  

 Επαφή με τον Φιλοξενείο Αστέγων ο οποίος λειτουργεί στον Εύοσμο, και παρέχει 

φιλοξενία σε γυναίκες που δεν είναι χρήστριες ουσιών 

 Επαφή και συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Άγιος 

Δημήτριος και ενημέρωση για την υπηρεσία «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο 

Δρόμο» 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι, από τη συνολική αξιολόγηση της δράσης, προκύπτει 

ότι οι αρχικοί στόχοι, οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω, επετεύχθησαν σε σημαντικό 

βαθμό όσον αφορά στους ωφελούμενους και την κοινότητα στο σύνολο της.  

 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Πρόσκληση από το Δήμο Θεσσαλονίκης για την έναρξη λειτουργίας ξενώνα κακοποιημένων 

γυναικών στην περιοχή του κέντρου. 

Στην πόλη λειτουργούν τρεις (3) ξενώνες κακοποιημένων γυναικών (ΕΚΚΑ- Εύοσμος-

ξενώνας Μαρία Τερέζα). 

Ο νέος ξενώνας έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 20 γυναικών μαζί με τα παιδιά τους. 

Στην συγκέντρωση συμμετείχαν οι εξής φορείς: 

 ΟΚΑΝΑ με συμμετοχή στελέχους ΟΚΑΝΑ μαζί με 5 κοινωνιοθεραπευτές 

 ΚΕΕΛΠΝΟ 

 Σύλλογοι γυναικών 

 Φεμινιστικά κινήματα 

 Εκπρόσωποι κοινωνικής πολιτικής του Δήμου  

 Νομικοί 

 Γιατροί του Κόσμου 

 Εκπρόσωποι από άλλους ξενώνες 

Αιτηθήκαμε συνεργασία με τους ξενώνες για παραπομπή περιστατικού γυναίκας χρήστριας 

αλλά στους όρους συμμετοχής δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ατόμου που πάσχει από τον ιό 

της Ηπατίτιδας C, και επιπλέον χρήστριας ακόμη και ενταγμένης σε πρόγραμμα. 

Θεωρήσαμε ότι υπάρχει κενό στην ενημέρωση για την μετάδοση νοσημάτων όπως HIV και 

HCV, και σ’ αυτό συμφώνησαν όλοι οι φορείς και ιδιαίτερα το ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Άλλωστε η εμπειρία και από τη συμμετοχή στο φιλοξενείο αστέγων απέδειξε ότι 

καταφέραμε μαζί με τους κοινωνιοθεραπευτές να επιτύχουμε την συνύπαρξη χρηστών με 

HCV λοίμωξη όπως και HIV με αστέγους χωρίς να υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα 

εξηγώντας στους μεν πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους έτσι ώστε να διαφυλάσσεται 

και η δημόσια υγεία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και το ιατρικό απόρρητο. 

Όλοι οι φορείς συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στον όρο αυτό και εμείς 

προτείνουμε να σταλεί επιστολή από τον ΟΚΑΝΑ προς τη Γενική Γραμματεία Ισότητας με 

αίτημα την επανεξέταση των όρων συμμετοχής γυναικών στους ξενώνες ( οι ίδιοι όροι 

ισχύουν και στους άλλους ξενώνες) έτσι ώστε να μην αποκλείονται γυναίκες από τέτοιες 

δομές που τις έχουν ανάγκη. 

 

 

 

 

Συνεργασία του έργου «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και 

Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων 

ουσιών» (ΕΣΠΑ-ΟΚΑΝΑ) με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (ΟΚΑΝΑ-Α.Π.Θ). 
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Η συνεργασία των δύο προγραμμάτων ξεκίνησε το 2013 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Το 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας υποστηρίζει ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης 

από νόμιμες και παράνομες ψυχότροπες ουσίες, καθώς και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 

μη φαρμακευτικές μορφές εξαρτήσεων (π.χ. τζόγος) ή άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας λειτουργεί το Ανοικτό 

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών 

Οικογενειών Χρηστών. Βασικός άξονας της λειτουργίας του Ανοικτού Προγράμματος είναι η 

προαγωγή της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες. Το 

Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι το μοναδικό «στεγνό» πρόγραμμα 

ενηλίκων που υλοποιείται με τη συνεργασία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών στη 

Βόρεια Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό, δεν υπάρχουν λίστες αναμονής, ενώ παρέχει 

τις υπηρεσίες του δωρεάν. Το Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων 

αποτελεί την κομβική δράση του Ανοικτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. 

Βασικά χαρακτηριστικά του κέντρου είναι η άμεση και εύκολη προσβασιμότητα, το 

διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και η ενεργός συμμετοχή των μελών στη διαχείριση και στη 

λειτουργία του. Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 ως τις 20:00 και τα 

Σάββατα από τις 13:00 ως τις 20:00 και αποτελεί μια από τις ελάχιστες δομές άμεσης 

πρόσβασης που διαθέτει η πόλη.  

 

Βασικοί άξονες λειτουργίας του Κέντρου είναι: 

 Η ευαισθητοποίηση στην αυτοβοήθεια και την αλληλοβοήθεια. 

 Η υποστήριξη μελών ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. 

 Η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για ανθρώπους σε αρχική φάση 

απεξάρτησης. 

 Η κινητοποίηση και εμψύχωση ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης για έναρξη ή 

συνέχιση της προσπάθειας απεξάρτησης σε συστηματική βάση. 

 Η διασύνδεση των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης με παλιότερα μέλη των 

ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας.  

 Η κινητοποίηση εξαρτημένων που προσεγγίζουν το Ημερήσιο Κέντρο για συμμετοχή 

στις υπόλοιπες δράσεις του Ανοικτού Προγράμματος.  

 Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανθρώπων που έχουν ένα σημαντικό διάστημα 

αποχής από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών σε επιμέρους προβλήματα τους. 

 

 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αναπτύσσει δράσεις προσέγγισης ανθρώπων με 

προβλήματα εξάρτησης, διερεύνησης των αναγκών τους και εν συνεχεία συγκρότησης 

ευέλικτων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους δράσεων υποστήριξής τους. Εξαιτίας 

των παραπάνω χαρακτηριστικών, προσφέρει υπηρεσίες σε ένα πληθυσμό εξαρτημένων 

που δεν προσεγγίζει εύκολα τις παραδοσιακές δομές. Επιπλέον, το Πρόγραμμα 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι το μοναδικό «στεγνό» πρόγραμμα της χώρας που διαθέτει 

εμπειρία υποστήριξης ανθρώπων από προγράμματα υποκατάστασης, τα μέλη των οποίων 

έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.  

Το πρόγραμμα διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία υλοποίησης παρεμβάσεων στην 

κοινότητα και στο δρόμο, καθώς τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια υλοποιεί 

συστηματικές παρεμβάσεις και στα δύο επίπεδα (κοινότητα και δουλειά στο δρόμο). Το 
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πρόγραμμα πραγματοποιούσε σε καθημερινή βάση δράσεις προσέγγισης και 

ευαισθητοποίησης χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών στο δρόμο στους χώρους της 

πανεπιστημιούπολης και σε κεντρικά σημεία της πόλης κατά τα έτη 2004-2008 και 2012. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιεί ακόμα από την έναρξη λειτουργίας του το 2001, σειρά 

δράσεων στην κοινότητα με σκοπό την κοινωνική δικτύωση με φορείς ή συλλογικότητες 

πολιτών, για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στην τοπική κοινότητα για το πρόβλημα της 

εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες και άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Οι δράσεις αυτές 

έχουν διπλό στόχο. Από τη μία πλευρά στοχεύουν στην ενημέρωση στο μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό φορέων της τοπικής κοινότητας για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις 

του, προκειμένου να προσέλθει σε αυτό όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός 

εξαρτημένων και μελών του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά 

βασικό στόχο αποτελεί η μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή των μελών του προγράμματος σε 

δράσεις στην κοινότητα προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη. Οι 

παραπάνω δράσεις οδηγούν στην ευαισθητοποίηση στην πράξη της τοπικής κοινωνίας για 

το πρόβλημα της εξάρτησης και στη δυνατότητα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν 

ανάλογα προβλήματα να μπορούν να τα υπερβούν επιτυχώς.  

Από την έναρξη της συνεργασίας, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας παρείχε 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε 12 μέλη των προγραμμάτων ΘΜΦΑΕ του ΟΚΑΝΑ. Μέσω του 

προγράμματος 1 μέλος υποστηρίχθηκε και ενεγράφη στη Μονάδα Σχολικής Εκπαίδευσης 

του ΠΕΘΕΑ «Αργώ». Τέλος, 5 φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της 

Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων και των Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων 

του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο 

πρόγραμμα συμμετείχαν σε δράσεις streetwork που υλοποίησε το έργο «Προγράμματα στην 

Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης 

και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών», αφού πρώτα έλαβαν σχετική εκπαίδευση στο 

ΕΚΚΕΕ του  

 

24/04/2014 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 

 

Στην εκδήλωση παρατέθηκε γεύμα στο Κέντρο Νυκτερινής Φροντίδας Αστέγων – 

Φιλοξενείο από τους εργαζόμενους του προγράμματος «Προγράμματα στην Κοινότητα και 

στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης και της 

προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» που συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία του 

Κέντρου.  

Παραβρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και ο 

Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, οι οποίοι από κοινού με την υπεύθυνη της δομής συζήτησαν με τους 

φιλοξενούμενους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις ανάγκες που πρέπει να 

καλυφθούν για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δομής. 

 

21/06-24/06/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV 
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Οι κοινωνιοθεραπευτές-streetworkers του προγράμματος «Προγράμματα στην Κοινότητα και 

στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης και της 

προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» σε συνεργασία με την ΜΚΟ PRAKSIS μέσω της κινητής 

μονάδας της ΜΚΟ PRAKSIS, η οποία στήθηκε στην Οδό Γιαννιτσών και στη συνέχεια στην 

Πλατεία Αριστοτέλους διεξήγαγαν δωρεάν τεστ για τον ιό HIV. 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις από τους 

κοινωνιοθεραπευτές-streetworkers στις «πιάτσες» εκδιδομένων, οι οποίοι ενημερώνονταν για 

την κινητή μονάδα που είχε στηθεί, παρακινούνταν να την επισκεφτούν για να εξεταστούν 

δωρεάν ενώ παράλληλα τους διανέμονταν προφυλακτικά και ενημερωτικά φυλλάδια για τα 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 

 

26/06/2014 Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών 

 

Διοργάνωση ειρηνικής πορείας των μελών και εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ, καθώς και 

εθελοντών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία διανεμήθηκε 

έντυπο ενημερωτικό υλικό όλων των υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ στην πόλη ενώ παράλληλα 

γινόταν προφορική ενημέρωση των πολιτών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 

ουσιοεξαρτήσεων. Η πορεία πραγματοποιήθηκε υπό την συνοδεία κρουστών οργάνων, 

ακολούθησε την πορεία: Οδός Αριστοτέλους- Λεωφόρος Νίκης-Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου- 

οδός Τσιμισκή- πλατεία Ναυαρίνου- πεζόδρομος Αγίας Σοφίας και κατέληξε στην Πλατεία 

Αριστοτέλους όπου υπήρχε περίπτερο με έντυπο ενημερωτικό υλικό και 

πραγματοποιήθηκαν 2 ανοιχτές μουσικές συναυλίες. 

 

 

30/06-01/07/2014: Τουρνουά Ποδοσφαίρου των Θεραπευτικών Προγραμμάτων 

απεξάρτησης ΄΄ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ΄΄ 

 

Στα πλαίσιο της διοργάνωσης του 5ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των 

Θεραπευτικών Προγραμμάτων Απεξάρτησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε γήπεδο 

παραχωρημένο από το Δ. Καλαμαριάς, συμμετείχε ομάδα μελών και εργαζομένων –

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνιοθεραπευτών-Streetworkers- του ΟΚΑΝΑ , καθώς και 

μέλη από την ποδοσφαιρική ομάδα Εφήβων ΡΟΜΑ του οικισμού «Αγία Σοφία», φορώντας την 

στολή που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη χρονιά και η οποία έφερε τα λογότυπα του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος, τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λογότυπο του Φορέα 

και των συμμετεχόντων Φορέων στο Τουρνουά.  

Στόχος της εν λόγω δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου 

πληθυσμού και της τοπικής κοινωνίας στο πρόβλημα της εξάρτησης, η ενημέρωση των 

κοινωνικών φορέων της πόλης, η διάθεση έντυπου ενημερωτικού υλικού, η προσέγγιση 

ατόμων και ομάδων υψηλού κινδύνου για την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

πράξης, η κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας και η ανάπτυξη ενός πλαισίου 

συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και των υπηρεσιών της πράξης. 
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04/07-06/07/2014 Αντιρατσιστικό φεστιβάλ 

 

Συμμετοχή των Κοινωνιοθεραπευτών – Streetworkers στο 17ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μαζί με άλλες 160 

συλλογικότητες (αντιρατσιστικών, κινηματικών οικολογικών μεταναστευτικών, οικολογικών, 

πολιτικών οργανώσεων, ΜΚΟ, κοινωνικών φορέων). Τα στελέχη του προγράμματος 

«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης) για τη 

μείωση της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» μαζί με στελέχη του ΟΚΑΝΑ 

καθ` όλη τη διάρκεια των τριήμερων εκδηλώσεων με ενημερωτικό περίπτερο. 

α) Διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που 

υλοποιεί ο ΟΚΑΝΑ, καθώς και οδηγοί κοινωνικών υπηρεσιών σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες 

β)Πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση-συζήτηση με τίτλο "Κοινωνικο-οικονομική Κρίση και 

Εξαρτήσεις" στην οποία συμμετείχαν από κοινού εργαζόμενοι των Μονάδων του ΟΚΑΝΑ στη 

Θεσσαλονίκη, Κοινωνιοθεραπευτές-Streetworkers καθώς και εργαζόμενοι στην υπηρεσία 

«Πιλοτικά Προγράμματα Εναλλακτικά της Φυλάκισης», όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις του 

Προγράμματος και ακολούθησε συζήτηση με το κοινό σχετικά με τους τρόπους που η κρίση 

επηρεάζει τις ζωές ανθρώπων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αναλύθηκαν οι λύσεις 

που επιχειρούν να δώσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι οργανώσεις και οι αλληλέγγυοι πολίτες  

γ)Συμμετοχή ποδοσφαιρικής ομάδας μελών του ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης στο ποδοσφαιρικό 

τουρνουά που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ κατά τη διάρκεια των τριήμερων 

εκδηλώσεών του 

 

 

01/09-09/09/2014 Βαλκανική Πλατεία 

 

Συμμετοχή των Κοινωνιοθεραπευτών – Streetworkers στο ετήσιο φεστιβάλ του Δήμου 

Νεάπολης- Συκεών «Βαλκανική Πλατεία» με τη λειτουργία ενημερωτικού περιπτέρου στο 

οποίο γινόταν ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το πρόβλημα των 

ναρκωτικών, το έργο και τα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ και για τις δράσεις του εν λόγω 

προγράμματος και διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό του προγράμματος 

«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης) για τη 

μείωση της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών». 

Οι λόγοι Επιλογής Της συγκεκριμένη περιοχή απορρέουν από τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη χαρτογράφηση και καταγραφή των προβλημάτων μέσω της δράσης 

παρατηρητήριο καθώς και από τα αποτελέσματα που είχαμε σε προηγούμενες δράσεις μας 

στην εν λόγω περιοχή. Το 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα αποτελεί εδώ και χρόνια πόλο έλξης 

παραβατικότητας, κατάσταση η οποία έχει ενταθεί λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης 

που βιώνουμε. Η οδός Γιαννιτσών και οι πέριξ παράδρομοι και οδοί αποτελούν σημεία 

συνάθροισης ενεργών χρηστών ουσιών, μεταναστών, ανήλικων παραβατών, αστέγων, 
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εκδιδόμενων και εν γένει ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ατόμων 

που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. 

 

“Street Work” στον ΟΚΑΝΑ Σταυρούπολης  

 

Γνωρίζοντας την επιτυχία των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από τα μέλη της 

ομάδας «Street Work», που λειτουργεί επιτυχώς υπό τη σκέπη του ΟΚΑΝΑ, σε διάφορες 

γειτονιές της Θεσσαλονίκης (μεταξύ των οποίων και «ευάλωτες» περιοχές της Σταυρούπολης 

και της Πολίχνης) θα θέλαμε να ζητήσουμε την καθημερινή παρουσία των μελών σας στην 

περιοχή του ΟΚΑΝΑ Σταυρούπολης και των γύρω περιοχών, προκειμένου να μας βοηθήσετε 

να προσεγγίσουμε εκείνα τα άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απεξάρτησης 

 

 Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης HIV, 

  
 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης HIV, μίας δράσης που διοργανώνεται 

ταυτόχρονα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, με στόχο να μάθουν όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι την κατάστασή τους σε σχέση με τον ιό, καθώς και να μειωθεί ο αριθμός των 

ανθρώπων που μαθαίνουν ότι είναι οροθετικοί σε προχωρημένο στάδιο, η υπηρεσία 

«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο» του ΟΚΑΝΑ συμμετείχε σε σειρά δράσεων 

που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη ΜΚΟ PRAKSIS και το Thess Checkpoint. Οι 

παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης και απευθύνονταν σε 

άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στο φοιτητικό αλλά και στον ευρύτερο 

πληθυσμό. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από την ομάδα των 

κοινωνιοθεραπευτών – streetworkers αφορούσαν στα εξής: 

 Προσέγγιση των ατόμων που συχνάζουν στα σημεία αυτά, ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση για τα οφέλη της προληπτικής εξέτασης 

 Κινητοποίηση ατόμων για διεξαγωγή δωρεάν εξετάσεων με το στοματικό υγρό 

μέσω της κινητής μονάδας ενημέρωσης και εξέτασης της PRAKSIS για τον ιό του 

H.I.V, καθώς και προληπτικές εξετάσεις για HCV 

 Διανομή συνέργων ασφαλούς χρήσης σε ενεργούς χρήστες 

 Διανομή προφυλακτικών και έντυπου ενημερωτικού υλικού (οδηγών κοινωνικών 

υπηρεσιών, ενημερωτικό υλικό σχετικό με την πρόληψη των λοιμωδών και 

σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων) 

 Διασύνδεση με αρμόδιες μονάδες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς και 

προγράμματα απεξάρτησης, σύμφωνα με τις ανάγκες που εκφράστηκαν  

Αναλυτικά, τα σημεία παρέμβασης περιγράφονται παρακάτω: 

https://www.facebook.com/pages/Thess-Checkpoint/228724570665581
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Ημερομηνία  Ημέρα Ώρα Περιοχή / Πλατεία 

21/11/2014 Παρασκευή 11.00- 

15.00  

Δενδροπόταμο  

22/11/2014 Σάββατο 17.00 – 

21.00 

Καμάρα  

23/11/2014 Κυριακή  17.00 – 

21.00 

Ναβαρίνου  

24/11/2014 Δευτέρα 13.00 – 

17.00 

Κέντρο / Πλατεία Χημείου  

25/11/2014 Τρίτη  13.00 – 

15.00 

Κεντρική Βιβλιοθήκη / ΑΠΘ 

28/11/2014 Παρασκευή  18.00 – 

22.00 

Πλατεία Εύοσμου 

 

Επιπλέον, στις 26.11.14 και στις 27.11.14 (από τις 21.00 έως τις 24.00), η ομάδα των 

κοινωνιιθεραπευτών – streetworkers, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα της ΜΚΟ 

PRAKSIS, πραγματοποίησε παρεμβάσεις στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών, οι οποίες 

απευθύνονταν σε εκδιδόμενους – ες, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους 

γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με την πρόληψη λοιμωδών και σεξουαλικά 

μεταδιδόμενων νοσημάτων, τη διεξαγωγή επιτόπιων προληπτικών εξετάσεων HIV και HCV, 

αλλά και την ευρύτερη ενημέρωσή και διασύνδεσή του με κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς 

που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις πολύπλευρες ανάγκες τους.  

Τέλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS – 1η Δεκεμβρίου, η υπηρεσία 

«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο» του ΟΚΑΝΑ συμμετείχε σε κοινή ολοήμερη 

εκδήλωση φορέων που διοργάνωσε ο Σύλλογος Οροθετικών ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, στην πλατεία 

Αριστοτέλους. Η εκδήλωση περιελάμβανε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, 

τη διανομή προφυλακτικών και έντυπου ενημερωτικού υλικού καθώς και καλλιτεχνικά 

διαδραστικά δρώμενα με το κοινό. 

 

 17o Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Θεσσαλονίκη, 4 - 6 Ιουλίου 2014, Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά 

Η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης διοργάνωσε ,για 17η συνεχή χρονιά, 

από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου, το Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο 

πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελάστη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή πάνω από 160 

συλλογικοτήτων (αντιρατσιστικών, μεταναστευτικών, κινηματικών, οικολογικών, 

πολιτικών οργανώσεων, Μ.Κ.Ο., κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην 

αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων κ.ά.)  
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Βασικό στόχο της εν λόγω διοργάνωσης αποτελεί η συνάντηση κοινωνικών 

οργανώσεων, φορέων και συλλογικοτήτωνκαι η διαμόρφωση ενός ανοιχτού χώρου 

ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων, αποτίμησης των δράσεών τους και σχεδιασμού 

προτάσεων για την περαιτέρω πορεία τους. Βασικοί άξονες του φεστιβάλ για τη 

φετινή χρονιάήταν η φτώχεια, ο αποκλεισμός μεγάλων κοινωνικών ομάδων από 

βασικά δικαιώματα και αγαθά (όπως η στέγη, τη τροφή, η δουλειά, η υγεία και η 

εκπαίδευση), αλλά και οι τοπικές και διεθνείς αντιστάσεις. 

Η ομάδα κοινωνιοθεραπευτών – streetworkersτου Ε.Π. ΕΣΠΑ του ΟΚΑΝΑ 

«Προγράμματα στην κοινότητα και στο δρόμο πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης 

για τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών», 

στηρίζοντας τη διοργάνωση του 17ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και την προώθηση των παραπάνω στόχων, συμμετείχε, σε συνεργασία 

με την ομάδα εργαζομένων του Ε.Π. ΕΣΠΑ«Πιλοτικά Προγράμματα για Μέτρα 

Εναλλακτικά της Φυλάκισης»στην υλοποίηση του φεστιβάλ, μέσα από τις εξής 

δράσεις: 

 Λειτουργία ενημερωτικού περιπτέρου – stand–καθ΄όλη τη διάρκεια 

των τριήμερων εκδηλώσεων - στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν, από εξειδικευμένα στελέχη, σχετικά με τη 

δράση του Οργανισμού, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και τη 

λειτουργία των προγραμμάτων, καθώς και για συνεργαζόμενες 

κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, 

αλλά και την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  

 Διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού σχετικά με τις υπηρεσίες και 

τα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΚΑΝΑ, καθώς και οδηγών 

κοινωνικών υπηρεσιών σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. 

 Εκδήλωση-συζήτηση με τίτλο "Κοινωνικο-οικονομική Κρίση και 

Εξαρτήσεις" των εργαζομένων στην υπηρεσία του 

ΟΚΑΝΑ«Προγράμματα στην κοινότητα και στο Δρόμο" καθώς και 

στην υπηρεσία«Πιλοτικά Προγράμματα για Μέτρα Εναλλακτικά της 

Φυλάκισης». Παρουσίαση των δράσεων, συζήτηση με το κοινό μέσα 
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από παραδείγματα από την εμπειρία της ομάδας σχετικά με τους 

τρόπους με τους οποίους η κρίση επηρεάζει τις ζωές ανθρώπων από 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Συζήτηση γύρω από τις απαντήσεις που 

επιχειρούν να δώσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι οργανώσεις και οι 

αλληλέγγυοι πολίτες. 

 Συμμετοχή ποδοσφαιρικής ομάδας μελών του ΟΚΑΝΑ στο 

ποδοσφαιρικό τουρνουά που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ 

κατά τη διάρκεια των τριήμερων εκδηλώσεών του. 

 

 

Streetwork – Παρεμβάσεις στην Κοινότητα και στο Δρόμο  

Η ομάδα Κοινωνιοθεραπευτών-Streetworkers πραγματοποιεί καθημερινές 

εξορμήσεις streetwork σε περιοχές που έχουν καταγραφεί ως σημεία υψηλής 

συγκέντρωσης ατόμων των ομάδων – στόχου (ενεργοί χρήστες ουσιών και αλκοόλ, 

μετανάστες, παλιννοστούντες, άστεγοι, εκδιδόμενες - οι). Στα σημεία αυτά, οι παρεμβάσεις 

μας αφορούν τα παρακάτω πεδία: 

α) Προσέγγιση ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, διερεύνηση αναγκών τους, 

ευαισθητοποίηση, υποστήριξη και κινητοποίηση για την ένταξή τους σε προγράμματα 

απεξάρτησης 

β) Πραγματοποίηση ατομικών συναντήσεων συμβουλευτικής και υποστήριξης, 

διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών τους, συνοδεία και 

διαμεσολάβηση  

 γ) Μείωση της βλάβης μέσω της παροχής συνέργων ασφαλούς χρήσης σε ενεργούς 

χρήστες  

δ) Προσέγγιση αστέγων και ενημέρωση –παραπομπή σε φορείς και υπηρεσίες 

υποστήριξης στην κάλυψη των βασικών αναγκών τους (σίτιση, στέγαση – φιλοξενία, 

ιματισμός, κοινωνική υποστήριξη)  

ε) Προσέγγιση μεταναστών, προσφύγων, παλιννοστούντων, ενημέρωση σχετικά με 

φορείς και οργανώσεις για την κάλυψη των αναγκών τους (κάλυψη βασικών αναγκών 

διαβίωσης, νομική υποστήριξη, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, έκδοση ή ανανέωση 

εγγράφων, κοινωνική υποστήριξη) 
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στ) Προσέγγιση εκδιδόμενων σε σημεία συγκέντρωσής τους, ενημέρωση – διασύνδεση 

με φορείς κάλυψης των αναγκών τους (διαβίωσης, ιατρικής φροντίδας) διανομή 

προφυλακτικών, διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων (HIV τεστ) με επιτόπια 

εγκατάσταση κινητής μονάδας σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο Praksis. 

ζ) Επαφές δικτύωσης με κοινωνικούς φορείς κάθε περιοχής, Μ.Κ.Ο. και κοινωνικές 

υπηρεσίες, με στόχο την αλληλοενημέρωση και τη συνεργασία μας για την καλύτερη 

ανταπόκριση στις ανάγκες των ωφελούμενων. 

η) Ευαισθητοποίηση των περίοικων γύρω από το ζήτημα της χρήσης ουσιών και 

ενημέρωσή τους σχετικά με δομές και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και των 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, καθώς και κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων 

Στο πλαίσιο των δράσεων streetwork, σε περιοχές που παρουσίαζαν την υψηλότερη 

συγκέντρωση ατόμων της ομάδας – στόχου, λόγω των αυξημένων αναγκών, 

εγκαταστάθηκε περίπτερο, το οποίο λειτουργούσε καθόλη τη διάρκεια της ημέρας για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα σε κάθε σημείο (Πλατεία Ναυαρίνου, Πλατεία 

Αριστοτέλους, Περιοχή City Gate – οδ. Γιαννιτσών). 

Το ενημερωτικό περίπτερο εξασφάλιζε τη σταθερότητα της παρουσίας μας, 

λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για τα άτομα που σύχναζαν στα σημεία παρέμβασης, 

διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επαφή μας με αυτά και την ολοκληρωμένη 

παρέμβαση σε σχέση με τις ανάγκες τους. Παράλληλα, η ομάδα μας πραγματοποιούσε 

εξορμήσεις streetwork στην ευρύτερη περιοχή. Καθόλη τη διάρκεια των παραπάνω 

δράσεων, πραγματοποιήθηκε διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού του προγράμματός 

μας και Οδηγών Κοινωνικών Υπηρεσιών της πόλης, με παράλληλη ενημέρωση για τις 

δράσεις του έργου που υλοποιούμε και τη λειτουργία των διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών 

του Ν. Θεσσαλονίκης, τόσο σε ωφελούμενους αλλά και σε περίοικους και ιδιοκτήτες 

καταστημάτων.  

Κατά μέσο όρο τα μέλη της ομάδας έρχονταν σε επαφή με 40- 50 άτομα 

καθημερινά και παρείχαν υπηρεσίες ενημέρωσης, κινητοποίησης και συμβουλευτικής, 

ανάλογα με τα αιτήματα των ατόμων που προσέγγιζαν το περίπτερο. Πραγματοποιήθηκαν 

ατομικές συναντήσεις στο χώρο του περιπτέρου, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση των 

αναγκών και των συνθηκών ζωής των ενδιαφερομένων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις στο χώρο του ΕΚΚΕΕ –ΟΚΑΝΑ, με στόχο την παροχή εξατομικευμένης 

φροντίδας και υποστήριξης σε ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι ωφελούμενοι. Μέσω της 

παρουσίας μας σε κάθε περιοχή και της σταδιακής εξοικείωσης των ατόμων που διαμένουν 

ή κινούνται σε αυτήν (ενεργοί χρήστες, περίοικοι, ιδιοκτήτες καταστημάτων κτλ.) 
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διαμορφώθηκε το έδαφος για οποιαδήποτε μελλοντική παρέμβαση, η οποία θα ήταν 

απαραίτητο να έχει σταθερότητα και χρονική διάρκεια, ώστε να καλύπτει τις πολύπλευρες 

ανάγκες που αναδείχτηκαν σε ένα μακροπρόθεσμο επίπεδο.  

 

 Κέντρο Νυκτερινής Φροντίδας Αστέγων - Φιλοξενείο: 

Η υπηρεσία «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης 

παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών», σε 

συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, συμμετέχει ενεργά στην 

καθημερινή λειτουργία του Κέντρου Νυκτερινής Φροντίδας Αστέγων, από την έναρξη της 

λειτουργίας του έως και σήμερα. Η παρουσία της ομάδας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 

επέτρεψε την πρόσβαση στους χρήστες ουσιών, οι οποίοι έως τότε αποτελούσαν μια 

ομάδα, η οποία αποκλείονταν από δομές τέτοιου τύπου, λόγω έλλειψης εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας εκ μέρους του διαθέσιμου προσωπικού. Τα μέλη της υπηρεσίας μας εκτός 

από τη συνολικότερη εύρυθμη λειτουργία του χώρου, έχουν υπό την ευθύνη τους τα άτομα 

που φιλοξενούνται και αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης, και οι αρμοδιότητες τους 

αφορούν στην υποδοχή ατόμων στο χώρο, στη λήψη ιστορικού, στη διεξαγωγή ατομικών 

συναντήσεων με στόχο τη διερεύνηση των αναγκών τους, στην κινητοποίηση ένταξής τους 

σε προγράμματα (ενεργοί χρήστες), στην διασύνδεσή τους με αρμόδιες κοινωνικές δομές 

ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

 

 Παρατηρητήριο – Χαρτογράφηση του φαινομένου της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Θεσσαλονίκης 

 

Η υπηρεσία «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης 

παρέμβασης για τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

προχώρησε στη χαρτογράφηση του φαινομένου της χρήσης ουσιών στο Νομό 

Θεσσαλονίκης, με στόχο την καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών κάθε περιοχής και το 

σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα 

προβλήματα. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο δημιουργίας ενός 

Παρατηρητηρίου για την συνεχή καταγραφή και αποτύπωση του φαινομένου της χρήσης 

ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια της Κεντρικής 

Μακεδονίας, έχοντας ως βασικούς στόχους: 
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 Τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από το ζήτημα της χρήσης και 

της διακίνησης ουσιών 

 Τη διερεύνηση των στάσεων των περίοικων σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση 

 Την περιγραφή της σύνθεσης και συγκέντρωσης του πληθυσμού και των 

χαρακτηριστικών του 

 Την κατανόηση της δυναμικής της αλληλεπίδρασης χρηστών και περίοικων 

 Τη διερεύνηση της ύπαρξης και λειτουργίας φορέων και υπηρεσιών και τη δικτύωσή 

τους 

 Τη διερεύνηση και την καταγραφή προτάσεων αντιμετώπισης και βελτίωσης της 

κατάστασης από τους συμμετέχοντες σε σχέση με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν 

σε κάθε περιοχή 

Δημοτικές Κοινότητες Δ. Θεσσαλονίκης που έχουν χαρτογραφηθεί: 

 Α΄ Δημοτική Κοινότητα: Ως περιοχές παρέμβασης και χαρτογράφησης στα 

πλαίσια της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας ορίστηκαν: οι 40 Εκκλησιές και οι αρχές 

της Ευαγγελίστριας, τα Λαδάδικα – οι περιοχές της Βαλαωρίτου και της 

Δωδεκανήσου, η περιοχή «Καφαντάρη», το Πάρκο «Ξαρχάκος» και η περιοχή του 

Λευκού Πύργου, η Πλατεία Αριστοτέλους, η περιοχή της Πλατείας Ναυαρίνου και 

η Ροτόντα. 

 Β΄ Δημοτική Κοινότητα: Περιοχή της οδού Γιαννιτσών και η περιοχή της 

Ξηροκρήνης 

 Γ΄ Δημοτική Κοινότητα: Περιοχή του Επταπυργίου και της Άνω Πόλης 

 Δ΄ Δημοτική Κοινότητα: Περιοχή Ιπποκράτειο/Θεαγένειο, Άνω και κάτω Τούμπα 

 Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: Χαριλάου και Τριανδρία 

Λοιπές Δημοτικές Κοινότητες Ν. Θεσσαλονίκης που έχουν χαρτογραφηθεί: 

 Δήμος Εύοσμου – Κορδελιού 

 Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 

 Δήμος Νεάπολης – Συκεών 

 Δήμος Π. Μελά 

Οι περιοχές που χαρτογραφήθηκαν διαφοροποιούνται σε σχέση με το μέγεθος του 

προβλήματος, τη σύνθεση του πληθυσμού στόχο που συγκεντρώνουν και το είδος των 

δράσεων που ενδείκνυται να πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, παρά τη διαφοροποίηση και τις 

ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε Δημοτικής Κοινότητας ή Διαμερίσματος, απώτερος στόχος της 

χαρτογράφησης είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την προαγωγή της 

υγείας και τη μείωση της βλάβης, καθώς επίσης και η προώθηση μιας κοινής δράσης με 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 89  

τους περίοικους με στόχο τη βελτίωση της δυναμικής των σχέσεων, ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά, όπως αυτά εμφανίζονται μέσα από την εικόνα 

των ίδιων των ατόμων που διαμένουν και κινούνται στην περιοχή.  

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, προκύπτει ότι πολλές περιοχές του Νομού 

Θεσσαλονίκης χρήζουν παρεμβάσεων, οι οποίες είναι σημαντικό να υλοποιηθούν άμεσα, 

προκειμένου να αξιοποιηθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα ερευνητικά στοιχεία, τα 

οποία αποτυπώνουν την εικόνα της κάθε περιοχής, έτσι όπως διαμορφώνεται τη δεδομένη 

χρονική στιγμή.  

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης, παράλληλα 

με τη συγκέντρωση των στοιχείων σε κάθε περιοχή, η ομάδα πραγματοποίησε και δράσεις 

α) ευαισθητοποίησης των κατοίκων για ζητήματα που αφορούν την ψυχοκοινωνική υγεία 

και τις εξαρτήσεις, β) ενημέρωσης για τα Προγράμματα Απεξάρτησης και τις λοιπές 

κοινωνικές υπηρεσίες του Νόμου Θεσσαλονίκης γ) διερεύνησης των διαθέσιμων τοπικών 

υποστηρικτικών δικτύων και προσέγγιση τους με στόχο την καλύτερη δικτύωση και δ) 

διανομής έντυπου υλικού και Οδηγών Κοινωνικών Υπηρεσιών σε περίοικους, ιδιοκτήτες 

καταστημάτων, τοπικούς φορείς και επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με χρήστες 

ουσιών, όπως π.χ. τα φαρμακεία και οι χώροι εστίασης.  

 

 Δράση στον Οικισμό Ρομά Αγίας Σοφίας του Δήμου Εχεδώρου 

Με στόχο την προσέγγιση πληθυσμών που δυσκολεύονται ή δε γνωρίζουν τις 

υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν καθώς επίσης και την 

κινητοποίηση των μελών της κοινότητας για την προαγωγή της πρόληψης, 

υλοποιήθηκε παρέμβαση στον Οικισμό Ρομά Αγίας Σοφίας του Δήμου Εχεδώρου. Η 

παρέμβαση είχε διάρκεια 5 μήνες και η ομάδα επισκέπτονταν τη περιοχή τρεις 

φορές την εβδομάδα. Όσον αφορά στην τοπική κοινότητα, στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης δράσης, πραγματοποιήθηκε ευαισθητοποίηση των κατοίκων για 

ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών και ενημέρωση τους για τις 

κοινωνικές υπηρεσίες και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο Νομό 

Θεσσαλονίκης. Επίσης σχεδιάστηκε παρέμβαση με πληθυσμό στόχο τους έφηβους 

της περιοχής. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε από τους εργαζόμενους της υπηρεσίας, 

ομάδα ποδοσφαίρου, στην οποία συμμετείχαν παιδιά και έφηβοι ηλικίας από 13 

έως 17 ετών. Μέσω της συμμετοχής σε μια αθλητική δραστηριότητα, οι 

εργαζόμενοι του Προγράμματος επιχείρησαν να αναπτύξουν σχέση εμπιστοσύνης 
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με τους έφηβους και να τους προσπάθησαν να τους προβληματίσουν, μέσα από τις 

ομαδικές συζητήσεις, για ζητήματα όπως η χρήση ουσιών και η παραβατικότητα, 

προωθώντας τις αξίες της εκπαίδευσης και του αθλητισμού, οι οποίες θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εφόδια για την ομαλή τους ένταξη.  

 Δικτύωση με κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες και οργανώσεις: 

Έχοντας ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται 

στις ποικίλες ανάγκες των ατόμων των ομάδων στόχο, η υπηρεσία «Προγράμματα στην 

Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης 

και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» προχώρησε σε δράσεις δικτύωσης, μέσα από 

τις παρακάτω ενέργειες:  

 Καταγραφή όλων των Προγραμμάτων Απεξάρτησης, Κοινωνικών Υπηρεσιών, ΜΚΟ, 

Εθελοντικών Οργανώσεων, Τοπικών Συλλόγων, Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 Καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας και περιγραφή της λειτουργίας 

του κάθε φορέα, μετά από τηλεφωνικές ή κατ΄ ιδίαν συναντήσεις – επισκέψεις, 

προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία 

  Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας κοινωνικών 

φορέων της πόλης, οργανώσεων και υπηρεσιών, καθώς και πολιτικών εκπροσώπων, 

αστυνομικών αρχών, εκπροσώπων της εκκλησίας κ.τλ.  

Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία και τις επαφές που είχαν δημιουργηθεί, 

η υπηρεσία «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης 

παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

πραγματοποίησε μια ημερίδα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην οποία προσκάλεσε 

εκπροσώπους των παραπάνω κοινωνικών φορέων, με στόχο την ανάπτυξη πλαισίου 

συνεργασιών και δικτύωσης τοπικών φορέων.  

Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών ήταν η δημιουργία ενός Οδηγού Κοινωνικών 

Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης, ο οποίος μεταφράστηκε σε διάφορες γλώσσες 

(Βουλγάρικα, Ρώσικα, Αγγλικά και Γαλλικά) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 

μεταναστών και παλιννοστούντων, οι οποίοι πολλές φορές δεν γνωρίζουν πού πρέπει να 

απευθυνθούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους, εξαιτίας τη μη κατανόησης της ελληνικής 

γλώσσας. Ο χάρτης κοινωνικών υπηρεσιών που δημιουργήθηκε αποτέλεσε ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο στη δουλειά με τα άτομα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων αλλά 

και στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. Η διανομή του 

συνέβαλε στην καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων για τις διαθέσιμες κοινωνικές υπηρεσίες, 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 91  

αυξάνοντας την πιθανότητα να λειτουργήσουν ως πηγές ενημέρωσης και παραπομπής 

ατόμων που ανήκουν στις παραπάνω κοινωνικές ομάδες.  

Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης και σε συνεργασία με τα Κέντρα 

Πρόληψης, η υπηρεσία μας ήρθε σε επικοινωνία με εκπροσώπους των Δήμων του Ν. 

Θεσσαλονίκης. Στόχος της επικοινωνίας ήταν ο προγραμματισμός μιας σειράς 

συναντήσεων με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών προκειμένου α) να γίνει 

ενημέρωση για τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος και να 

πραγματοποιηθούν επιστημονικές ημερίδες και β) να ενημερωθεί η ομάδα μας για 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κοινωνίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

και τις εξατομικευμένες ανάγκες που έχει ώστε να σχεδιαστούν παρεμβάσεις που 

να ανταποκρίνονται στο προφίλ της κάθε περιοχής.  

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ 

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν ήταν επαρκές για να ολοκληρωθούν με επιτυχία 

δράσεις που άπτονταν παρεμβάσεων όπως :  

 παρατηρητήριο /χαρτογράφηση σε όλες τις περιοχές της 

περιφέρειας ΚΜ,  

 παρεμβάσεις στην κοινότητα και στο δρόμο σε όλες τις 

περιφερειακές ενότητες,  

 συλλογή δεδομένων για όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Οι αιτίες είναι πολλαπλές και ποικίλες με βασικό πρόβλημα την έλλειψη μέσου μεταφοράς 

κατάλληλου για τις σχεδιασμένες παρεμβάσεις . Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η 

προμήθεια( ενοικίαση ) αυτοκινήτου τύπου βαν 10 θέσεων, προκειμένου να μπορούν να 

μετακινηθούν τα στελέχη σε όλες τις περιφερειακές ενότητες.  

Οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι μεγάλες και είναι αδύνατον να καλυφθούν όλες με 

δεδομένο ότι σε κάθε περιοχή οι ομάδες των στελεχών πρέπει να κάνουν πολλαπλές 

παρεμβάσεις και συνεχόμενες. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ 

 

Αριθμός χρηστών που προσεγγίστηκαν 2350 (απόλυτος αριθμός πρώτης συνάντησης, 

διότι τα ιδία άτομα τα συναντήσαμε πολλές φορές και κατά ΜΟ από 7 φορές το καθένα ) 

Αριθμός χρηστών που προσήλθε και έλαβε συμβουλευτικές υπηρεσίες 1879 ( απόλυτος 

αριθμός , από αυτούς μεγάλος αριθμός προσήλθε στο χώρο μας για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και κατά ΜΟ 3 φορές ο καθένας) 

Αριθμός χρηστών σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, ιερόδουλες, χρήστες 

συνθετικών ναρκωτικών) που προσεγγίστηκαν  

Μετανάστες 1500 ( σύμφωνα με τους ξενόγλωσσους οδηγούς που έχουν διανεμηθεί)  

 

Ιερόδουλες 250 ( σύμφωνα με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε περιοχές που 

συναθροίζονται, σύμφωνα με τις από κοινού δράσεις που έγιναν με τη ΜΚΟ ΠΡΑΚΣΙΣ 

(RAPIDTESTAIDSHIV σύμφωνα με τα προφυλακτικά ασφαλούς sex που έχουν διανεμηθεί 

στις εν λόγω παρεμβάσεις 

 

Χρήστες συνθετικών ναρκωτικών 1700 ( ο αριθμός δεν αποτελεί ρεαλιστικό νούμερο 

διότι οι ενεργοί χρήστες που συναθροίζονται στις πιάτσες λόγω της κρίσης είναι 

πολυχρήστες , δηλ μπορεί να παίρνουν συνθετικά ναρκωτικά ηρωίνη κοκαΐνη καννάβι 

κλπ ανάλογα με τις τιμές και την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται την ώρα 

χρήσης 

 

Αριθμός χρηστών φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ που προσεγγίστηκαν 

500 (Οι φοιτητές οι οποίοι προσεγγίστηκαν μπορεί να έχουν προσεγγιστεί περισσότερες 

της μίας φοράς και κατά ΜΟ 3 φορές ο καθένας) 

 

Αριθμός χρηστών που προσήλθε και έλαβε υλικό χρήσης 4.500 (σύμφωνα με τα κιτ που 

έχουν διανεμηθεί, να σημειωθεί εδώ ότι ένας ενεργός χρήστης μπορεί να έχει πάρει και 

περισσότερες από μια φορά  

 

Αριθμός χρηστών που παραπέμφθηκε σε Νοσοκομεία για προβλήματα 

υγείας(HIV,Ηπατίτιδες Β,Cκ.ά)  
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_560_( εκ των οποίων οι περισσότεροι για προβλήματα υγείας που παρουσίαζαν λόγω 

έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης( Ηπατίτιδες, καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, βαριά 

ψυχιατρικά νοσήματα, λοιμώδη μεταδιδόμενα νοσήματα, φυματιώσεις, 

θρομβώσεις__κλπ)_____ 

 

Αριθμός χρηστών που εντάχθηκε σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης (ΟΚΑΝΑ ή 

άλλων φορέων 

479 (σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε και την επικοινωνία με τους φορείς 

Πολλοί από αυτούς οι οποίοι ενημερώθηκαν από εμάς έχουν πάει στους ΝΑ από τους 

οποίους δεν έχουμε ενημέρωση λόγω της ανωνυμίας που τηρείται ,) 

 

Αριθμός χρηστών που παραπέμφθηκε σε υπηρεσίες προνοιακού τύπου (σίτιση, στέγαση) 

2350 

 

Αριθμός χρηστών που παραπέμφθηκε σε νομικές υπηρεσίες 

(παραπέμφθηκαν στο δικηγορικό σύλλογο, σε δικηγόρους που συνεργάζονται εθελοντικά 

με το ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης, στοsolidaritynow )  

876 

 

Αριθμός χρηστών που φιλοξενήθηκε στο υπνωτήριο αστέγων του Δ. Θεσσαλονίκης υπό 

την εποπτεία και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από τα στελέχη 

(κοινωνιοθεραπευτές) του ΟΚΑΝΑ. 

Φιλοξενήθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2013 έως και 

31-1-2015 ( γενικό σύνολο εξυπηρετήσεων ωφελουμένων Πράξης 11.266 νύχτες 

φιλοξενίας) Απόλυτος αριθμός εξυπηρετούμενων ενεργών χρηστών ουσιών 394 άστεγοι  

 

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών ουσιών μεταναστών 

που εξυπηρετήθηκαν στο υπνωτήριο αστέγων 

52 

 

 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 94  

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών οροθετικών που εξυπηρετήθηκαν στο 

υπνωτήριο αστέγων . Κάποιοι εξ αυτών που δεν λάμβανα θεραπεία παραπέμφθηκαν σε 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε υπηρεσίες πρόνοιας και σε φορείς 

εξυπηρέτησης οροθετικών «Θετική Φωνή»  

13 

 

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών παλιννοστούντων που εξυπηρετήθηκαν στο 

υπνωτήριο αστέγων  

93 

 

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών που δέχτηκε συμβουλευτική υποστήριξη, 

κινητοποιητική συνέντευξη, ενημέρωση για τα ΘΠ της πόλης (κατά ΜΟ 3 φορές έκαστος 

ωφελούμενος) 

1182  

 

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών που βοηθηθήκαν να εκδώσουν δελτία 

αστυνομικής ταυτότητας ( φωτογραφίες και συνοδεία σε Αστυνομικά τμήματα) 

194 

 

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών που βοηθηθήκαν να εκδώσουν βιβλιάρια 

υγείας της πρόνοιας ( φωτογραφίες και συνοδεία για έκδοση και κατάθεση 

παραστατικών στην Πρόνοια) 

194 

 

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών που παραπέμφθηκαν σε Νοσηλευτικά 

Ιδρύματα για : 

εξειδικευμένες εξετάσεις 75 

 για χειρουργικές επεμβάσεις 6 

για νοσηλεία 17 

για γυναικολογικές εξετάσεις 12 

 

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών για τους οποίους έγιναν φορολογικές δηλώσεις 

και διεκπεραιώσεις φορολογικού χαρακτήρα , έκδοση κλειδαρίθμων κλπ 
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117 

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών που παραπέμφθηκαν για παροχή νομικής 

συμβουλευτικής σε νομικούς που παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο 

solidaritynow στο δικηγορικό σύλλογο  

37 

 

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών οροθετικών που βοηθηθήκαν να εκδώσουν 

επίδομα οροθετικότητας 

4 

 

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών που παραπέμφθηκαν σε συσσίτια σε κοινωνικά 

ιατρεία σε κοινωνικά φαρμακεία σε κοινωνικές υπηρεσίες ένδυσης-υπόδησης, κέντρο 

ημερήσιας φροντίδας , μητρώα ΟΑΕΔ) 

**** ( να σημειωθεί ότι ο κάθε ωφελούμενος μπορεί να είχε ανάγκη από όλα τα 

προαναφερόμενα ή από κάποια εξ αυτών ) 

806 

 

Αριθμός ωφελουμένων ενεργών χρηστών στους οποίους παρασχέθηκαν υπηρεσίες 

επιμόρφωσης για θέματα υγιεινής και πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων  

394 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 

 Α). ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ (χαρτογράφηση του προβλήματος των ναρκωτικών στο Ν. 

Θεσσαλονίκης) 

 20 μήνες Χ 10 ημέρες ανά μήνα Χ 5 ώρες ανά ημέρα Χ 4 στελέχη = 4000 ώρες 

απασχόλησης 

 Β) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ (streetworking) 

22 μήνες Χ 15 ημέρες ανά μήνα Χ 8 ώρες ανά ημέρα Χ 4 στελέχη 10560 ώρες 

απασχόλησης ( δύο βάρδιες πρωι απόγευμα από 4 ώρες κάθε βάρδια)  

 Γ) ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ ( Παροχή υπηρεσιών κατά τις ώρες λειτουργίας καθημερινά 

και παράλληλα εξυπηρέτηση /διεκπεραίωση/συμβουλευτική κατά τη διάρκεια της 

ημέρας των ωφελουμένων του υπνωτηρίου ) 

23 μήνες Χ 22 ημέρες ανά μήνα Χ 8 ώρες ανά ημέρα Χ 4 στελέχη=16192 ώρες 

απασχόλησης . 

**** Δεν αναφερόμαστε στα στελέχη του τακτικού προσωπικού που απασχολήθηκαν 

εκτός ωραρίου τους και πέραν των καθηκόντων τους στην Πράξη ούτε για τα στελέχη 

των Κέντρων πρόληψης και του ΠΠΑ ΑΠΘ ΟΚΑΝΑ 

Ώρες προετοιμασίας του θεραπευτικού προσωπικού της ομάδας  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ  

 2000 ώρες προετοιμασίας 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ  

5398 ώρες προετοιμασίας 

ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ  

4048 ώρες προετοιμασίας 

Ώρες απασχόλησης στο δρόμο του θεραπευτικού προσωπικού της ομάδας  

10560 ώρες απασχόλησης 

Ώρες που δαπάνησε το θεραπευτικό προσωπικό της ομάδας για την αξιολόγηση του 

έργου του  

960 ώρες αξιολόγησης συνολικά 

Ώρες απασχόλησης του θεραπευτικού προσωπικού της ομάδας για εξορμήσεις 

χαρτογράφησης νέων χώρων συνάθροισης χρηστών 
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10560 ώρες απασχόλησης 

Αριθμός οργανωτικών συναντήσεων που πραγματοποίησαν τα μέλη της Ομάδας  

384 οργανωτικές συναντήσεις  

Αριθμός φυλλαδίων που διανεμήθηκαν 29750 (μονόφυλλα τρίπτυχα αφίσες φόλντερ 

προσκλήσεις ) 

Αξία του υλικού χρήσης που διατέθηκε  

8.406,26 ευρώ 

Αριθμός κοινωνικών οδηγών που διανεμήθηκαν  

 6000 τεμάχια 

Αξία του υλικού χρήσης που διατέθηκε  

10.049,1 ευρώ 

Αριθμός επαφών με το κοινωνικό σύνολο της τοπικής κοινωνίας (Εκκλησία, 

καταστηματάρχες, αστυνομικούς, περίοικους κλπ) 26000 

 

Αριθμός και κόστος εκδηλώσεων – χάπενινγκ στους χώρους συνάθροισης χρηστών 

54.546,37 ευρώ 

Αριθμός επαφών – συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ ή με άλλους φορείς 

121 φορείς 

Αναφέρατε συνοπτικά εάν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία η προγραμματισμένη συλλογή δεδομένων και εάν παρατηρήθηκαν τυχόν 

προβλήματα.  

_Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν ήταν επαρκές για να ολοκληρωθούν με 

επιτυχία δράσεις που άπτονταν παρεμβάσεων όπως :  

παρατηρητήριο /χαρτογράφηση σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας ΚΜ,  

παρεμβάσεις στην κοινότητα και στο δρόμο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες,  

συλλογή δεδομένων για όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Οι αιτίες είναι πολλαπλές και ποικίλες με βασικό πρόβλημα την έλλειψη μέσου 

μεταφοράς κατάλληλου για τις σχεδιασμένες παρεμβάσεις . Απαραίτητη προϋπόθεση 

ήταν η προμήθεια( ενοικίαση ) αυτοκινήτου τύπου βαν 10 θέσεων, προκειμένου να 

μπορούν να μετακινηθούν τα στελέχη σε όλες τις περιφερειακές ενότητες.  
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Οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι μεγάλες και είναι αδύνατον να καλυφθούν όλες με 

δεδομένο ότι σε κάθε περιοχή οι ομάδες των στελεχών πρέπει να κάνουν πολλαπλές 

παρεμβάσεις και συνεχόμενες. 

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πρέπει να έχουν συνέχεια και συνέπεια για να έχουμε 

τα προσδοκώμενα αποτελέσματα  
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Αποτελέσματα επεξεργασίας του Εντύπου (Υ 2.2.1) και SWOT Aνάλυσης  

 Αθήνα /Θεσσαλονίκη 

1. ΑΘΗΝΑ 

Από την επεξεργασία των Εντύπων (Υ 2.2.1) προκύπτουν τα παρακάτω: 

 

Στο πεδίο του ερωτηματολογίου « Εξυπηρέτηση Σκοπών του Υποέργου/ Κάλυψη των 

διαπιστωμένων αναγκών « οι ερωτηθέντες εκφράζουν μεγάλο έως πάρα πολύ μεγάλο 

βαθμό ικανοποίησης σε όλα τα υποερωτήματά του εκτός από το υποερώτημα που 

αναφέρεται στην ικανοποίηση … από τη συμβολή των παρεμβάσεων στην παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κινητοποίηση ενεργών χρηστών φοιτητών ΑΕΙ &ΤΕΙ 

προκειμένου να ενταχθούν σε προγράμματα θεραπείας  

 Το πρόβλημα για το συγκεκριμένο υποερώτημα εντοπίζεται «…… στον περιορισμένο χρόνο 

διεξαγωγής των παρεμβάσεων» 

Στο πεδίο του ερωτηματολογίου « Σχέσεις-κλίμα» οι ερωτηθέντες εκφράζουν μεγάλο έως 

πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποίησης σε όλα τα υποερωτήματά του 

 Στο πεδίο του ερωτηματολογίου Διαδικασία Υλοποίησης του Υποέργου/ Μεθοδολογία/ 

Μέσα – Χώροι οι ερωτηθέντες εκφράζουν μεγάλο έως πάρα πολύ μεγάλο βαθμό 

ικανοποίησης σε όλα τα υποερωτήματά του 

Στο πεδίο του ερωτηματολογίου «Αξιολόγηση Αποτελέσματος» οι ερωτηθέντες εκφράζουν 

μεγάλο έως πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποίησης σε όλα τα υποερωτήματά του εκτός 

από το υποερώτημα που αναφέρεται στη συμβολή των παρεμβάσεων στην μείωση των 

θανάτων από την χρήση ουσιών Ο μικρός βαθμός ικανοποίησης στο συγκεκριμένο 

υποερώτημα εντοπίζεται εντοπίζεται «…… στον περιορισμένο χρόνο διεξαγωγής των 

παρεμβάσεων» 

Στο πεδίο του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στην «Αξιολόγηση Υποέργου οι 

ερωτηθέντες το αξιολογούν πολύ έως πάρα πολύ θετικά σε όλα τα υποερωτήματα του  

 

 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ  

(όπως ακριβώς καταγράφτηκαν από τους ερωτηθέντες) 

…….Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ (24 ΜΗΝΕΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΣΤΟΧΕΥΕ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ Η ΚΑΙ ΙΔΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ 
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ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ, ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, 

ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

 

…….Οι παρεμβάσεις του Προγράμματος στο σύνολό τους πέτυχαν τους επιθυμητούς 

στόχους. Εντούτοις, οι ανάγκες του πληθυσμού των ομάδων στόχου δείχνουν ότι είναι 

επιτακτική η συνέχιση των δράσεων αυτών και μάλιστα με σταθερή παρουσία στους 

χώρους που ήδη αναπτύχθηκαν και συνεπώς δημιουργήθηκε σχέση με τους 

εξυπηρετούμενους, η οποία και κόπηκε με τη λήξη του Προγράμματος (π.χ. φοιτητές σε 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός των Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων 

των Νοσοκομείων 

…….Απαιτείτο περισσότερος χρόνος και επανάληψη των παρεμβάσεων με μεγαλύτερη 

συχνότητα, κάτι που λόγω του μεγάλου πληθυσμού των ομάδων στόχου σε συνδυασμό με 

τη μικρή διάρκεια του προγράμματος, δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί 

…….Εντούτοις υπήρχε ανάγκη για περισσότερες συναντήσεις με τους φοιτητές κάτι που 

λόγω περιορισμένου χρόνου δεν μπορούσε να γίνει 

 

 

 

SWOT ANAλΥΣΗ 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναφέρετε - κατά τη γνώμη σας – και με ιεραρχική σειρά τα περισσότερο σημαντικά 

αποτελέσματα του συγκεκριμένου Έργου (συμπεριλαμβάνονται όλα τα υποέργα) 

 

Κινητοποίηση πληθυσμών  

Παρεμβάσεις σε πληθυσμούς που δεν είχαν προσεγγισθεί (πρωτοτυπία 

παρεμβάσεων) 

Δικτύωση εξυπηρετούμενου πληθυσμού με ανάλογες υπηρεσίες 

(οροθετικοί χρήστες με ΜΕΛ, φοιτητές με Κέντρα Πρόληψης και 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των Πανεπιστημίων κ.α.) 
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Διασύνδεση των υπηρεσιών μεταξύ τους (κοινωνικές υπηρεσίες 

πανεπιστημίων, υπηρεσίες νοσοκομείων, ΜΚΟ, ειδικοί οργανισμοί σε 

θέματα πρόληψης και θεραπείας) 

Κάλυψη άμεσων αναγκών (παροχή ειδών ρουχισμού, πληροφορίες για 

στέγαση και διατροφή)  

Μείωση των νοσημάτων και των πολλαπλών επιπτώσεων μέσω της 

διαδικασίας προσέγγισης των ενεργών χρηστών (αποστειρωμένο υλικό, 

ενημερωτικό υλικό και επικοινωνία στο πεδίο με τους εξυπηρετούμενους)  

Καταπολέμηση του στίγματος μέσω της ενημέρωσης του γενικού 

πληθυσμού  

Προτροπή του γενικού και ειδικού πληθυσμού για συμμετοχή σε 

πρωτότυπες δράσεις ( π.χ. διαγωνισμός αφίσας από φοιτητές) 

 

 

ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 Αναφέρετε - κατά τη γνώμη σας – και με ιεραρχική σειρά τα σημαντικότερα προβλήματα 

που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου Έργου(συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα υποέργα 

 Περιορισμένος χρόνος υλοποίησης παρεμβάσεων σε σχέση με το 

μέγεθος και την πολυμορφία του πληθυσμού των ομάδων στόχου. Η 

διαφορετικότητα των ομάδων στόχου μεταξύ τους απαιτούσαν 

περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση στοχευόμενων παρεμβάσεων. Από εδώ προκύπτουν 

και τα δυο επόμενα προβλήματα :  

 Δεν ήταν δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων σε όλα τα ΑΕΙ – ΤΕΙ 

του Ν. Αττικής.  

 Δεν ήταν δυνατή η επέκταση των δράσεων που ήδη είχε 

αναπτυχθεί (π.χ. συνεργασία με Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων των 

Νοσοκομείων) 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Αναφέρετε –κατά τη γνώμη σας- τι θεωρείτε ως σημαντικότερη απειλή για τη συνέχιση των 

συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο μέλλον 

1) Η μη χρηματοδότηση των απαραίτητων για την υλοποίηση παρεμβάσεων  

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τι θεωρείτε ότι μπορεί να αποτελέσει «ευκαιρία» για τη συνέχιση των συγκεκριμένων 

παρεμβάσεων στο μέλλον 

1) Δικτύωση του Οργανισμού με άλλους φορείς προς όφελος των εξυπηρετούμενων  

2)  Προβολή του έργου του Οργανισμού μέσω των δράσεων του Προγράμματος τόσο 

στον ειδικό όσο και στον γενικό πληθυσμό.  

3) Τα αιτήματα των συνεργαζόμενων στις δράσεις (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες των 

Πανεπιστημίων και των Νοσοκομείων) με τα οποία ζητούν τη συνέχιση των 

παρεμβάσεων στους χώρους τους.  

 

Μπορείτε να κάνετε ορισμένες προτάσεις όσον αφορά στη μελλοντική επέκταση της 

συγκεκριμένης παρέμβασης 

Συνέχιση των παρεμβάσεων στους πληθυσμούς που ήδη έχουμε προσεγγίσει και επέκταση 

και σε εκείνους που λόγω χρονικού περιορισμού δεν προλάβαμε να καλύψουμε.  

Σταθερή παρουσία των κοινωνιοθεραπευτών στους χώρους υλοποίησης των παρεμβάσεων 

σε ώρες και μέρες που θα συμφωνηθούν με τους αντίστοιχους φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, 

Νοσοκομεία κ.ά) 

 

 

 

 

 

 

2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Από την επεξεργασία του Εντύπου (Υ 2.2.1) προκύπτουν τα παρακάτω: 

Στο πεδίο του ερωτηματολογίου « Εξυπηρέτηση Σκοπών του Υποέργου/ Κάλυψη των 

διαπιστωμένων αναγκών « οι ερωτηθέντες εκφράζουν μεγάλο έως πάρα πολύ μεγάλο 

βαθμό ικανοποίησης σε όλα τα υποερωτήματά του εκτός από το υποερώτημα που 

αναφέρεται στην ικανοποίηση … από τη συμβολή των παρεμβάσεων στην αντιμετώπιση 

περιστατικών υπερδοσολογίας στο οποίο ο βαθμός ικανοποίησης είναι μικρός Το 

πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι ……… 

………Δεν διατίθεται υλικοτεχνική υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό για την 

αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών στη Θεσσαλονίκη 

……Στην πόλη μας δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα μέσα 

(κινητή μονάδα ασθενοφόρο ειδικά εξοπλισμένο για την αντιμετώπιση τέτοιων 

περιστατικών),  

Κέντρο Βοήθειας (μικρό κέντρο υγείας για ενεργούς χρήστες ουσιών) 

Γραμμή ΣΟΣ 

Ανθρώπινο εξειδικευμένο Δυναμικό( Εντατικολόγος/αναισθησιολόγος, Νοσηλευτής, 

Γενικός Ιατρός) 

Στο πεδίο του ερωτηματολογίου « Σχέσεις-κλίμα» οι ερωτηθέντες εκφράζουν μεγάλο έως 

πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποίησης σε όλα τα υποερωτήματά του εκτός από το 

υποερώτημα που αναφέρεαι στο βαθμό ικανοποίησης …. από τη συνεργασία σας με τα 

υπόλοιπα μέλη της Ομάδας . Στο συγκεκριμένο υποερώτημα ο βαθμός ικανοποίησης είναι 

μικρός .  

Το πρόβλημα εντοπίζεται: 

……….Υπάρχει ανομοιογένεια των στελεχών όχι ως προς το μορφωτικό επίπεδο, αλλά ως 

προς τη φιλοσοφία που διέπει τον κάθε φορέα. Πολλοί από τους συναδέλφους δεν 

αποδέχονται α)την αναγκαιότητα πλουραλισμού θεραπευτικών προσεγγίσεων β) ότι ο 

χρήστης ουσιών είναι ασθενής κι ως τέτοιο οφείλουμε να τον προσεγγίζουμε και να τον 

κινητοποιούμε γ) δεν αποδέχονται την έννοια της μείωσης της βλάβης , με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν διαφωνίες οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο όλων μας 

……….Δεν ασπαζόμαστε την ίδια φιλοσοφία για τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Γι αυτούς 

τους λόγους υπάρχουν προστριβές και διενέξεις 
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Στο πεδίο του ερωτηματολογίου Διαδικασία Υλοποίησης του Υποέργου/ Μεθοδολογία/ 

Μέσα – Χώροι οι ερωτηθέντες εκφράζουν μεγάλο έως πάρα πολύ μεγάλο βαθμό 

ικανοποίησης σε όλα τα υποερωτήματά του 

 

Στο πεδίο του ερωτηματολογίου «Αξιολόγηση Αποτελέσματος» οι ερωτηθέντες εκφράζουν 

μεγάλο έως πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποίησης σε όλα τα υποερωτήματά του, εκτός 

από το υποερώτημα που αναφέρεται ….»στον έλεγχο των επιπτώσεων από υπερβολική ή 

νοθευμένη δόση, των χρηστών που βρίσκονται εκτός θεραπευτικών προγραμμάτων» στο 

οποίο ο βαθμός ικανοποίησης είναι μικρός .  

Το πρόβλημα εντοπίζεται: 

………….Ο ΟΚΑΝΑ και οι υπηρεσίες του δεν αποτελούν ελεγκτικούς μηχανισμούς ούτε 

μηχανισμούς καταστολής , αποτελούν υπηρεσίες πρόληψης και μείωσης της βλάβης.  

………..Τέτοιου είδους παρεμβάσεις πρέπει να έχουν συνέπεια και συνέχεια εκτός αυτού 

δεν υπάρχουν στην πόλη μας δομές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης ανάλογων περιστατικών 

……..Αυτές οι παρεμβάσεις απαιτούν ασθενοφόρο εξοπλισμένο και εξειδικευμένο ιατρικό 

προσωπικό 

Στο πεδίο που αναφέρεται στην Αξιολόγηση Υποέργου, οι ερωτηθέντες αξιολογούν πολύ 

έως πολύ θετικά το Υποέργο στο σύνολό του 

 

 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ  

 

………..Δεν υπάρχει κέντρο ημερήσιας φροντίδας του ΟΚΑΝΑ, δεν υπάρχει υπνωτήριο 

αστέγων για τις ειδικές ομάδες πληθυσμού στις οποίες απευθυνόμαστε 

…………Ο ΟΚΑΝΑ πρέπει να μεριμνήσει ώστε να δημιουργηθεί 

 ένα υπνωτήριο αστέγων για ενεργούς χρήστες ουσιών , για μέλη θεραπευτικών 

προγραμμάτων της πόλης 

 ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

 ένα Κέντρο Βοήθειας 

 μια κινητή μονάδα (ασθενοφόρο) 

για να μπορεί να εξυπηρετεί ενεργούς χρήστες ουσιών και άτομα που ανήκουν σε υψηλές 

ομάδες κινδύνου, οι μέχρι σήμερα συνεργασίες με αντίστοιχες δομές όπως το υπνωτήριο 

και τι κέντρο ημερήσιας φροντίδας , δημιούργησαν πολλά προβλήματα στα άτομα της ΟΣ 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 105  

και επιτεύχθηκαν χάρη στην εξειδίκευση και την εμπειρία των απασχολούμενων σ αυτές. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί τροχοπέδη και δεν επιτρέπει την εξυπηρέτηση όλων των 

αιτούντων στέγη και υπηρεσίες όπως ντους πλύσιμο ρούχων, κλπ με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία , να μειώνονται τα αποτελέσματα που έχουν 

ως στόχο τη μείωση της βλάβης , και να πλήττονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

……..Θα πρέπει αυτή η υπηρεσία να συνεχίσει το έργο της αλλιώς ούτε οι αξιολογήσεις 

ούτε τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δεν θα έχουν πετύχει το στόχο τους Τέτοιου είδους 

υπηρεσίες πρέπει να έχουν ευρύ ορίζοντα σε βάθος χρόνου κι όχι ορίζοντα διετίας 

………Υπηρεσίες σαν κι αυτή , πρέπει να έχουν συνέχεια για να μπορούμε να έχουμε 

αποτελέσματα α) ενημέρωσης κινητοποίησης και ένταξης των ενεργών χρηστών ουσιών β) 

πρόληψης γ) προάσπισης της δημόσιας υγείας δ) μείωσης της βλάβης ε) 

ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινωνίας στ) καταγραφής του προβλήματος των 

ουσιοεξαρτήσεων ζ) αντιμετώπισης του προβλήματος σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του 

τόπου των κατοίκων των δεδομένων κλπ 
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SWOT ANALYSIS 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αναφέρετε - κατά τη γνώμη σας – και με ιεραρχική σειρά τα περισσότερο σημαντικά 

αποτελέσματα του συγκεκριμένου Έργου(συμπεριλαμβάνονται όλα τα υποέργα) 

1ον Ενημέρωση της ευρύτερης κοινωνίας για τα οφέλη εφαρμογής πολιτικών μείωσης της 

βλάβης  

2ον Ενημέρωση της ευρύτερης κοινωνίας για το έργο του ΟΚΑΝΑ 

3ον Εφαρμογή δράσεων street working για πρώτη φορά στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 

και ειδικότερα στο ν Θεσσαλονίκης όπου το φαινόμενο της τοξικομανίας έχει πάρει μεγάλες 

προεκτάσεις και ειδικά σε άτομα νέων ηλικιών , παιδιά μεταναστών ρομά κλπ λόγω της 

κοινωνικοικονομικής κρίσης 

4ον Ευαισθητοποίηση φορέων και κοινωνίας μέσω των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν 

5ον Δικτύωση και συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς για την ανακούφιση και προς όφελος 

των ατόμων των ΟΣ 

6ον Η εν λόγω Πράξη υπήρξε ανάχωμα για την προάσπιση της δημόσιας υγείας 

7ον Μέσω των δράσεων και των συνεργασιών με φορείς όπως ΜΚΟ ΠΡΑΚΣΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΑΤΟΠΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ , 

ανακαλύψαμε κρυμμένους πληθυσμούς οροθετικών . που δεν γνώριζαν ή αμελούσαν τη 

θεραπεία τους  

8ον Η εν λόγω Πράξη υπήρξε πνοή ζωής και ελπίδας για πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι 

ήταν ενεργοί χρήστες , ζούσαν κάτω από τα όρια της φτώχιας, πολλοί απ αυτούς άστεγοι ή 

διωγμένοι από τις οικογένειες τους, χωρίς χρήματα για να προμηθευτούν σύριγγες, 

προφυλακτικά κλπ. Με τη διανομή κιτ ασφαλούς χρήσης, και οδηγών κοινωνικών 

υπηρεσιών, την παραπομπή τους στο υπνωτήριο αστέγων τη συμβουλευτική υποστήριξη την 

κινητοποίησή τους , την ενημέρωση τους και τέλος την παραπομπή και ένταξή τους σε 

θεραπευτικά προγράμματα της πόλης 

9ον Ενημέρωση στελεχών που αγνοούσαν την πολλαπλότητα της φιλοσοφίας του ΟΚΑΝΑ ( 

πρώην χρήστες ουσιών ΚΕΘΕΑ, ΙΑΝΟΣ, ΑΡΓΩ) και στελέχη ΠΕ που απασχολούνταν 

προηγούμενα σε άλλα θεραπευτικά προγράμματα 

10ον Εκπαίδευση και Εξειδίκευση στελεχών του ΟΚΑΝΑ των Κέντρων Πρόληψης και του 

Προγράμματος Προαγωγής & Αυτοβοήθειας για θέματα που αφορούν ειδικές και ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες καθώς και τρόπους σχεδιασμού και παρεμβάσεων στην κοινότητα και 

στον δρόμο 
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11ον Μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από τα στελέχη μας στο υπνωτήριο 

αστέγων καταφέραμε την εξυπηρέτηση ενεργών χρηστών ουσιών κάτι το οποίο ήταν 

αδύνατον πριν ξεκινήσει η Πράξη. Παράλληλα φιλοξενήθηκαν μέλη θεραπευτικών 

προγραμμάτων της πόλης που ήταν άστεγα με αποτέλεσμα τωην πρόληψη των υποτροπών 

12ον Μέσω των δράσεων και των συνεργασιών καταφέραμε να ασφαλιστούν ανασφάλιστα 

άτομα της ΟΣ στην Πρόνοια, να αποκτήσουν αστυνομικές ταυτότητες , να αρχίσουν να 

επανεντάσονται στον κοινωνικό ιστό  

13ον Η συνεργασία με τα άλλα θεραπευτικά προγράμματα της πόλης και η παραπομπή 

ατόμων των ΟΣ σ αυτά εξομάλυνε τις σχέσεις των εργαζομένων και τυχόν αντιπαλότητες 

που υπήρχαν. Ενώ παράλληλα ανέδειξε την ανάγκη μιας περαιτέρω συνεργασίας προς 

όφελος της κοινωνίας 

14ον Η καταγραφή /χαρτογράφηση του προβλήματος των ναρκωτικών σε δήμους του 

νομού Θεσσαλονίκης αναδεικνύει την ανάγκη συνέχισης και ολοκλήρωσης της δράσης σε 

όλη την περιφέρεια προκειμένου να σχεδιάζονται αποτελεσματικές δράσεις για την 

καταπολέμηση του φαινομένου 

ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 Αναφέρετε - κατά τη γνώμη σας – και με ιεραρχική σειρά τα σημαντικότερα προβλήματα 

που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου Έργου(συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα υποέργα) 

1ον Υποέργο 1 Η Πρακτική Άσκηση θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 40 ώρες 

2ον Η αδυναμία ενοικίασης αυτοκινήτου τύπου ΒΑΝ 10 θέσεων με μπαγκαζιέρα ( για να 

αποθηκεύουμε υλικό έντυπο τραπεζάκι καρέκλες ομπρέλα) αποτέλεσε τροχοπέδη για 

πολλές δράσεις που θέλαμε να υλοποιήσουμε σε άλλες περιφερειακές ενότητες Η χρήση 

ιδιωτικών ΙΧ αποτελούσε εμπόδιο λόγω κόστους καυσίμων φθοράς , χωρητικότητας, φόβου 

και άρνησης πολλές φορές από πλευράς στελεχών της Πράξης 

3ον Οι ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας 8:00 22:00 καθημερινά και η εξαίρεση Σαββάτων 

Κυριακών και αργιών δεν βοήθησε καθόλου τις δράσεις που άπτονταν παρεμβάσεων σε 

χώρους συνάθροισης ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου( εκεί που συχνάζει 

η νεολαία μπαράκια καφέ συναυλιακούς χώρους κλπ) ή σε πιάτσες εκδιδόμενων , ενεργών 

χρηστών ουσιών μεταναστών, ανήλικων παραβατών αποφυλακισμένων ρομά κλπ Οι ώρες 

που τέτοιου τύπου παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικές είναι οι νυχτερινές 20:00 – 4:00 

καθώς και ημέρες Σαββάτων Κυριακών και αργιών  

4ον Κάποια από τα προσληφθέντα στελέχη λόγω της απασχόλησης τους σε προηγούμενο 

χρόνο σε άλλου τύπου θεραπευτικά προγράμματα καθώς και πρώην χρήστες ουσιών δεν 
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αποδέχτηκαν ποτέ τη φιλοσοφία του ΟΚΑΝΑ με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκρούσεις με 

τα άλλα στελέχη και να δημιουργούνται προβλήματα στη διάρκεια παρεμβάσεων. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα οι δημιουργούντες προβλήματα να μη συμμετέχουν σε δράσεις street work 

και στο υπνωτήριο αστέγων με απόφαση του Συντονιστή του υπευθύνου της πράξης και 

των εποπτών 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Αναφέρετε –κατά τη γνώμη σας- τι θεωρείτε ως σημαντικότερη απειλή για τη συνέχιση των 

συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο μέλλον 

1ον Την άρνηση του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών να κατανοήσουν 

την χρησιμότητα και το όφελος του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες στοχευμένες δράσεις 

που σκοπό έχουν τη μείωση της βλάβης την προάσπιση της δημόσιας υγείας την μείωση 

μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων την πρόληψη και να χρηματοδοτήσουν για τη 

συνέχιση τους 

2ον Ο κίνδυνος της ασυνέπειας λόγω της μη συνέχισης τέτοιων δράσεων θα στρέψει εκ νέου 

την κοινωνία απέναντί μας 

3ον Η πρόσληψη εκ νέου κάποιων στελεχών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

των δράσεων , δεν αποδέχονται τη φιλοσοφία του ΟΚΑΝΑ με αποτέλεσμα να καταστρέφουν 

τη συνοχή και τα δυναμικά της ομάδας που καλείται να παίξει ένα πολύ δύσκολο ρόλο και 

μάλιστα στην πρώτη γραμμή. Η επιλογή των στελεχών πρέπει να διέπεται από αυστηρά 

κριτήρια.  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τι θεωρείτε ότι μπορεί να αποτελέσει «ευκαιρία» για τη συνέχιση των συγκεκριμένων 

παρεμβάσεων στο μέλλον 

 Τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν, η ένταξη 

ενεργών χρηστών σε προγράμματα απεξάρτησης, η κοινωνική 

αποδοχή,, οι συνεργασίες με προοπτική , το κοινωνικό αντίκρισμα  

Μπορείτε να κάνετε ορισμένες προτάσεις όσον αφορά στη μελλοντική επέκταση της 

συγκεκριμένης παρέμβασης 

Δημιουργία Υπνωτηρίου Αστέγων του ΟΚΑΝΑ 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 

Κινητή Μονάδα Πρόληψης Ενημέρωσης Έγκαιρης Παρέμβασης 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

O Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος ΕΣΠΑ, 

υλοποίησε από τον Ιανουάριο του 2013 την Πράξη «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο 

Δρόμο (πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης εξαρτησιογόνων 

ουσιών». Στόχοι του Προγράμματος ήταν η μείωση της βλάβης στους ενεργούς χρήστες 

ουσιών, η ενημέρωση γύρω από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η ενημέρωση 

γύρω από τα θέματα εξάρτησης σε φοιτητές ΑΕΙ - ΤΕΙ και χρήστες ουσιών εξάρτησης και η 

πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  

Στα πλαίσια της παρέμβασης ως προς Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (Αθήνα 

και Θες/κη ) μέσω μιας σειρά δράσεων προσεγγίστηκαν και ενημερώθηκαν και 

παραπέμφθηκαν στις αντίστοιχες υπηρεσίες μεγάλος αριθμός ΧΕΝ Επίσης 

διανεμήθηκε έντυπο υλικό ενημέρωσης καθώς και υλικό ασφαλούς χρήσης. 

Επιπρόσθετα η διανομή του χάρτη υπηρεσιών γνωστοποίησε μια σειρά υπηρεσιών 

στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν 

Στα πλαίσια της προσπάθειας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης φοιτητών σε θέματα που 

αφορούν στις εξαρτήσεις και στη γενικότερη φιλοσοφία της πρόληψης, αναπτύχθηκε, μέσω 

ποικίλων δράσεων, δίκτυο συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα  

Με σκοπό το σχεδιασμό των δράσεων έγιναν επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες (κοινωνικές 

υπηρεσίες, συμβουλευτικά) όλων των Ανώτερων Ιδρυμάτων του Νομού Αττικής και 

διαπιστώθηκαν τα πεδία στα οποία οι φοιτητές είχαν ανάγκη την ενημέρωση. Έτσι, από τον 

Οκτώβριο του 2013 έως τον Νοέμβριο του 2014 υλοποιήθηκε η δράση «Διαδρομές 

Πρόληψης: Ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» σε 7 Ανώτατα Ιδρύματα του Ν. Αττικής  

Σκοπός της δράσης, ήταν, καταρχάς η προσέγγιση των φοιτητών και περαιτέρω η 

ενημέρωση τους σε θέματα εξάρτησης, ενώ απώτερος στόχος ήταν η εξοικείωση τους με 

ένα θέμα ταμπού, όπως η εξάρτηση και η ευαισθητοποίηση ολόκληρης της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας.  

Η Παρέμβαση «Ευ-ΜΕΛεια», ήταν μία καινοτόμος ιδέα των κοινωνιοθεραπευτών του 

προγράμματος 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, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

Τα προβλήματα /δυσχέρειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεων στην Αθήνα είχαν σχέση : 
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Με τον περιορισμένο χρόνο υλοποίησης παρεμβάσεων Η διαφορετικότητα των ομάδων 

στόχου μεταξύ τους απαιτούσαν περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευόμενων παρεμβάσεων.  

Για το λόγο αυτό, δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων σε όλα τα ΑΕΙ – ΤΕΙ του 

Ν. Αττικής. καθώς και η επέκταση των δράσεων που ήδη είχε αναπτυχθεί σε ΜΕΛ (π.χ. 

συνεργασία με Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων) 

Για τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις δημιουργήθηκαν ποσοτικές Βάσεις δεδομένων. Τα 

προσωπικά και λοιπά στοιχεία της ομάδας στόχου ( από τις ΜΕΛ) ελήφθησαν και 

τηρήθηκαν υπό τη μορφή κοινωνικού ιστορικού 

Στη Θες /κη πραγματοποιήθηκαν επίσης μια σειρά δράσεων που απευθυνόταν σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό τη συνεργασία και προσέγγιση των φοιτητών  

Αξίίζει να αναφερθεί η καινοτομία της παρέμβασης «Κέντρο Νυκτερινής Φροντίδας 

Αστέγων - Φιλοξενείο: , καθώς επέτρεψε την πρόσβαση στους χρήστες ουσιών, οι οποίοι 

έως τότε αποτελούσαν μια ομάδα, η οποία αποκλείονταν από δομές τέτοιου τύπου, λόγω 

έλλειψης εμπειρίας και τεχνογνωσίας εκ μέρους του διαθέσιμου προσωπικού. Η παρέμβαση 

υποστηρίχτηκε από προσωπικό του Προγράμματος με αντίστοιχη εμπειρία και τεχνογνωσία 

Επίσης η δημιουργίας του Παρατηρητηρίου για την συνεχή καταγραφή και αποτύπωση του 

φαινομένου της χρήσης ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Θεσσαλονίκης και στην 

Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που θα βοηθήσει σημαντικά στο 

σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων  

Επίσης δημιουργήθηκαν Βάσεις Δεδομένων που εμπεριέχουν ποσοτικά αλλά και προσωπικά 

, κοινωνικά και επιμέρους στοιχεία για τα άτομα της Ομάδας στόχου ,που συμμετείχαν στις 

παρεμβάσεις  

Τα προβλήματα που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων στη Θεσσαλονίκη 

μπορούν να συνοψιστούν σε προβλήματα λόγω έλλειψης εξοπλισμού / 

υποδομών/υπηρεσιών /χιλιομετρικών αποστάσεων αλλά και διαφορετικής φιλοσοφίας ( 

από τον ΟΚΑΝΑ) εργαζομένων που εμπλέκονταν στις παρεμβάσεις. Επίσης πρόβλημα με 

τον περιορισμένο χρόνο για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στην Κεντρική Μακεδονία 

τίθεται και εδώ. 

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η μεγαλύτερη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (Υποέργου 

1) θα βοηθούσε τους εργαζόμενους να ανταποκριθούν καλύτερα στα καθήκοντά τους. 
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Η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ και άλλων 

Φορέων βοήθησε ιδιαίτερα στην κάλυψη αναγκών της ομάδας στόχου σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη 

Η ομάδα στόχου χρειαζόταν ιδιαίτερη κινητοποίηση και ενθάρρυνση προκειμένου να 

καταφέρει να απευθυνθεί σε υπηρεσίες. Το θέμα της γλώσσας, της γραφειοκρατίας και 

πολλές φορές του κοινωνικού στίγματος του κρατά μακριά από τον στόχο που προσπαθούν 

να θέσουν. Η κατάσταση υγείας τους, η καθημερινή εμπλοκή με το νόμο, οι κακουχίες λόγω 

έλλειψης στέγης αρκετές φορές καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το να είναι συνεπείς στα 

ραντεβού τους στις υπηρεσίες.  

Η καθημερινή επαφή και ανταλλαγή απόψεων με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των 

νοσοκομείων, με τις κοινωνικές υπηρεσίες με το προσωπικό άλλων κοινωνικών εταίρων, με 

τοπικούς φορείς και γενικότερα με την ευρύτερη κοινότητα ,βοήθησε στην μείωση του 

κοινωνικού στίγματος, σχετικά με θέματα που αφορούν στην εξάρτηση.  

Τέλος μέσω των προωθητικών ενεργειών δημοσιότητας γνωστοποιήθηκε το συγκεκριμένο 

έργο και προσεγγίστηκαν/ενημερώθηκαν/έλαβαν υλικό /παραπέμφθηκαν σε υπηρεσίες 

μεγάλος αριθμός ΧΕΝ 

Εν κατακλείδι, μέσω των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν ,επιτεύχθηκε η 

στοχοθεσία του προγράμματος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  
 

 

 

Στο Παράρτημα 2 μπορεί να βρεθεί Ειδική Έκθεση αξιολόγησης της Δράσης 2.3 του 

Υποέργου 2. 

Η Έκθεση θα περιλαμβάνει α) Περιγραφή Δράσεων δικτύωσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

β) Πίνακες δικτύωσης γ) Αποτελέσματα από την επεξεργασία των Έντυπων Υ2.3.1 και 

Υ.2.3.2, δ) Συμπεράσματα. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ -ΑΘΗΝΑ 

 

Παρέμβαση Ευ-ΜΕΛεια»: 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Οι πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες στοχεύει η Παρέμβαση «ΕΥ – ΜΕΛεια» είναι οι 

οροθετικοί ενεργοί χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οροθετικοί θεραπευόμενοι σε 

Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του Οργανισμού 

(Θ.Μ.Φ.Α.Ε. ΟΚΑΝΑ) καθώς και οροθετικοί, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες (κρατούμενοι, Ρομά, μετανάστες, εκδιδόμενα άτομα κ.ά.).  

Οι ποικίλες και διαφορετικές ανάγκες των πληθυσμών αυτών καθιστούν απαραίτητη 

τη συνεργασία τόσο με Φορείς και Οργανισμούς που ασχολούνται με ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες (π.χ. Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, «Κέντρο Ζωής», «Θετική Φωνή», ΚΕΘΕΑ, Γιατροί του Κόσμου, 

Αστυνομικό Τμήμα Αλλοδαπών, Διεθνή Ιατρική Σχολή, Πρόνοια, Πρόγραμμα Trip, 

Ψυχογηριατρική Εταιρία «Νέστωρ») όσο και με τις υπηρεσίες του Οργανισμού [π.χ. 

Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, Μονάδα Άμεσης 

Βοήθειας και Υποστήριξης (ΜΑΒΥ), Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης & Προσανατολισμού 

(ΚΥΕΠ), Σταθμός Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων (ΣΦΕΑ – ΕΜΕ), Μονάδα Εφήβων/ 

Νεαρών Χρηστών «Ατραπός», Εποπτευόμενος Σταθμός «Οδυσσέας»] προκειμένου να 

υπάρχει μια ολιστική και σφαιρική αντιμετώπιση των αιτημάτων τους.  

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναντήσεις με 

φορείς και υπηρεσίες για τις ανάγκες της Παρέμβασης «Ευ-ΜΕΛειας : 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

15/04/2014  

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δ. Αθηναίων (Αγ. 

Κωνσταντίνου 14, Αθήνα) σχετικά με την έκδοση του βιβλιαρίου απορίας και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. Η συνάντηση αρχικά είχε ενημερωτικό χαρακτήρα αναφορικά 

με τις υπηρεσίες τόσο του Προγράμματος ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες του 

Οργανισμού, όσο και των υπηρεσιών που αφορούν στην έκδοση βιβλιαρίου απορίας. 
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 Η συνάντηση αυτή έδωσε την δυνατότητα στους κοινωνιοθεραπευτές να κατανοήσουν τη 

διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις όπως εκείνες των άστεγων, οροθετικών 

ενεργών χρηστών, πληροφορίες οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη 

καθοδήγηση και κινητοποίηση των εξυπηρετούμενων. 

 Σύμφωνα με την ενημέρωση και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, δημιουργήθηκε ένας 

οδηγός με αναλυτικές οδηγίες και βήματα για τη διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων της 

Παρέμβασης «Ευ-ΜΕΛεια». Ο οδηγός αυτός είναι σύντομος (5 σελίδες) και διατυπωμένος με 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύχρηστος από οποιοδήποτε άτομο ανεξαρτήτως μορφωτικού 

επιπέδου. Επίσης, έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε παράλληλα να συλλέγονται τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για το επίδομα του HIV, για καταγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΔ όπως και για 

ένταξη σε Θεραπευτικά Προγράμματα Φαρμακευτικής Υποστήριξης του ΟΚΑΝΑ. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

HIV (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRIP) 

24/4/2014 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με το προσωπικό και τον Υπεύθυνο του Προγράμματος 

TRIP, κο Γεώργιο Νικολόπουλο, όπου συμμετείχαν εργαζόμενοι του ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ που 

απασχολούνται στις ΜΕΛ, καθώς και το Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΣΠΑ - 

ΟΚΑΝΑ (MIS 357502), κα Μαρίνα Συνόδη.  

Σκοπός του Προγράμματος TRIP είναι να έρθει σε επαφή με το κοινωνικό «δίκτυο» 

οροθετικών ατόμων και να ενημερωθούν, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα νέων 

μολύνσεων. Επίσης, υπάρχει χρηματικό αντίτιμο- κίνητρο για την συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα, προκειμένου η συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη και αμεσότερη.  

Στα πλαίσια της συνάντηση αυτής έγινε ενημέρωση για τις δράσεις του Προγράμματος TRIP 

και του ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ, τους τρόπους παρέμβασης, καθώς και τους τρόπους συνεργασίας 

των δύο Προγραμμάτων μέσα από τους οποίους θα επιτευχθεί η ενδεχόμενη παραπομπή 

των οροθετικών χρηστών, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της πρωτολοίμωξης ή έχουν 

υψηλό ιικό φορτίο και είναι ιδιαίτερα μεταδοτικοί και τους οποίους συναντούν οι 

κοινωνιοθεραπευτές στις ΜΕΛ των Νοσοκομείων, όπου δραστηριοποιούνται. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 26/06/2014  
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Το KΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ με έδρα την Αθήνα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, 

θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης σε κρατούμενους και αποφυλακισμένους χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Στόχος του, είναι η ενημέρωσή του ανωτέρω πληθυσμού γύρω από 

την εξάρτηση και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση, η μείωσης της βλάβης που ενδέχεται 

να έχει προκληθεί από τη χρήση καθώς και η προετοιμασία για ένταξη σε θεραπευτική 

δομή, εντός ή εκτός φυλακής, -εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Το 

Πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες σε νοσηλευόμενους οροθετικούς στο Νοσοκομείο 

Κρατουμένων "Άγιος Παύλος".  

Στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την 

Υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού (κα Σοφία Ζέρβα) με 

στόχο την διερεύνηση συνεργασίας. Στη συνάντηση εκφράστηκε η ανάγκη των 

νοσηλευόμενων σε είδη ένδυσης, οπότε και πραγματοποιήθηκε συνεργασία προκειμένου να 

παρασχεθούν.  

Αναλυτικά, θα περιγραφούν οι συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες στην ενότητα που 

αναφέρονται εκτενώς οι υπηρεσίες της Παρέμβασης, για κάθε Νοσοκομείο ξεχωριστά. 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. PRAKSIS ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟ 

ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  

02/07/2014  

Στα πλαίσια της Παρέμβασης Ευ-ΜΕΛειας και συγκεκριμένα στη ΜΕΛ του νοσοκομείου 

«Ευαγγελισμός» παρατηρήθηκε ότι, εκτός των άλλων, υπάρχουν περιπτώσεις οροθετικών 

εξυπηρετούμενων που βρίσκονται κρατούμενοι στο Τμήμα Αλλοδαπών Αττικής, καθώς και 

στο Α.Τ. Δραπετσώνας. Προκειμένου να εξυπηρετείται όσο το δυνατόν πιο άμεσα αυτός ο 

πληθυσμός πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ κοινωνιοθεραπευτών (ένα άτομο από το 

κάθε νοσοκομείο) του Προγράμματος ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ, της κας Αλεξίας Παμπλέκη (Κοινωνική 

Λειτουργός στη Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, καθώς και της κας Ελένης Κάκαλου (Λοιμωξιολόγος στη 

ΜΕΛ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»). 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των ΜΕΛ των 

Νοσοκομείων («Συγγρός», «Ευαγγελισμός» και «Λαϊκό»), της Μ.Κ.Ο. PRAKSIS και του 

Tμήματος Αλλοδαπών, Ν. Αττικής.  

Η ανάγκη αυτή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προέκυψε από το γεγονός ότι υπάρχουν 

περιπτώσεις κρατουμένων οροθετικών, οι οποίοι χρειάζεται να διασυνδεθούν με τις ΜΕΛ 

των Νοσοκομείων, με σκοπό να είναι συνεπείς στα ραντεβού με τους γιατρούς τους, αλλά 
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και στην θεραπεία τους. Προτάθηκε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση με τον Διοικητή 

τους τμήματος, κο Ηλία Καρρά, προκειμένου να συντονιστεί ο τρόπος συνεργασίας.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Η συνεχής εκπαίδευση των κοινωνιοθεραπευτών σε θέματα που αφορούν τον ιό HIV 

είναι μια από τις πρωτεύουσες ανάγκες που προέκυψαν κατά την διάρκεια της υλοποίησης 

της Παρέμβασης «Ευ-ΜΕΛεια». H ομάδα των κοινωνιοθεραπευτών παρακολούθησε 2 

σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τη ΜΕΛ του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» με θέμα «HIV για τον 

μη ειδικό» και «Εκπαίδευση εκπαιδευτών». Τα σεμινάρια αυτά είχαν σκοπό την απόκτηση 

βασικών γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην έγκαιρη διάγνωση, στη διασύνδεση με 

υπηρεσίες υγείας και στην υποστήριξη ασθενών με HIV/AIDS , στα βασικά μέτρα πρόληψης 

στους χώρους υγείας και στην κοινότητα, καθώς και στην εξάλειψη του στίγματος και στην 

ενίσχυση του ρόλου των κοινωνιοθεραπευτών ως λειτουργών Δημόσιας Υγείας.  

Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν στις 10-11 Απριλίου, 29-30 Απριλίου και στις 16-17 

Ιουνίου, στο χώρο του εν λόγω Νοσοκομείου υπό την Επιστημονική επιμέλεια 

ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ και σε συνεργασία 

με την ΜΚΟ Μ.Κ.Ο. PRAKSIS. Η Υπεύθυνη γιατρός του σεμιναρίου είναι η κ Ε. Κάκαλου. 

 

6/8/2014 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο τη συνεργασία για την διασύνδεση οροθετικών 

κρατούμενων μεταναστών με την Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός, 

καθώς και με μονάδες άλλων νοσοκομείων.  

Η συνεργασία με την γραμματεία του Τμήματος Κρατουμένων Αλλοδαπών Ν. Αττικής 

πραγματοποιείται ήδη, εφόσον υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τα ραντεβού των 

κρατουμένων, προκειμένου να είναι συνεπείς σε αυτά.  

Ένα ακόμη θέμα που τέθηκε στη συνάντηση αφορούσε στη συνεργασία με την ΜΚΟ 

Praksis, με στόχο τη διασύνδεσή των κρατουμένων του νοσοκομείου Αγίου Παύλου με ΜΕΛ 

των νοσοκομείων Αττικής σε περίπτωση που αποφυλακιστούν. 

 

26/9/2014 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ  

Με αφορμή τον σχεδιασμό της δράσης μας για την Παγκόσμια Ημέρα του AIDS 

συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της ΜΚΟ Κέντρο Ζωής, κύριο Στεργίου. Πέραν των 
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θεμάτων που αφορούσαν αποκλειστικά στη δράση συζητήσαμε και μια σειρά θεμάτων που 

σχετίζονται με το πρόγραμμα Ευ ΜΕΛ εια και τα οποία συνοψίζονται στα κάτωθι : 

Πρόγραμμα SHE: ένα πρόγραμμα του Κέντρου Ζωής που αποσκοπεί στην δημιουργία 

ομάδων αυτοστήριξης οροθετικών γυναικών. Το πρόγραμμα τρέχει ήδη με επιτυχία στη 

Θεσσαλονίκη αλλά στην Αθήνα έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει μόνο να ορίσουν μια 

συντονίστρια για το κάθε νοσοκομείο που διαθέτει ΜΕΛ. Προσφερθήκαμε να βοηθήσουμε 

από πλευράς μας ενημερώνοντας τόσο τους γιατρούς των ΜΕΛ όπου εργαζόμαστε όσο και 

κάνοντας απευθείας παραπομπές όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. 

Νομική βοήθεια: ενημερωθήκαμε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία μπορεί και 

αναλαμβάνει υποθέσεις οροθετικών μεταναστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με 

νομιμοποιητικά τους έγγραφα. 

Ομάδα αυτοστήριξης: ενημερωθήκαμε για τη νέα ομάδα που θα δημιουργηθεί στο Κέντρο 

η οποία και θα δέχεται μέλη μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και στην οποία μπορούν να 

ενταχθούν οροθετικοί χρήστες που βρίσκονται υπό θεραπεία με την προϋπόθεση ότι είναι 

σε καλή κατάσταση και ότι θα υπάρχει πρόσβαση στον θεραπευτή που τον έχει αναλάβει. 

 

04/09/2014 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΚΟ ΕΠΑΝΟΔΟ 

Κατόπιν πολλών περιστατικών εξυπηρετουμένων του προγράμματος ΕυΜΕΛεια, οι οποίοι 

προσήλθαν στις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων των συνεργαζόμενων νοσοκομείων, 

διαπιστώθηκε ένας σημαντικός αριθμός ατόμων, όπου ανήκουν στην κατηγορία 

αποφυλακισμένοι οροθετικοί, χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον. Διαπιστώθηκε επίσης, στα 

πλαίσια των συναντήσεων με τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η ελλιπής ενημέρωση σε 

ζητήματα κοινωνικοπρονοιακού χαρακτήρα.  

Στη συνάντηση με την ΜΚΟ Επάνοδο, η ψυχολόγος της οργάνωσης και οι 

κοινωνιοθεραπευτές της ΕυΜΕΛεια συζήτησαν τους τρόπους συνεργασίας, την παροχή 

ρουχισμού από τον φορέα μας σε σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς και την ενημέρωση 

για ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική κάλυψη των αποφυλακισμένων, τόσο από την 

ομάδα των κοινωνιοθεραπευτών του ΟΚΑΝΑ, όσο και από τους ψυχολόγους και 

κοινωνικούς λειτουργούς της Επανόδου.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Η συνεχής εκπαίδευση των κοινωνιοθεραπευτών σε θέματα που αφορούν τον ιό HIV 

είναι μια από τις πρωτεύουσες ανάγκες που προέκυψαν κατά την διάρκεια της υλοποίησης 

της Παρέμβασης «Ευ-ΜΕΛεια». H ομάδα των κοινωνιοθεραπευτών παρακολούθησε 2 
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σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τη ΜΕΛ του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» με θέμα «HIV για τον 

μη ειδικό» και «Εκπαίδευση εκπαιδευτών». Τα σεμινάρια αυτά είχαν σκοπό την απόκτηση 

βασικών γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην έγκαιρη διάγνωση, στη διασύνδεση με 

υπηρεσίες υγείας και στην υποστήριξη ασθενών με HIV/AIDS , στα βασικά μέτρα πρόληψης 

στους χώρους υγείας και στην κοινότητα, καθώς και στην εξάλειψη του στίγματος και στην 

ενίσχυση του ρόλου των κοινωνιοθεραπευτών ως λειτουργών Δημόσιας Υγείας.  

Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν στις 10-11 Απριλίου, 29-30 Απριλίου και στις 16-17 

Ιουνίου, στο χώρο του εν λόγω Νοσοκομείου υπό την Επιστημονική επιμέλεια 

ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ και σε συνεργασία 

με την ΜΚΟ Μ.Κ.Ο. PRAKSIS. Η Υπεύθυνη γιατρός του σεμιναρίου είναι η κ Ε. Κάκαλου. 

Οι κοινωνιοθεραπευτές στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους συμμετείχαν στο 2ο Εντατικό 

Σεμινάριο «Ιατρική στο Δρόμο - Ιατρική Ελαχίστων Πόρων» που διοργάνωσε το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών «Διεθνής Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων 

Υγείας». Τα θέματα του σεμιναρίου αφορούσαν στην υγεία των αστέγων, σε προγράμματα 

μείωσης βλάβης, δράσεις και καλές πρακτικές, καθώς και σε νέες υγειονομικές 

παρεμβάσεις. Οι κοινωνιοθεραπευτές συμμετείχαν παραθέτοντας εμπειρίες από την 

εργασία τους στην Παρέμβαση «ΕυΜΕΛεια» και απαντώντας σε ερωτήσεις του κοινού. 

Συγκεκριμένα για την παρέμβαση Ευ-ΜΕΛεια»:στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» υπήρχε 

συνεργασία με Φορείς και ΜΚΟ. 
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ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ  

Κατά την ανωτέρω περίοδο οι κοινωνιοθεραπευτές της Παρέμβασης «Ευ-ΜΕΛεια» 

συνεργάστηκαν και παρέπεμψαν άτομα στους ακόλουθους Φορείς και Υπηρεσίες: 

 ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ – για εξυπηρετούμενο της ΜΕΛ  

 Θεραπευτική Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, στο 

ΚΑΤ – για διασύνδεση χορηγούμενων στη ΜΕΛ 

 ΣΦΕΑ-ΕΜΕ, ΟΚΑΝΑ – για διασύνδεση εξυπηρετούμενου στη ΜΕΛ (μπάνιο, 

σίτιση) 

 Μ.Κ.Ο. PRAKSIS– για αλλοδαπούς εξυπηρετούμενους στη ΜΕΛ, για την 

έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων και άλλων ζητημάτων 

 Συνεργασία με ψυχίατρο Ευαγγελισμού και Μ.Κ.Ο. PRAKSIS- για 

εξυπηρετούμενο της ΜΕΛ, ο οποίος χρειάζεται ψυχιατρική εκτίμηση  

 Συνεργασία με τον ψυχολόγο του ΚΕΕΛΠΝΟ – για ψυχολογική υποστήριξη 

μέλους του Προγράμματος Υποκατάστασης και του συντρόφου της σχετικά 

με θέματα που αφορούν τον ιό HIV 

 ΚΥΕΠ – για αίτηση “κατ’ εξαίρεση” ένταξης στο Π.Υ, εξυπηρετούμενου στη 

ΜΕΛ 

 ΚΕΘΕΑ Mosaic – για αλλοδαπό οροθετικό, ο οποίος χρειάζεται υποστήριξη 

για θέματα χρήσης 

 Θεραπευτική Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης 

Στρατόπεδο Βαρύτη - για διασύνδεση χορηγούμενης στη ΜΕΛ 

 Συνεργασία με την Γραμματεία της ΜΕΛ του Ν. «Ευαγγελισμός - για ιατρικό 

έγγραφο πιστοποίησης της οροθετικότητας εξυπηρετούμενου, της ΜΕΛ 

 Θεραπευτική Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης 

Βούλας – για αλλαγή Μονάδας Υποκατάστασης εξυπηρετούμενου στην ΜΕΛ, 

λόγω ιατρικών θεμάτων 

 Θεραπευτική Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης στον 

Ευαγγελισμό και ΜΕΛ – για ιατρική πορεία χορηγούμενης (ιατρικός φάκελος, 

εξετάσεις κ.α.)  

 Ε.Κ.Κ.Ε. – για διαχείριση ελεύθερου χρόνου χορηγούμενου  

 Κέντρο Ζωής – για διαχείριση ελεύθερου χρόνου χορηγούμενου 

 ΚΕΘΕΑ Εν Δράσει – για κρατούμενο αλλοδαπό εξυπηρετούμενο της ΜΕΛ 
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 Συνεργασία με Τμήμα Αλλοδαπών Αττικής – για συνέπεια σε ραντεβού στη 

ΜΕΛ, αλλοδαπών οροθετικών κρατουμένων 

 Γιατροί του Κόσμου – προκειμένου να βρεθεί βοήθημα για τη βάδιση και τη 

στήριξη νοσηλευόμενου εξυπηρετούμενου στη ΜΕΛ.  

Προκειμένου να απαντηθούν τα αιτήματα των εξυπηρετούμενων, , δημιουργήθηκε ένα 

δίκτυο συνεργασίας μεταξύ δομών και φορέων.  

 ΟΚΑΝΑ (ΚΥΕΠ, Σταθμός Φροντίδας, Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάστασης, 

ΜΑΒΥ),  

 ΚΕΘΕΑ (Πολυδύναμο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο, Εξέλιξις, Mosaic, Στροφή, 

Συμβουλευτικοί Σταθμοί)  

 18 ΑΝΩ (Συμβουλευτικοί Σταθμοί) 

Οι προαναφερόμενοι φορείς χρησιμοποιήθηκαν αρκετές φορές για να παραπεμφθούν 

εξυπηρετούμενοι, οι οποίοι ζήτησαν υποστήριξη σε θέματα απεξάρτησης και μείωσης της 

βλάβης.  

 Η ΜΕΛ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και συγκεκριμένα το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό της ΜΕΛ, η γραμματεία της ΜΕΛ, καθώς και άλλες ΜΕΛ νοσοκομείων 

Αττικής συνεργάστηκαν με τους κοινωνιοθεραπευτές προκειμένου να φροντιστούν 

ιατρικά θέματα των εξυπηρετούμενων και νοσηλευόμενων της Μονάδας Ειδικών 

Λοιμώξεων.  

 Η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, καθώς και οι ιατροί 

συνεργάστηκαν προκειμένου να εκδοθούν τα απαραίτητα έγγραφα για την 

χορήγηση επιδόματος οροθετικότητας και βιβλιαρίων πρόνοιας των 

εξυπηρετούμενων. 

 Το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού «ο Άγιος Παύλος» ο ιατρός του οποίου 

κ.Γεωργούλας παρείχε πολύτιμη βοήθεια σχετικά με οροθετικούς κρατούμενους, οι 

οποίοι ήταν διασυνδεδεμένοι με τη ΜΕΛ του Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός.  

 ΚΕΕΛΠΝΟ Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά του Ψυχοθεραπευτή του 

ΚΕΕΛΠΝΟ( κου Σταματάκη), ο οποίος εργάζεται στη ΜΕΛ Ευαγγελισμού, στο έργο 

των κοινωνιοθεραπευτών. Σε περιπτώσεις όπου χρειάστηκε ψυχιατρική εκτίμηση 

για τους εξυπηρετούμενους της ΜΕΛ, υπήρξε συνεργασία με τη ψυχιατρική κλινική 

του Ευαγγελισμού και πιο συγκεκριμένα με τον κο Κουτζαμάν. 

 Η υπηρεσία Πολιτικού Ασύλου, το Τμήμα Κράτησης Αλλοδαπών Ν. Αττικής, οι 

Φυλακές Γρεβενών, και η ΜΚΟ Επάνοδος βοήθησαν στις περιπτώσεις αλλοδαπών 

κρατουμένων οροθετικών, τόσο σε ιατρικά θέματα, όσο και σε θέματα έκδοσης των 

νομιμοποιητικών τους εγγράφων.  
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 Οι ΜΚΟ (Γιατροί του Κόσμου, Praksis, Κέντρο Ζωής, Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης Πειραιά ΚΕΕΛΠΝΟ) βοήθησαν στην αντιμετώπιση καθημερινών 

αναγκών των εξυπηρετουμένων της ΜΕΛ, όπως σίτιση, μπάνιο, ρουχισμός κ.α. 

 Το Trip – Ερευνητικό Πρόγραμμα Παρέμβασης με σκοπό τη μείωση της μετάδοσης 

του HIV και το Streetwork ΟΚΑΝΑ, βοήθησε στη διασύνδεση οροθετικών ενεργών 

χρηστών με τη ΜΕΛ Ευαγγελισμού. 

 

 

Συγκεκριμένα για την παρέμβαση Ευ-ΜΕΛεια»:στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός υπήρχε 

συνεργασία με Φορείς και ΜΚΟ όπως: 

Για την επίλυση θεμάτων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στο 

Πλαίσιο Λειτουργίας της Παρέμβασης «ΕΥ- ΜΕΛεια», των ατόμων που προσεγγίστηκαν, οι 

εμπλεκόμενοι κοινωνιοθεραπευτές βρίσκονται σε συνεργασία με Φορείς και Οργανισμούς, 

όπως: 

 Κοινωνική Πρόνοια: Διαχείριση ή διευκόλυνση στη διαχείριση θεμάτων, των 

πασχόντων (επιδόματα, κ.α.)  

 Ασφαλιστικοί Φορείς 

 Μ.Κ.Ο.: (PRAKSIS, «Δεσμός», «Γιατροί του Κόσμου», «Θετική Φωνή», «Κέντρο 

Ζωής»). Η συνεργασία περιλαμβάνει παροχή πληροφόρησης σε σχέση με 

θέματα παραμονής μεταναστών που πάσχουν από HIV. Παράλληλα, εύρεση 

φαρμάκων και ειδών προσωπικής υγιεινής για τους αιτούντες 

 ΚΥΑΔΑ: Συσσίτια του Δήμου 

 Ψυχογηριατρική Εταιρία «Νέστωρ»: Διερεύνηση για την κάλυψη της ανάγκης 

διαμονής πάσχοντα από Άνοια, άπορου ασθενή με HIV 

 ΚΕΘΕΑ: Διερεύνηση από κοινού με τους αντίστοιχους θεραπευτές, θεμάτων 

των ουσιοεξαρτημένων που προσεγγίζουν την Παρέμβαση 

 Κοινωνικά Φαρμακεία: Δικτύωση με σκοπό τη στήριξη όσων χρήζουν 

ανάγκης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κυρίως των ανασφάλιστων, 

απόρων και ανέργων, ασθενών 

 Streetwork OKANA: με σκοπό τον εντοπισμό εξυπηρετούμενων καθώς και 

την κινητοποίηση και τη δέσμευση τους απέναντι στη θεραπεία για τον ΗΙV 

 Σταθμός Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων ΟΚΑΝΑ, (ΣΦΕΑ – ΕΜΕ): 

Διασύνδεση οροθετικού, ενεργού χρήστη εξαρτησιογόνων ουσιών με σκοπό 
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την εμπλοκή του τελευταίου, στις διαδικασίες του Σταθμού Φροντίδας 

Εξαρτημένων Ατόμων, ΟΚΑΝΑ 

 Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, 

ΟΚΑΝΑ: Διερεύνηση από κοινού με τους αντίστοιχους θεραπευτές, θεμάτων 

των ουσιοεξαρτημένων, που προσέγγισαν την Παρέμβαση 

 18 ΑΝΩ: Διερεύνηση από κοινού με τους αντίστοιχους θεραπευτές, θεμάτων 

των ουσιοεξαρτημένων που προσέγγισαν την Παρέμβαση. 

 Συμβουλευτικός Σταθμός ΚΕΕΛΠΝΟ, στο Νοσοκομείο Συγγρός: συνεργασία 

για την παραπομπή ασθενών που παράλληλα ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες ή/και είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 

 Πρόγραμμα TRIP: έρευνα του κοινωνικού δικτύου στο οποίο βρίσκονται οι 

οροθετικοί χρήστες, με σκοπό την διερεύνηση της εξάπλωσης του ιού στο 

πρώτο 

 

 Κοινωνική Πρόνοια: Διαχείριση ή διευκόλυνση στη διαχείριση θεμάτων, των 

πασχόντων (επιδόματα, κ.α.)  

 Ασφαλιστικοί Φορείς 

 Μ.Κ.Ο.: (PRAKSIS, «Δεσμός», «Γιατροί του Κόσμου», «Θετική Φωνή», «Κέντρο 

Ζωής»). Η συνεργασία περιλάμβανε παροχή πληροφόρησης σε σχέση με θέματα 

παραμονής μεταναστών που πάσχουν από HIV. Παράλληλα, εύρεση φαρμάκων, και 

ειδών προσωπικής υγιεινής για τους αιτούντες 

 ΚΥΑΔΑ: Συσσίτια του Δήμου 

 ΚΕΘΕΑ: Διερεύνηση από κοινού με τους αντίστοιχους θεραπευτές, θεμάτων των 

ουσιοεξαρτημένων που προσέγγισαν την Παρέμβαση 

 Κοινωνικά Φαρμακεία: Δικτύωση με σκοπό τη στήριξη όσων χρήζουν ανάγκης 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κυρίως των ανασφάλιστων, απόρων και 

ανέργων, ασθενών 

 Streetwork OKANA: με σκοπό τον εντοπισμό ενεργών χρηστών ουσιών εξάρτησης 

και την κινητοποίηση και την δέσμευση των τελευτών απέναντι στην θεραπεία για 

τον ΗΙV 

 Σταθμός Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων ΟΚΑΝΑ, (ΣΦΕΑ – ΕΜΕ): Διασύνδεση 

οροθετικών ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Σκοπός της διασύνδεσης 

ήταν η εμπλοκή του τελευταίου, στις διαδικασίες του Σταθμού Φροντίδας 

Εξαρτημένων Ατόμων, ΟΚΑΝΑ 
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 Θεραπευτικές Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, ΟΚΑΝΑ: 

Διερεύνηση από κοινού με τους αντίστοιχους θεραπευτές, θεμάτων των 

ουσιοεξαρτημένων, που προσέγγισαν την Παρέμβαση 

 18 ΑΝΩ: Διερεύνηση από κοινού με τους αντίστοιχους θεραπευτές, θεμάτων των 

ουσιοεξαρτημένων που προσέγγισαν την Παρέμβαση. 

 Συμβουλευτικός Σταθμός ΚΕΕΛΠΝΟ, στο Νοσοκομείο «Α.Συγγρός»: Συνεργασία για 

την παραπομπή ασθενών που παράλληλα ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

ή/και είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 

 Πρόγραμμα TRIP: Έρευνα του «κοινωνικού δικτύου» στο οποίο βρίσκονται οι 

οροθετικοί χρήστες, με σκοπό την διερεύνηση της εξάπλωσης του ιού στο πρώτο. 

 

 

Συγκεκριμένα για την παρέμβαση Ευ-ΜΕΛεια»:στο Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ υπήρχε συνεργασία 

με Φορείς και ΜΚΟ όπως: 

 Υπηρεσίες «Δουλειά στο Δρόμο» (Streetwork) και «Οδηγίες Χρήσης» ΟΚΑΝΑ: 

Συνεργασία προκειμένου να εντοπιστούν εξυπηρετούμενοι οι οποίοι δεν είναι 

συνεπείς με τη θεραπεία στη Μ.Ε.Λ. 

 Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης & Προσανατολισμού (ΚΥΕΠ) ΟΚΑΝΑ: 

Παραπομπή εξυπηρετουμένων για την υποβολή αιτήσεων και την ένταξή τους 

σε θεραπευτικά προγράμματα του Οργανισμού 

 Παράρτημα ΟΑΕΔ: Παραπομπή εξυπηρετουμένων για επιδοτούμενα 

προγράμματα και εύρεση εργασίας 

 Σταθμός Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων (ΣΦΕΑ-ΕΜΕ ΟΚΑΝΑ): Παραπομπή 

εξυπηρετουμένων για την κάλυψη βασικών αναγκών (π.χ. μπάνιο, πλυντήριο) 

και τη δημιουργική απασχόλησή τους 

 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις: παραπομπή εξυπηρετουμένων 

 Μονάδα Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης ΟΚΑΝΑ στο «Λαϊκό»: 

Συνεργασία για την πορεία και τη συνέπεια εξυπηρετούμενου αναφορικά με την 

αντιρετροϊκή θεραπεία  

 Νομική Υπηρεσία ΟΚΑΝΑ: Παραπομπή για ενημέρωση και παροχή νομικών 

πληροφοριών σε εξυπηρετούμενο 

 Μονάδα Εφήβων/Νεαρών Ενηλίκων «Ατραπός» (ΟΚΑΝΑ): Συνεργασία για την 

ενημέρωση λόγων διακοπής και πολλαπλών υποτροπών ατόμου που ακολουθεί 

αντιρετροϊκή θεραπευτική αγωγή. 
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 Ασφαλιστικοί φορείς-Κοινωνική πρόνοια: Διαχείριση και διευκόλυνση αιτημάτων που 

αφορούσαν στην πλειονότητά τους έκδοση φορολογικής ενημερότητας, 

ταυτότητας, επίδομα οροθετικότητας και αναπηρίας. 

 ΚΕΘΕΑ: Συνεργασία με το ΕΞΕΛΙΞΙΣ και την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δομές που υπάγονται στο 

φορέα του ΚΕΘΕΑ με στόχο την άμεση και εύκολη εισαγωγή των εξυπηρετουμένων 

σε προγράμματα κλειστού τύπου απεξάρτησης. 

 ΚΥΑΔΑ: Ενημέρωση για τα συσσίτια του Δήμου Αθηναίων. 

 Street-Work ΟΚΑΝΑ: Εντοπισμός των υποκειμένων στόχου της δράσης ΕΥ-ΜΕΛεια 

με απώτερο στόχο την κινητοποίησή τους για συνέχιση της αντιρετροικής 

θεραπείας. 

 ΣΦΕΑ-ΕΜΕ: Παραπομπή στο σταθμό φροντίδας ΟΚΑΝΑ και εμπλοκή των 

υποκειμένων στο ημερήσιο πρόγραμμα του σταθμού. 

 Θεραπευτικές μονάδες φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης (ΟΚΑΝΑ). 

 ΜΚΟ του Κέντρου Ζωής, της Praksis, των Γιατρών του Κόσμου. 

 Πρόγραμμα Trip: Συνεργασία και ενίσχυση του δικτύου περί της διερεύνησης και 

εξάπλωσης του HIV. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

ΔΙΚΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΧΕΝ 

 

ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ  ΜΚΟ PRAKSIS 

ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ   ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

 

5/6/2014 

 

Εφορία Αρχαιοτήτων 

Παραχώρηση Χώρου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 

 

16/6/2014 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Συνεργασία για την εκδήλωση στο Θησείο (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ) 

 

24/6/2014 

ΕΚΚΕΕ 

Παραχώρηση καβαλέτων για την έκθεση των αφισών του διαγωνισμού 

που προβάλλονταν στην εκδήλωση καθώς και φωτογραφική κάλυψη 

της δράσης. 

 

  Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων ου Δικαστηρίου Ανηλίκων 

Πειραιά 

 

 

4/6/2014 

 

PRAKSIS  

Παραχώρηση Κινητής Μονάδας Διάγνωσης στον Χώρο της 

εκδήλωσης. 
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 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

15/05/2014 Επαφή με : 

 

Άννα Γάγγα, Υπεύθυνη Τομέα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της 

Τεχνόπολις-Γκάζι Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

Τεχνόπολις-Γκάζι 

Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

Διερεύνηση πιθανής συνεργασίας στα πλαίσια 

υλοποίησης δράσεων στον πολυχώρο 

Τεχνόπολις  

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

29/05/2014 Επαφή με κα Χαρίλα, Ψυχολόγος, Εργαστήριο Ψυχολογικής 

Συμβουλευτικής Φοιτητών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

04/06/14 Επαφή με κ. Αν. Χριστοπούλου (αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Κλινικής Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου 

Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών) και την Ντ. Χαρίλα, Ψυχολόγο  

06/06/2014 Επαφή με κ. Γ. Σκαλτσά, (Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Καλών 

Τεχνών 

11/06/2014 Επαφή με καθηγητή Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Παυλόπουλο Βασίλη. 

12/062014 Επαφή με κ. Μπεζεβέγκη Ηλία καθηγητή Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών  

12/06/2014  Επαφή με κα. Μόττη – Στεφανίδη Ευφροσύνη καθηγήτρια 
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Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

1-10-2014/10:00 Επαφή με την κα Κατσούλη, Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού 

Κέντρου του Πανεπιστημίου Πειραιά 

29-09-2014/9:00 

31-10-2014/10:00 

Επαφή με κα Ρούσου, Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας ΤΕΙ 

Αθηνών  

11-09-2014/10:00 

14-10-2014/9:30 

Επαφή με την κα Πασπαλιάρη, Υπεύθυνη του Γραφείου 

Σταδιοδρομίας του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου Αθηνών  

  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

κα Χαρίλα, Ψυχολόγος, 

Εργαστήριο 

Ψυχολογικής 

Συμβουλευτικής 

Φοιτητών, Εθνικό 

Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: ενημέρωση για τις 
εξαρτήσεις» στο ΕΚΠΑ 

 Συνεργασία για πραγματοποίηση δράσης  

 

κα Ρούσου, 

Προϊσταμένη της 

Κοινωνικής 

Υπηρεσίας ΤΕΙ 

Αθηνών 

Συνεργασία στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: 

ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο ΤΕΙ Αθηνών με παράλληλη 

πραγματοποίηση του σεμιναρίου «Το άτομο, η κοινωνία και οι 

εξαρτήσεις». Συνεργασία για πραγματοποίηση δράσης  

 

Επαφή με την κα 

Πασπαλιάρη, 

Υπεύθυνη του 

Γραφείου 

Σταδιοδρομίας του 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: ενημέρωση για τις 

εξαρτήσεις», στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

Συνεργασία για πραγματοποίηση δράσης  
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Εθνικού Μετσόβιο 

Πολυτεχνείου Αθηνών 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΜΚΟ “PRAKSIS” 

 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: ενημέρωση για τις 
εξαρτήσεις» στο ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

Συμμετοχή στη δράση με ιατρική κινητή μονάδα για παροχή δωρεάν 

τεστ ανίχνευσης του ιού HIV στους φοιτητές και εισήγηση για τα 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα  

 

ΜΚΟ “PRAKSIS” Στα πλαίσια της υλοποίησης σεμιναρίου «Άγχος και εξαρτήσεις» στο 

Πανεπιστήμιο Πειραιά. Παράλληλα, συμμετοχή με ιατρική κινητή 

μονάδα για παροχή δωρεάν τεστ ανίχνευσης του ιού HIV στους 

φοιτητές. 

ΜΚΟ “PRAKSIS” 

 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: ενημέρωση για τις 

εξαρτήσεις» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συμμετοχή στη δράση 

με ιατρική κινητή μονάδα για παροχή δωρεάν τεστ ανίχνευσης του ιού 

HIV στους φοιτητές. 

ΜΚΟ “ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ”  Ενημέρωση για τις παρεμβάσεις στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα και 

πρόταση για συνεργασία στην υλοποίηση της δράσης «Διαδρομές 

πρόληψης: ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο ΤΕΙ Αθήνας 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

06/06/2014 Στα πλαίσια της δράσης «Διαγωνισμός αφίσας». Επαφή με :  

Δ. Τσέλικα (Τμήμα Διεθνών & Δημόσιων Συνεργασιών ΟΚΑΝΑ),  

Μ. Συνόδη (Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ) 
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09/06/2014 Στα πλαίσια της δράσης «Διαγωνισμός αφίσας». 

Επαφή με: 

Μαρία Κόνια, Μαρία Καρλή (Υπεύθυνες Προγράμματος Υποστήριξης 

Οικογένειας του Κέντρου Υποδοχής Ενημέρωσης & Προσανατολισμού)  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

Δ. Τσέλικα (Τμήμα 

Διεθνών & Δημόσιων 

Συνεργασιών ΟΚΑΝΑ),  

Μ. Συνόδη (Τμήμα 

Εφαρμογών Πρόληψης 

ΟΚΑΝΑ) 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαγωνισμός αφίσας» : 

Διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αφίσας η οποία θα 

πλαισιώσει τις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των 

Ναρκωτικών (26η Ιουνίου) του ΟΚΑΝΑ. 

 

 

 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΥΜΕΛΕΙΑ  

 Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείων Αττικής 

 Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάσταση ΟΚΑΝΑ 

 Σταθμός Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων (ΣΦΕΑ – ΕΜΕ) και υπηρεσία Streetwork 

 Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης & Προσανατολισμού (ΚΥΕΠ) 

 Εποπτευόμενος Σταθμός «Οδυσσέας» 

 Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης (ΜΑΒΥ) 

 Μονάδα Εφήβων/ Νεαρών Χρηστών «Ατραπός» 

 ΜΚΟ «PRAKSIS» 

 ΜΚΟ «Κέντρο Ζωής» 

 ΜΚΟ «Θετική Φωνή» 

 ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου» 
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 ΚΕΘΕΑ 

 18 ΑΝΩ 

 Ερευνητικό Πρόγραμμα “TRIP” 

 ΚΕΕΛΠΝΟ  

 Υπηρεσία Ασύλου 

 Τμήμα Κράτησης Αλλοδαπών Ν. Αττικής 

 Διεθνής Ιατρική Σχολή 

 Πρόνοια 

 Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού 

 

 

 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

15/12/2014 Επαφή με Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείου «Ο 

Ευαγγελισμός» 

15/12/2014  Επαφή με Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείου «Α. 

Συγγρός» 

16/12/2014  Επαφή με Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείου «Λαϊκό» 

15/12/2014 Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης ΓΝΑ Ευαγγελισμού 

)  

Επαφή με Μονάδα 

Ειδικών Λοιμώξεων 

Νοσοκομείου «Ο 

Ευαγγελισμός» 

Συμμετοχή της κας Κάκαλου στην Ημερίδα με εισήγηση 

σχετική με τη συνεργασία στις δράσεις του Προγράμματος 

Επαφή με Μονάδα 

Ειδικών Λοιμώξεων 

Συμμετοχή της κας Ρόβλια στην Ημερίδα με εισήγηση 

σχετική με τη συνεργασία στις δράσεις του Προγράμματος 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 131  

Νοσοκομείου «Α. 

Συγγρός» 

Επαφή με Μονάδα 

Ειδικών Λοιμώξεων 

Νοσοκομείου «Λαϊκό» 

Συμμετοχή της κας Ψυχουιου στην Ημερίδα με εισήγηση 

σχετική με τη συνεργασία στις δράσεις του Προγράμματος 

Θεραπευτική Μονάδα 

Υποκατάστασης ΓΝΑ 

Ευαγγελισμού 

Συμμετοχή του κου Κουκλινού στην Ημερίδα με εισήγηση 

σχετική με τη συνεργασία στις δράσεις του Προγράμματος 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ  

Ημερομηνία/ Ώρα Θέμα, Τίτλος 

15-12-2014/11:00 ΜΚΟ PRAKSIS  

17-12-2014/11:00  

 

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ 

ΜΚΟ “PRAKSIS” Συμμετοχή της κας Βουδούρη στην Ημερίδα με εισήγηση 

σχετική με τη συνεργασία στις δράσεις του Προγράμματος 

ΜΚΟ “ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ”  Συμμετοχή του κου Στεργίου στην Ημερίδα με εισήγηση 

σχετική με τη συνεργασία στις δράσεις του Προγράμματος  

 

ΕΚΠΕΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

12-12-2014/10:00 Επαφή με τον κ. Αλεξίου, Υπεύθυνο του Συμβουλευτικού 

Γραφείου του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

κ. Αλεξίου, Υπεύθυνος 

του Συμβουλευτικού 

Γραφείου του ΑΕΙ 

Πειραιά ΤΤ 

Συμμετοχή στην Ημερίδα με εισήγηση σχετική με τη 

συνεργασία στις δράσεις του Προγράμματος 

Σύμφωνα με την ημιδομημένη συνέντευξη της Συντονίστριας του Υποέργου στην Αθήνα 

(Έντυπο Υ 2.3.1) προκύπτουν τα παρακάτω: 
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Μεγάλος έως πάρα πολύ μεγάλος βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή και συμβολή 

των φορέων στο δίκτυο εκτός από την κατηγορία των ΜΜΕ 

………Αν και υπήρξε ανταπόκριση από τα ΜΜΕ σε επίπεδο προβολής, δεν ήταν η 

αναμενόμενη 

 

 Οι ανάγκες που καλύφθηκαν από το δίκτυο ήταν: 

 

Συμβουλευτική – κινητοποίηση 

Ενημέρωση – παραπομπές 

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη 

Σίτιση 

Στέγαση 

Δεν αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στη δικτύωση 

……..Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, υπήρξε ανταπόκριση από τους φορείς 

οι οποίοι δέχτηκαν εξαρχής να συμμετάσχουν στο Δίκτυο και οι οποίοι συνεργάστηκαν με 

συνέπεια στο πλαίσιο της περιγραφόμενης δικτύωσης  

 

Τα αποτελέσματα της δικτύωσης κρίνονται πολύ έως πάρα πολύ θετικά 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ημερομηνία/ Ώρα 18-1-

1013 

Θέμα, Τίτλος: Ενημέρωση Φορέων Κοινωνικών ΟΤΑ Αστυνομίας 

Εκκλησίας  

26-2-2013 Θέμα : Συνάντηση Δικτύωσης Φορέων Κοινωνικών ΟΤΑ Αστυνομίας 

Εκκλησίας Πρόνοιας  

Δημοσιότητα :  

Α) Πρόσκληση Επιστολή Δελτίο Τύπου σε όλους τους Κοινωνικούς Φορείς , ΟΤΑ, Εκκλησία 

Αστυνομία, Φορείς Πρόνοιας, Δικαστικές Αρχές, Θεραπευτικά Προγράμματα Απεξάρτησης 

Έντυπα 300 ( προσκλήσεις 100 έντυπα του ΟΚΑΝΑ 200) 

 

 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

Δήμος Θεσσαλονίκης 

 

Συνεργασία για την έναρξη λειτουργίας και την εφαρμογή του 

Υπνωτηρίου Αστέγων 

Δήμος Θεσσαλονίκης Παραχώρηση αιθουσών για υλοποίηση συναντήσεων, ημερίδας και 

σχετικού με τη λειτουργία υπνωτηρίου εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

Δήμος Θεσσαλονίκης Συνεργασία με την υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας για επίσπευση 

διαδικασιών έκδοσης Βιβλιαρίων Υγείας της Πρόνοιας  

Δήμος Θεσσαλονίκης 

Αντιδημαρχία 

Κοινωνικής Πολιτικής  

Συνεργασία με την αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής α) σε 

ζητήματα σίτισης παραπομπών σε κοινωνικά παντοπωλείο , 

φαρμακεία ιατρεία β) ζητήματα διευκόλυνσης αστέγων ώστε να 

ενημερωθούν και να προσεγγίσουν το υπνωτήριο αστέγων γ) 

Ανακούφιση αστέγων και παροχή σ αυτούς ειδών πρώτης ανάγκης 
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σε περιόδους ψύχους ή καύσωνα( κουβέρτες τρόφιμα κλπ όταν 

δεν επιθυμούσαν να φιλοξενηθούν στο υπνωτήριο) 

  

Δήμος Θεσσαλονίκης Αδειοδότηση για στήσιμο ξύλινου περιπτέρου σε τόπους 

συνάθροισης ενεργών χρηστών ουσιών και ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων εντός των ορίων του δήμου ( ηλεκτροδότηση) 

Δήμος Θεσσαλονίκης Λειτουργία γραφείου ενημέρωσης πολιτών Β΄δημοτικής 

Κοινότητας μια φορά την εβδομάδα (κάθε Πέμπτη 11:00-14:00 για 

θέματα που αφορούν στο πρόβλημα των ουσιοεξαρτήσεων  

ΔήμοςΝεάπολης Συκεών Συνεργασία με ΚΠ ΠΥΞΙΔΑ για υλοποίηση δράσεων στα όρια του 

δήμου ( παρεμβάσεις, χαρτογράφηση,, ημερίδα ενημέρωσης 

στους εκλεγμένους του Δήμου, παροχή ενημερωτικού περιπτέρου 

στις ετήσιες 10ημερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Βαλκανικής 

πλατείας 9ος 2013 & 9ος 2014  

Δήμος Παύλου Μελά  Σε συνεργασία με το ΚΠ Δίκτυο Αλφα έγινε χαρτογράφηση όλων 

των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου, Έγιναν παρεμβάσεις σε 

περιοχές συνάθροισης χρηστών ουσιών  

Έγινε ενημέρωση του νεοεκλεγέντος Δημάρχου και δημοτικού 

συμβουλίου και συναποφασίστηκαν νέου είδους δράσεις σε 

συνεργασία με την ΜΚΟ ΠΡΑΚΣΙΣ για παρεμβάσεις σε πιάτσες που 

συναθροίζονται ενεργοί χρήστες προκειμένου να γίνεται 

ενημέρωση κινητοποίηση και παράλληλα το rapid test AIDS HIV 

Δήμος Θεσσαλονίκης Σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής 

παραπομπή απόρων ενεργών χρηστών ουσιών σε συσσίτια του 

Δήμου και στο Κοινωνικό παντοπωλείο  

Δήμος Παύλου Μελά Σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής 

παραπομπή απόρων ενεργών χρηστών ουσιών σε συσσίτια του 

Δήμου και στο Κοινωνικό παντοπωλείο 

Δήμος Νεάπολης 

Συκεών 

Σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής 

παραπομπή απόρων ενεργών χρηστών ουσιών σε συσσίτια του 

Δήμου και στο Κοινωνικό παντοπωλείο 

Δήμος Αμπελοκήπων Σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής 

παραπομπή απόρων ενεργών χρηστών ουσιών σε συσσίτια του 

Δήμου και στο Κοινωνικό παντοπωλείο 
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Δήμος Καλαμαριάς Σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής 

παραπομπή απόρων ενεργών χρηστών ουσιών σε συσσίτια του 

Δήμου και στο Κοινωνικό παντοπωλείο 

Δήμος ΔΕΛΤΑ Σε συνεργασία με τη αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του 

δήμου, με το Κέντρο Πρόληψης Δίκτυο Άλφα , με την ΜΚΟ 

ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ, με το ΑΠΘ με την ΕΠΣΜ έγινε παρέμβαση που 

αφορούσε παιδιά ΡΟΜΑ ηλικίας 8-24 . Στην συγκεκριμένη 

παρέμβαση, τα στελέχη κοινωνιοθεραπευτές του ΟΚΑΝΑ 

δημιούργησαν 2 ποδοσφαιρικές ομάδες προκειμένου να 

προσεγγίσουν τα παιδιά και τις μητέρες αυτών προκειμένου να 

κάνουν συμβουλευτική τα στελέχη των ΚΠ Κοινωνιοθεραπευτές του 

ΟΚΑΝΑ και στελέχη του ΑΠΘ. Συμμετείχαν στη δράση 3 στελέχη 

του ΟΚΑΝΑ 2 πρώην χρήστες και 1 κοινωνιοθεραπεύτρια η οποία 

παρείχε συμβουλευτική με τα στελέχη του ΚΠ και του ΑΠΘ στα 

παιδιά που συμμετείχαν στις ομάδες και στις μητέρες τους για: 

Κινητοποίηση ώστε να παρακολουθούν τα παιδιά ΡΟΜΑ 

τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση  

Ενημέρωση για θέματα Υγιεινής Ασφάλειας και σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης 

Ενημέρωση- πρόληψη για θέματα χρήσης ναρκωτικών ουσιών  

Δήμος ΔΕΛΤΑ  Ενημέρωση σε αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Συναντήσεις με το δήμαρχο δ. Δέλτα, εκπροσώπους του ΑΠΘ, της 

ΜΚΟ Οικοκοινωνία, ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, Πρόεδρο ΡΟΜΑ συνοικισμού Αγία 

Σοφία, εκπροσώπους κέντρων πρόληψης Δίκτυο Άλφα  

Δήμος Χαλκηδόνας  Σε συνεργασία με το ΚΠ Δίκτυο Άλφα έγιναν ενημερωτικές 

συναντήσεις με τους: 

Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Στους Προϊσταμένους και στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Σε εκπροσώπους της Αστυνομίας 

Σε εκπροσώπους της Εκκλησίας 

Έγιναν συναντήσεις ενημέρωσης με εκπροσώπους της κοινότητας 

ΡΟΜΑ που βρίσκεται στα όρια της πόλης. 
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Στην περιοχή της Χαλκιδόνας γίνεται η μεγαλύτερη διακίνηση 

ναρκωτικών για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, μιας και η 

Χαλκιδόνα αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο και οι ΡΟΜΑ 

ασχολούνται μόνο με τη διακίνηση  

Δήμος Αμπελοκήπων 

Μενεμένης 

Σε συνεργασία με τα ΚΠ Δίκτυο ΑΛΦΑ και το ΚΠ ΣΕΙΡΙΟΣ σε 

συνεργασία με το δήμο και εκπροσώπους της εκκλησίας κάναμε 

παρεμβάσεις ενημέρωσης και πρόληψης στην κοινότητα και στο 

δρόμο στην περιοχή Δενδροποτάμου στην οποία το φαινόμενο 

διακίνησης και χρήσης είναι πολύ έντονο για το ν. Θεσσαλονίκης  

Δήμος Ευόσμου 

Κορδελιού 

Ενημερωτική συνάντηση με αιρετούς του δ. Ευόσμου Κορδελιού 

2ημερη εκδήλωση στην κεντρική πλατεία Ευόσμου για την 

παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών  

Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του δ. Ευόσμου για θέματα 

που αφορούσαν ωφελούμενους δημότες της Πράξης 

Παρεμβάσεις στην κοινότητα και στο δρόμο  

Δήμος Πυλαίας 

Χορτιάτη  

Σε συνεργασία με το ΚΠ ΠΥΞΙΔΑ και την τοπική αυτοδιοίκηση 

έγιναν ενημερωτικές συναντήσεις σε σχολεία καταστήματα 

ευρύτερη κοινωνία  

Δήμος Ωραιοκάστρου Σε συνεργασία με το ΚΠ ΠΥΞΙΔΑ και την τοπική αυτοδιοίκηση 

έγιναν ενημερωτικές συναντήσεις σε σχολεία καταστήματα 

ευρύτερη κοινωνία 

Δήμος Λαγκαδά Σε συνεργασία με το ΚΠ ΠΥΞΙΔΑ και την τοπική αυτοδιοίκηση 

έγιναν ενημερωτικές συναντήσεις σε σχολεία καταστήματα 

ευρύτερη κοινωνία. 

Δήμος Λαγκαδά Σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και την 

Μητρόπολη Λαγκαδά έγινε παραπομπή απόρων ενεργών χρηστών 

ουσιών σε συσσίτια του Δήμου και εκκλησίας και στο Κοινωνικό 

παντοπωλείο 

Κέντρο Πρόληψης 

ΣΕΙΡΙΟΣ  

Συνεργασία σε παρεμβάσεις στην κοινότητα & στο δρόμο  

Α)παρατηρητήριο χαρτογράφηση του προβλήματος των 

ναρκωτικών στο δ. Θεσσαλονίκης 

Β)συμμετοχή σε δράσεις street work στο δ. Θεσσαλονίκης 

Γ) συμμετοχή σε ημερίδα αποτελεσμάτων της δράσης 
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παρατηρητήριο για το δ. Θεσσαλονίκης 

Κέντρο Πρόληψης 

ΠΥΞΙΔΑ  

Συνεργασία σε παρεμβάσεις στην κοινότητα & στο δρόμο  

Α)παρατηρητήριο χαρτογράφηση του προβλήματος των 

ναρκωτικών στο δ. Νεάπολης Συκεών 

Β)συμμετοχή σε δράσεις street work στο δ.Νεάπολης Συκεών 

Γ) Συνδιοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων σε αιρετούς ΟΤΑ: δ. 

Νεαπόλης Συκεών, Πεύκα,, δ. Λαγκαδά  

Δ) συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Βαλκανικής 

πλατείας 

Κέντρο Πρόληψης 

ΕΛΠΙΔΑ 

Συνεργασία σε παρεμβάσεις στην κοινότητα 

Α)παρατηρητήριο χαρτογράφηση του προβλήματος των 

ναρκωτικών στο δ. Καλαμαριάς 

Β) Συνδιοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας σε αιρετούς ΟΤΑ: του 

δ. Καλαμαριάς 

Κέντρο Πρόληψης 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ 

Συνεργασία σε παρεμβάσεις στην κοινότητα & στο δρόμο  

Α)παρατηρητήριο χαρτογράφηση του προβλήματος των 

ναρκωτικών στο δ. Αμπελοκήπων Μενεμένης 

Β)συμμετοχή σε δράσεις street work στο Δενδροπόταμο, 

Αμπελόκηπους, Μενεμένη Χαλκηδόνα, Εύοσμο, Κορδελιό, ΚΤΕΛ, 

Σιδηροδρομικός Σταθμός 

Γ) συμμετοχή σε ημερίδα ενημέρωσης σε αιρετούς της ΟΤΑ δ. 

Αμπελοκήπων, δ. Χαλκηδόνας, δ ΔΕΛΤΑ 

Δ) συναντήσεις με φορείς της 

Εκκλησίας 

Αστυνομίας 

Προεδρείο ΡΟΜΑ 

Αβάθμια Ββάθμια εκπαίδευση 

Συμμετοχή σε 2ημερες εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα κατά 

των Ναρκωτικών που διοργάνωσε ο ΟΚΑΝΑ στα πλαίσια της 
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Πράξης στο δ. Ευόσμου Κορδελιού 

 

ΠΠΑ ΑΠΘ ΟΚΑΝΑ Συνδιοργάνωση δράσεων παρέμβασης στα ΑΕΙ Θεσσαλονίκης 

Παρεμβάσεις σε φοιτητές περιοχή πανεπιστημίων  

Συμμετοχή σε παρεμβάσεις στις πιάτσες Ναυαρίνου, Καμάρας, 

Αριστοτέλους, Αγίας Αικατερίνης, πλατείας Γαλοπούλου 

Πανεπιστήμια Γιαννιτσών 

  

  

 

 

2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ(Γενικά Νοσοκομεία κ.ά) 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

Από 30-4-2013 έως 31-

12-2015 

Συναντήσεις με τις κοινωνικές υπηρεσίες όλων των Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων ν. Θεσσαλονίκης προκειμένου να εξυπηρετούνται οι 

ωφελούμενοι που παραπέμπονται για εξετάσεις 

Από 30-4-2014 έως 31-

12-2015 

Συναντήσεις με Γιατρούς του κόσμου, Πράκσις, Θετική φωνή, 

Προμηθέας, Solidarity now, , Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών, 

κοινωνικά ιατρεία κοινωνικά φαρμακεία κλπ 

  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα 

 

 

ΓΝΓ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για 

εξυπηρέτηση/διευκόλυνση των ωφελουμένων της Πράξης 
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ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για 

εξυπηρέτηση/διευκόλυνση των ωφελουμένων της Πράξης 

ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για 

εξυπηρέτηση/διευκόλυνση των ωφελουμένων της Πράξης 

Παραπομπή για γυναικολογικές εξετάσεις στο κέντρο 

οικογενειακού προγραμματισμού 

ΓΝ.Θ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για 

εξυπηρέτηση/διευκόλυνση των ωφελουμένων της Πράξης 

ΓΝΙ ΑΧΕΠΑ; Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για 

εξυπηρέτηση/διευκόλυνση των ωφελουμένων της Πράξης 

ΓΝΙΓ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για 

εξυπηρέτηση/διευκόλυνση των ωφελουμένων της Πράξης 

ΓΝΙ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για 

εξυπηρέτηση/διευκόλυνση των ωφελουμένων της Πράξης 

ΓΝΙΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για 

εξυπηρέτηση/διευκόλυνση των ωφελουμένων της Πράξης 

ΨΝΘ Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για 

εξυπηρέτηση/διευκόλυνση των ωφελουμένων της Πράξης 

ΓΝΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για 

εξυπηρέτηση/διευκόλυνση των ωφελουμένων της Πράξης 

ΓΝΙ ΗΜΑΘΙΑΣ Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία για 

εξυπηρέτηση/διευκόλυνση των ωφελουμένων της Πράξης 

Γιατροί του κόσμου Συνεργασία για παραπομπή ωφελουμένων για ιατρικές εξετάσεις 

και παροχή φαρμάκων 

ΠΡΑΚΣΙΣ Συνεργασία για παραπομπή ωφελουμένων για ιατρικές εξετάσεις , 

εξετάσεις Aids hiv, παροχή φαρμάκων, εμβολιασμούς παιδιών 

Solidarity now Συνεργασία για παραπομπή ωφελουμένων για ιατρικές εξετάσεις 

και παροχή φαρμάκων, εμβολιασμούς παιδιών 

Κοινωνικά ιατρεία 

δήμων 

Συνεργασία για παραπομπή ωφελουμένων για ιατρικές εξετάσεις 

και παροχή φαρμάκων, εμβολιασμούς παιδιών 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Συνεργασία για παραπομπή ωφελουμένων της Πράξης 
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ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

προκειμένου να κάνουν εξετάσεις HIV AIDS 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΗΠΑΤΟΠΑΘΩΝ  

Συνεργασία για παραπομπή ωφελουμένων της Πράξης 

προκειμένου να κάνουν έλεγχο Ηπατίτιδας 

Κοινωνικά Φαρμακεία 

δήμων  

Συνεργασία για παραπομπή ωφελουμένων της Πράξης για 

προμήθεια φαρμάκων 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΚΑΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Παραπομπή ωφελουμένων για εισαγωγή & ένταξη σε Θεραπευτικό 

Πρόγραμμα υποκαταστάτων 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΚΑΝΑ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΒΕΡΟΙΑΣ 

Παραπομπή ωφελουμένων για εισαγωγή & ένταξη σε Θεραπευτικό 

Πρόγραμμα υποκαταστάτων 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ Παραπομπή ωφελουμένων για εισαγωγή & ένταξη σε Θεραπευτικό 

Πρόγραμμα ΙΘΑΚΗ  

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  Παραπομπή ωφελουμένων για παρακολούθηση του Θεραπευτικού 

Προγράμματος για φυλακισμένους και αποφυλακισμένους 

ΠΠΑ ΑΠΘ ΟΚΑΝΑ Παραπομπή ωφελουμένων για εισαγωγή & ένταξη στο ανοικτό 

Θεραπευτικό Πρόγραμμα Προαγωγής & Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ σε 

συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ 

ΙΑΝΟΣ ΨΝΘ Παραπομπή ωφελουμένων για εισαγωγή & ένταξη σε Θεραπευτικό 

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, DETOX, κλειστής κοινότητας 

ΑΡΓΩ ΨΝΘ Παραπομπή ωφελουμένων για εισαγωγή & ένταξη στο ανοικτό 

Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΡΓΩ ΨΝΘ 

ΜΕΘΕΞΙΣ ΨΝΘ Παραπομπή ωφελουμένων για παροχή συμβουλευτικής 

υποστήριξης για αλκοολικούς 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (Μ.Κ.Ο, εκκλησία κ.ά) 
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Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

30-4-2013-31-121-

2014 

Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Μητρόπολη Ν Κρίνης &Καλαμαριάς, 

Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως, Μητρόπολη Λαγκαδά, 

Μητρόπολη Σερρών, Μητρόπολη Κασανδρείας, Μητρόπολη Κιλκισίου, 

Μητρόπολη Εδέσσης-Πέλλης –Αλμωπίας, Μητρόπολη Βεροίας & 

Ναούσης, Μητρόπολη Κίτρους-Κατερίνης –Πλαταμώνος 

Έγιναν συναντήσεις ενημέρωσης για τις δράσεις του Προγράμματος και 

δικτύωσης ώστε να εξυπηρετούνται ωφελούμενοι της Πράξης σε 

κοινωνικές δομές κοινωνικά παντοπωλεία συσσίτια που εποπτεύει η 

εκκλησία κλπ 

Ναός Αγίων Πάντων, Αγίας Αικατερίνης, Προφήτη Ηλία, Αγίας 

Θεοδώρας, Τριών Ιεραρχών, Αγίου Σπυρίδωνος, Οσίας Ξένης, 

Αχειροποιήτου, Αγίου Αθανασίου, Ιωάννη Θεολόγου, Αγίου Δημητρίου 

Συκεών, 12 Αποστόλων, Υπαπαντής του Χριστού Γρηγορίου Παλαμά, 

Αγία Σοφία  

Συνεργασία σε περιόδους ψύχους και καύσωνα 

Συνεργασία για προσφορά οικονομικής βοήθειας, αποπληρωμής 

λογαριασμών ΔΕΗ, προσφοράς τροφίμων από τα φιλόπτωχα ταμεία 

των ναών 

 

30-4-2013-31-12-2014 ΜΚΟ ΠΡΑΚΣΙΣ 

Συνεργασία για την πιλοτική έναρξη και εφαρμογή της λειτουργίας του 

υπνωτηρίου Αστέγων 7-2-2013 ‘εως 31-5-2014 

Συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας για παραπομπή ωφελουμένων της 

Πράξης ( Υπνωτήριο Αστέγων, παρεμβάσεις στους δρόμους 

Συμμετοχή της ΜΚΟ σε παρεμβάσεις στις πιάτσες για παροχή του rapid 

test AIDS στα άτομα που συναθροίζονται σε πιάτσες ( πλατεία 

Ναυαρίνου, Σταυρούπολη, city gate ,Γιαννιτσών  

Συνεργασία σε περιόδους ψύχους και καύσωνα για την ανεύρεση 

αστέγων και την ανακούφιση τους( διανοmή κουβερτών, slipping bang, 

ξηράς τροφής ζεστών ροφημάτων και αντίστοιχα νερών και 

κινητοποίησής για να προωθηθούν σε σημεία τα οποία είχαν διατεθεί 

από κοινωνικούς φορείς και ΟΤΑ προκειμένου να εξυπηρετούνται σε 

περιόδους καύσωνα ή και ψύχους άστεγοι και άτομα που ανήκουν σε 
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υψηλές ομάδες κινδύνου 

Συνεργασία στο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, στην Παγκόσμια Ημέρα κατά των 

Ναρκωτικών, στην παγκόσμια Ημέρα Προφυλακτικού, σε παρεμβάσεις 

σε μέρη συνάθροισης νέων, μεταναστών, σε παρεμβάσεις στο ΑΕΙ 

Συνεργασία σε δράσεις του Εθελοντικού Δικτύου Πρόληψης 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών των Θεραπευτικών Προγραμμάτων 

Απεξάρτησης από Ουσιές, & Διαδίκτυο  

 

 

30-4-2013-31-12-2014 ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ 

Συνεργασία από 1-6-2013 έως 31-1-2015 στην λειτουργία του 

Υπνωτηρίου Αστέγων του δ. Θεσσαλονίκης, καθημερινά με την παροχή 

υπηρεσιών από 4 στελέχη κοινωνιοθεραπευτές/εμψυχωτές ( 1 ΠΕ 1 ΔΕ 

και 2 πρώην χρήστες). Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των 

ενεργών χρηστών ουσιών 

Συνεργασία σε περιόδους ψύχους και καύσωνα για την ανεύρεση 

αστέγων και την ανακούφιση τους( διανομέως ή κουβερτών, slipping 

bang, ξηράς τροφής ζεστών ροφημάτων και αντίστοιχα νερών και 

κινητοποίησής για να προωθηθούν σε σημεία τα οποία είχαν διατεθεί 

από κοινωνικούς φορείς και ΟΤΑ προκειμένου να εξυπηρετούνται σε 

περιόδους καύσωνα ή και ψύχους άστεγοι και άτομα που ανήκουν σε 

υψηλές ομάδες κινδύνου 

Συνεργασία σε δράσεις παρέμβασης σε χώρους συνάθροισης 

νεολαίαςΑΕΙ 

Συνεργασία σε δράσεις του Εθελοντικού Δικτύου Πρόληψης 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών των Θεραπευτικών Προγραμμάτων 

Απεξάρτησης από Ουσιές, & Διαδίκτυο  

 

30-4-2014 εως-31-10-

2014 

ΜΚΟ ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Συνεργασία σε ειδικές παρεμβάσεις σε ανήλικους & νέους 10-24 ετών 

και μητέρες στο συνοικισμό ΡΟΜΑ Αγία Σοφία με τη βοήθεια της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του δ. Δέλτα και του ΑΕΙ  
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3ος 2014 έως 11ος 

2014 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ενημέρωση για δράσεις της Πράξης και εισηγήσεις για επίλυση 

προβλημάτων εισαγωγής στον Ξενώνα γυναικών που ανήκουν στην 

Ο.Σ.. ( αδυναμία εισαγωγής γυναικών που ανήκουν σε ομάδα 

ηπατοπαθών και δεν έχουν κάνει νοσηλεία ιντερφερόνης με 

αποδεικτικά) 

Συνεργασία σε θέματα συμβουλευτικής Υποστήριξης 

30-4-2013-31-12-2014 ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΑ 

Συνεργασία στην προετοιμασία φαγητών για συσσίτια αστέγων Τρίτη & 

Κυριακή και διανομή αυτών στην περιοχή Καμάρα 

30-4-2013-31-121-

2014 

Κέντρα Πρόληψης περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για σχεδιασμό δράσεων 

στις παροχές αρμοδιότητάς τους 

30-4-2013-31-12-2014 ΜΚΟ Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων Συναντήσεις προκειμένου να 

γίνουν δράσεις σε πληθυσμό νεαρών ηλικιών  

1-1-2014- 31-12-2014 Σύλλογος φίλων ΕΠΑΘ (Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων)  

 συναντήσεις για ενημέρωση Πράξης και συνεργασία σε ότι αφορά 

ανήλικους χρήστες και παραβάτες του νόμου περί ναρκωτικών 

7-1-2013 -7-11-204 «ΕΠ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» street-work ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης ΕΣΠΑ 

Συναντήσεις συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών με το πρόγραμμα  

25-2-2013 – 31-12-

2014 

 ΕΠ «ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΓΙΑ 

ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ» 

Συναντήσεις συνεργασίας και διερεύνησης αναγκών  

7-2-2013 – 31-12-2014 ΘΧΠ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ  

Συναντήσεις ενημέρωσης και ευρύτερης συνεργασίας.  

έχει αναλάβει τηγ παροχή σίτισης των τροφίμων του υπνωτηρίου 

αστέγων και το πλύσιμο των ρούχων ( σεντόνια κουβέρτες παπλώματα 

πετσέτες κλπ 

30-9-2014 – 31-12-

2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΕΘΕΑ 

Συναντήσεις αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας για ωφελούμενους 

που είναι αποφυλακισμένοι 
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30-9-2014-31-12-2015 Street work ΚΕΘΕΑ  

Συναντήσεις αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΕΕΘ Ενημέρωση ευαισθητοποίηση των μελών του (30000) μέλη 

ΕΚΘ Ενημέρωση ευαισθητοποίηση των μελών του 

  

  

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 ΑΕΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  

 ΑΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση Ανατολικής 

& Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

Ενημέρωση μαθητών γονέων  
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ΑΕΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ενημέρωση Φοιτητών για την Πράξη προκειμένου να συμμετέχουν 

Εθελοντικά σε δράσεις 

ΑΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ενημέρωση Φοιτητών για την Πράξη προκειμένου να συμμετέχουν 

Εθελοντικά σε δράσεις 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ Ενημέρωση Φοιτητών για την Πράξη προκειμένου να συμμετέχουν 

Εθελοντικά σε δράσεις 

  

 

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

Κίνηση 

καταστηματαρχών 

περιοχής 

Συνάντηση Ενημέρωσης για Ξύλινο περίπτερο στην Ναβαρίνου 

Κίνηση 

καταστηματαρχών 

περιοχής 

Συνάντηση Ενημέρωσης για Ξύλινο περίπτερο στην Αριστοτέλους 

Κίνηση 

καταστηματαρχών 

περιοχής 

Συνάντηση Ενημέρωσης για Ξύλινο περίπτερο στη Γιαννιτσών 

  

Κίνηση 

καταστηματαρχών 

περιοχής 

Συνάντηση ενημέρωσης για Ξύλινο περίπτερο στην περιοχή city gate 

Κίνηση 

καταστηματαρχών 

περιοχής 

Συνάντηση ενημέρωσης για Ξύλινο περίπτερο στην περιοχή 

Γαλοπούλου 

Κίνηση 

καταστηματαρχών 

περιοχής 

Συνάντηση ενημέρωσης για Ξύλινο περίπτερο στην περιοχή ΚΤΕΛ 

 Συνάντηση με Φαρμακοποιούς στους δήμους Θεσσαλονίκης, 

Αμπελοκήπων, Μενεμένης, Νεάπολης, Ευόσμου, Κορδελιού 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

 

Ενημέρωση για τις δράσεις παρέμβασης στις ως άνω αναφερόμενες 

περιοχές στους επαγγελματίες της περιοχής προκειμένου να 

αποφευχθούν προβλήματα και φασαρίες 

Φαρμακοποιούς στους 

δήμους Θεσσαλονίκης, 

Αμπελοκήπων, 

Μενεμένης, Νεάπολης, 

Ευόσμου, Κορδελιού 

 Προκειμένου να ενημώσουν το σύλλογο τους και τους υπαλλήλους τους 

για χορήγηση συρριγγών σε ενεργούς χρήστες δωρεάν προς όφελος 

της δημόσιας υγείας 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Ημερομηνία & 

Τίτλος Συνεδρίου 

Φορέας Διοργάνωσης 

Συνεδρίου 

Τίτλος παρουσίασης 

10ς 2013 Δήμος Θεσσαλονίκης  Χαρτογράφηση Παρατηρητήριο 

Αποτελέσματα τ 

9ος 20134 Δήμος Αμπελοκήπων Χαρτογράφηση Παρατηρητήριο 

Αποτελέσματα τ 

6ος 2013 Δήμος Νεάπολης Συκεών Παρουσίαση Συμμετοχικές Δράσεις 

Ευκαρίες 

 Δήμος Ευόσμου Κορδελιού Χαρτογράφηση Παρατηρητήριο 

Αποτελέσματα τ 

 Δήμος Καλαμαριάς Χαρτογράφηση Παρατηρητήριο 

Αποτελέσματα τ 

 Δήμος Παύλου Μελά Χαρτογράφηση Παρατηρητήριο 

Αποτελέσματα τ 

 Δήμος ΔΕΛΤΑ ΡΟΜΑ & ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 

 Δήμος Λαγκαδά ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

& ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
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 Δήμος Χαλκιδόνας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

& ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

 ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΡΙΣΗ 

 ΟΚΑΝΑ Ημερίδα Δικτύωσης 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  

Ημερομηνία/ Ωρα   

9ος 2013 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

9ος 2014 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

6ος 2013 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ 

6ος 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

7ος 2013 ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

7Ος 2014 ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

12Ος 2013 1Ος 2014 ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 

2Ος  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

 ΚΤΕΛ 

 ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 

 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 ΟΛΘ 

 ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 

 ΠΕΥΚΑ 

 ΝΕΑΠΟΛΗ 

 ΚΟΡΔΕΛΙΟ 

 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 148  

 ΔΕΛΤΑ 

 ΠΕΡΑΙΑ 

 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

kekthes1@otenet.gr 

 

 

Σύμφωνα με την ημιδομημένη συνέντευξη της Συντονίστριας του Υποέργου στη Θεσ/κη 

(Έντυπο Υ 2.3.1) προκύπτουν τα παρακάτω: 

Ο στόχος του συγκεκριμένου Δικτύου ήταν κοινός και αφορούσε : 

 Στην ανακούφιση των ατόμων των ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων που 

πλήττονται από τη φτώχια  

 Στην δικτύωση μεταξύ των κοινωνικών φορέων έτσι ώστε να γίνουν 

αποτελεσματικότεροι& ευέλικτοι σε ότι αφορά στις προσφερόμενες υπηρεσίες 

 Στην ανταλλαγή εμπειριών και στην αλληλοενημέρωση με στόχο τις ποιοτικότερες 

και στοχευμένες υπηρεσίες στα άτομα των ΟΣ 

 Στον από κοινού σχεδιασμό παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 

ευρύτερης κοινωνίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα των ΟΣ, 

προεκτάσεις & επιπτώσεις που ξεπερνούν τα στενά όρια της φτώχιας ( πείνα 

έλλειψη στέγης και βασικών ειδών κλπ) 

 Στην προάσπιση της δημόσιας υγείας 

 Στην μείωση της βλάβης 

 Στην πρόληψη 

 Στην έγκαιρη παρέμβαση σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου  

 Στην καταγραφή χώρων συνάθροισης ατόμων των ΟΣ 
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 Στην καταγραφή των ρεαλιστικών αναγκών των ατόμων των ΟΣ , στις ελλείψεις που 

υπάρχουν , στην προώθηση των καταγεγραμμένων ελλείψεων σε φορείς της 

κυβέρνησης ώστε να υπάρξει μέριμνα πραγματοποίησης των προτάσεων 

 Στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για τη δημιουργία εθελοντικών 

ομάδων παρέμβασης 

 Στη μείωση λοιμωδών και σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων  

 

 

Σε σχέση με τους φορείς που συμμετείχαν στο δίκτυο ανά κατηγορία αυτών υπάρχει 

μικρός βαθμός ικανοποίησης στις παρακάτω κατηγορίες 

 Υπηρεσίες Υγείας (Γενικά Νοσοκομεία κ.ά)  

Το πρόβλημα εντοπίζεται  

……….Οι υπάλληλοι των Ν.Ι. δεν έχουν την ενημέρωση και τη γνώση όλων αυτών που 

προαναφέρθηκαν πλην ολίγων οι οποίοι συμμετέχουν σε κινήματα πολιτών ή που 

αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός τους παρόμοια 

προβλήματα( χρήσης, ουσιών, ένδειας λόγω της οικονομικής κρίσης, αδυναμία 

πρόσβασης σε ΝΙ (άνεργοι, ανασφάλιστοι κλπ) 

 ΜΜΕ  

Το πρόβλημα εντοπίζεται  

 

……..Τα ΜΜΕ αν και δείχνουν να ενδιαφέρονται για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

της κοινής γνώμης ,επιθυμούν στο βωμό της υψηλής τηλεθέασης να συνδυάζουν το θέμα 

και με τη δυστυχία τραβώντας πλάνα σε χώρους συνάθροισης ειδικών και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων ή ακόμη να παίρνουν και συνεντεύξεις από άτομα των ΟΣ 

προβάλλοντας με τον τρόπο αυτό φαινόμενα περιθωριοποίησης , κοινωνικής ανέχειας 

χωρίς να δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και 

στην ανωνυμία των ατόμων που βιώνουν τόσο έντονα την κοινωνικό οικονομική κρίση και 

τις προεκτάσεις της 

 Επαγγελματίες τοπικής κοινωνίας  

Το πρόβλημα εντοπίζεται : 
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……….Οι επαγγελματίες βιώνουν με τη σειρά τους την κοινωνικοοικονομική κρίση που έχει 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ρήγματος σε ότι αφορά στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών 

τους. Παράλληλα θέλοντας να επιρρίψουν ευθύνες σε όλο το σύστημα για τα κακώς 

κείμενα, δεν αποτελούν εξαίρεση και τα άτομα των ΟΣ και ειδικότερα οι ενεργοί χρήστες 

ουσιών οι άστεγοι κι ότι χαλάει την εικόνα της περιοχής που εδρεύουν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί επιχειρηματίας ο οποίος δημιούργησε μεγάλη φασαρία και 

κινητοποίηση περιοίκων ‘όταν πήραμε άδεια να στήσουμε ξύλινο περίπτερο ενημέρωσης 

στην περιοχή που είχε την επιχείρησή του. Κάποιοι άλλοι όμως επιχειρηματίες (σίτισης 

κυρίως) μας βοήθησαν πάρα πολύ με τρόφιμα και προϊόντα που τους περίσσευαν και δεν 

μπορούσαν να τα πουλήσουν την επόμενη ημέρα. 

Σε σχέση με τα αποτελέσματα της δικτύωση υπάρχει μεγάλος έως πολύ μεγάλος βαθμός 

ικανοποίησης σε όλα τα υποερωτήματα 

 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ( ΜΕ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ) 

Μείωση της βλάβης 

Διανομή κιτ ασφαλούς χρήσης 

Διανομή ενημερωτικού οδηγού κοινωνικών υπηρεσιών 

Κινητοποίηση για ένταξη σε θεραπευτικά προγράμματα απέξαρτησης 

Σίτιση 

Ένδυση 

Πρωτοβάθμια * Δευτεροβάθμια περίθαλψη 

Έκδοση αστυνομικών ταυτοτήτων 

Έκδοση βιβλιαρίων υγείας της πρόνοιας 

Ενέργειες γρήγορης ανίχνευσης ιου AIDS HIV Ηπατίτιδας Β,& Γ 

Άμεση παραπομπή των προαναφερομένων σε νοσηλευτικά ιδρύματα για θεραπεία 

Παραπομπή σε κοινωνικά ιατρεία κοινωνικά παντοπωλεία κοινωνικά φαρμακεία κλπ 

Φιλοξενία στο υπνωτήριο αστέγων του Δ, Θεσσαλονίκης 

Παραπομπή για νομική συμβουλευτική στον δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης 

Δράσεις δημιουργικής διαχείρισης ελεύθερου χρόνου 

Παραπομπή στο Κέντρο ημερήσιας φροντίδας 

Ενέργειες ανακούφισης αστέγων ενεργών χρηστών σε περιόδους ψύχους ή καύσωνα 
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 Τα προβλήματα /δυσχέρειες που αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο συνεργασία σας με 

φορείς που συμμετείχαν στο δίκτυο ήταν τα ακόλουθα : 

……..Τα ΚΠ της ΠΚΜ πολλές φορές λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούσαν να 

ανταποκριθούν σε δράσεις και ενέργειες που γινόταν σε περιοχές αρμοδιότητάς τους 

παράλληλα πολλοί Δήμαρχοι απαξίωναν το έργο τους με αποτέλεσμα να ζητούν άμεση 

συνεργασία μόνο με το φορέα μας Αυτό καθιστά δύσκολη την όποια παρέμβαση 

σχεδιάζουμε να κάνουμε διότι δεν υπάρχει συνεργασία εκ μέρους της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

 Για ποιους λόγους, πιστεύετε, φορείς που ενώ ήρθατε σε επαφή μαζί τους τελικά δε 

δέχτηκαν να συμμετάσχουν στο δίκτυο 

……..Γενικά όλοι οι φορείς με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή ήθελαν να συμμετέχουν στο 

δίκτυο. Οι δυσκολίες εμφανίστηκαν σε επόμενο στάδιο. Στο στάδιο εφαρμογής και 

υλοποίησης όπου πολλοί από τους φορείς αδυνατούσαν να συμμετέχουν λόγω κακού 

προγραμματισμού από πλευράς τους ή λόγω του ότι η τοπικές κοινωνίες δεν δέχονταν 

τέτοιου είδους παρεμβάσεις θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γεγονός αποτελεί ότι 

κατά την θερινή περίοδο η ενεργητικότητα των φορέων ήταν φθίνουσα λόγω αδειών. 

Επίσης υπάρχουν φορείς στο δίκτυο που ανήκουν στην κοινωνία των πολιτών (ΜΚΟ) των 

οποίων τα «συμφέροντα « είναι αντικρουόμενα με αποτέλεσμα να μην θέλουν να 

συμμετέχουν σε παρεμβάσεις και επιπλέον να μην καλούν τους φορείς που συμμετέχουν 

στο δίκτυο σε ημερίδες ή ενημερωτικές συναντήσεις που υλοποιούν.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η ανάγκη δημιουργίας δικτύου συνεργασίας μεταξύ του συγκεκριμένου Προγράμματος 

ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ και άλλων Φορέων για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας στόχου, οι 

οποίες ήταν πολλαπλές, ήταν επιτακτική. Για την κάλυψή τους απαιτούσαν ολιστικές και 

σφαιρικές λύσεις και τη συνεργασία πολλών φορέων 

Όπως προκύπτει από τη συνοπτική περιγραφή της πράξης πραγματοποιήθηκαν από τους 

υπεύθυνους σε Αθήνα και Θες/κη , πλήθος συναντήσεων με σκοπό αφενός τη συμμετοχή 

φορέων ,αφετέρου τον επιμερισμό υπηρεσιών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Ομάδας 

Στόχου ανά τομέα παρέμβασης  

Λαμβάνοντας υπόψη, α)τα έντυπα συνεντεύξεων των υπευθύνων β) τις προαναφερόμενες 

δράσεις δικτύωσης φαίνεται ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, υπήρξε 

ανταπόκριση από τους φορείς οι οποίοι δέχτηκαν εξαρχής να συμμετάσχουν στο Δίκτυο και 

οι οποίοι συνεργάστηκαν με συνέπεια στο πλαίσιο της περιγραφόμενης δικτύωσης 
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 Επισημαίνεται δε, ότι α) η κατηγορία ΜΜΕ δεν ανταποκρίθηκε όπως αναμενόταν στο 

δίκτυο ή όπου συνεργάστηκαν ήταν διαφορετική η φιλοσοφία τους. Το θέμα αυτό 

επισημαίνεται σε Αθήνα και Θες/κη β)η κατηγορία των υπηρεσιών υγείας δεν είχαν την 

απαραίτητη ενημέρωση για το πρόγραμμα 

Γ) οι τοπικές κοινωνίες δεν δέχονταν τέτοιου είδους παρεμβάσεις θεωρώντας ότι δεν 

υπάρχει πρόβλημα. . Τα προαναφερόμενα σημεία β και γ εντοπίζονται στη Θες/κη 

Εν κατακλείδι , Μέσω τις δικτύωσης καλύφθηκαν μεγάλος αριθμός και ποικιλία αναγκών 

της ομάδας στόχου. Τα αποτελέσματα της δικτύωσης σε Αθήνα και Θες/κη –παρά τις 

όποιες δυσκολίες κρίνονται πάρα πολύ ικανοποιητικά  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
 

Στο Παράρτημα 3 μπορεί να βρεθεί Ειδική Έκθεση αξιολόγησης της Δράσης 2.5, του 

Υποέργου 2 

Η Έκθεση θα περιλαμβάνει α) Περιγραφή Δράσεων δημοσιότητας στην Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη β) Πίνακες γ) Αποτελέσματα από την επεξεργασία του Έντυπου Υ.2.5.1 ,δ) 

Συμπεράσματα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑ  

 

Για την επικοινωνιακή καμπάνια της «Νικητήρια αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των 

Ναρκωτικών» έγινε χρήση τόσο above όσο και below the line προωθητικών ενεργειών με τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

Above the line 

Δημοσιεύσεις σε έντυπα 

Συνολικά: τέσσερις δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις σε έντυπα (περιοδικά, εφημερίδες και 

ειδικού ενδιαφέροντος εκδόσεις). 

Τηλεοπτική αναφορά (1) 

Δέλτα TV τηλεόραση Θράκης 

Δελτία τύπου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

21/6/2014 «Μη με κρατάς απ' έξω» 

Αυτό είναι το σύνθημα της νικητήριας αφίσας του 

διαγωνισμού ΟΚΑΝΑ-ΑΣΚΤ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά 

των Ναρκωτικών 

 

Το δελτίο τύπου στάλθηκε σε 300 ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σχετίζονται με Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης (συντάκτες υγείας, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοπτικούς σταθμούς, 

portals υγείας, επαρχιακός τύπος). 

Social Media 

Ενδεικτικά posts: 3(Facebook) 

Δημοσιεύσεις σε portals, sites και blogs  

Συνολικά: 22 δημοσιεύσεις και αναδημοσιεύσεις σε 21 ιστοσελίδες  

Υπαίθρια διαφήμιση (outdoor)  

Εκτύπωση 630 αντιτύπων της αφίσας μεγέθους 50 x 70 cm και ανάρτησή τους σε 

πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας. 

Below the line  

Αποστολή Δελτίου τύπου και προσκλήσεων στα μέλη του Οργανισμού και στους φορείς που 

συμμετείχαν στις εκδηλώσεις 
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Για την επικοινωνιακή καμπάνια της «Εβδομάδας πρόληψης και ενημέρωσης στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών» έγινε χρήση τόσο above όσο και below the line προωθητικών 

ενεργειών με τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Above the line 

Δελτία τύπου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

13/6/2014 Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνουν οι «Διαδρομές» 

εβδομάδα πρόληψης και ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις 

 

Το δελτίο τύπου στάλθηκε σε 300 ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σχετίζονται με Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης (συντάκτες υγείας, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοπτικούς σταθμούς, 

portals υγείας, επαρχιακός τύπος). 

Social Media 

Ενδεικτικά posts: 2(Facebook -Linkdin) 

Δημοσιεύσεις σε portals, sites και blogs    

Συνολικά: 15 δημοσιεύσεις και αναδημοσιεύσεις σε 15 ιστοσελίδες  

Υπαίθρια διαφήμιση (outdoor)  

Εκτύπωση 100 έγχρωμων αφισών μεγέθους 50X35που περιελάμβαναν πληροφοριακά 

στοιχεία για την εκδήλωση και ανάρτησή τους σε πολυσύχναστα σημεία της 

Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου. 

Below the line  

 Αποστολή προσκλήσεων και ενημερωτικού υλικού στα μέλη του Οργανισμού και 

σε μέλη ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος. 

 

 Αποστολή Δελτίου τύπου στους φορείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση.  

 

Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν το περιεχόμενο της δράσης, οι στόχοι της, αλλά και 

διαδικαστικά ζητήματα όπως ο ορισμός των σημείων στα οποία θα γινόταν η προσέγγιση 

των φοιτητών. Η ανωτέρω δράση πιο συγκεκριμένα περιλάμβανε: α) Τριήμερη παρέμβαση 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα εξαρτήσεων και έγκυρης 

πληροφόρησης των νέων, σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση ουσιών, 

καθώς και ενημέρωση για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα από τους εκπροσώπους 

της Μ.Κ.Ο. Κέντρο Ζωής, η οποία βρισκόταν στο χώρο του Ιδρύματος, έπειτα από την 

πρόσκληση που έλαβαν από τους κοινωνιοθεραπευτές του ΕΣΠΑ - ΟΚΑΝΑ, που οργάνωσαν 

την παρέμβαση. Στο σημείο, που ορίστηκε διανεμήθηκε έντυπο υλικό του Οργανισμού και 
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προφυλακτικά β. Βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Το άτομο, η κοινωνία και οι εξαρτήσεις», 

στο οποίο οι φοιτητές δήλωναν συμμετοχή καταθέτοντας τη σχετική αίτηση στην Κοινωνική 

υπηρεσία του ΑΤΕΙ.  

Με σκοπό την προώθηση της δράσης τοποθετήθηκε στο χώρο της σχετική αφίσα και πανό 

μια εβδομάδα πριν την υλοποίηση της. Παράλληλα, αναρτήθηκε ανακοίνωση της 

εκδήλωσης με τη μορφή ηλεκτρονικού banner στον ιστότοπο της Κοινωνικής Υπηρεσίας και 

του ΟΚΑΝΑ.  

Συνεργασία με την εφημερίδα University Press για την προώθηση των δράσεων στο 

φοιτητικό πληθυσμό 

 

Η Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών – Νέων», έχοντας σαν γνώμονα την προώθηση της ιδέας της 

Πρόληψης και της Ενημέρωσης για τις ουσίες εξάρτησης, σε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος 

του φοιτητικού πληθυσμού και των νέων, έχει ήδη δημιουργήσει τους όρους συνεργασίας 

με την πρώτη Free Press φοιτητική εφημερίδα στην Ελλάδα, τη University Press.  

Η συγκεκριμένη εφημερίδα, με συντακτική ομάδα που αποτελείται από φοιτητές, 

καθηγητές και νέους δημοσιογράφους, διανέμεται σε σταθερά σημεία εντός του χώρου των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

Καθώς η θεματολογία της άπτεται των φοιτητών θεμάτων και έχει σαν άμεσους αποδέκτες 

της την φοιτητική κοινότητα, έχει επιλεγεί από την Ομάδα «Δράσεις Φοιτητών – Νέων», ως 

ένας «διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας» με την τελευταία, αλλά και σαν ένα μέσο 

προώθησης των δράσεων που αφορούν στην ομάδα – στόχος. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, και έπειτα από επικοινωνία με τους Υπεύθυνους 

Σύνταξης της Εφημερίδας, φιλοξενήθηκε το άρθρο «To άτομο, η κοινωνία και οι 

εξαρτήσεις».  

Στο άρθρο γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των παραγόντων που φαίνεται να οδηγούν 

στην εξάρτηση, αλλά και η σημασία του κοινωνικού πλαισίου που ενδέχεται να οδηγήσει το 

άτομο στην τελευταία. Ιδιαίτερη σημασία επίσης, δίνεται, στο άρθρο, στους παράγοντες 

που προστατεύουν το άτομο, όπως η ευελιξία, οι ανεπτυγμένες γνωστικές δεξιότητες, η 

ύπαρξη στόχων κ.α., ενώ παράλληλα, δίνονται πληροφορίες για τα μοντέλα θεραπείας των 

εξαρτήσεων και τους εγκεκριμένους φορείς, που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, βρίσκεται υπό δημοσίευση το άρθρο «Παρεμβάσεις ενημέρωσης για τις 

εξαρτήσεις στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα», στο οποίο παρουσιάζεται η δράση 

«Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στα επτά (7) Ανώτατα 
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Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία υλοποιήθηκε. Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζεται 

λεπτομερώς ο σκοπός της δράσης, που ήταν καταρχάς η προσέγγιση των φοιτητών και 

περαιτέρω η ενημέρωση τους σε θέματα εξάρτησης, και ο απώτερος στόχος ήταν η 

εξοικείωση τους με ένα θέμα ταμπού, όπως η εξάρτηση και η ευαισθητοποίηση ολόκληρης 

της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αλλά και ο σχεδιασμός και τα βήματα υλοποίησής της 

 

 Βιωματικό Σεμινάριο : «Άγχος και Εξαρτήσεις», στο Πανεπιστήμιο Πειραιά  

▪ «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις» και Βιωματικό Σεμινάριο στα 

πλαίσια της δράσης, με θέμα «Το άτομο, η κοινωνία και οι εξαρτήσεις», στο ΑΤΕΙ 

Αθήνας  

▪ «Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο  

Βιωματικό Σεμινάριο : «Άγχος και εξαρτήσεις Πανεπιστημίου Πειραιά 

 

«Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στο ΑΤΕΙ Αθήνας 04-06 Νοεμβρίου, 

2014. 

Με σκοπό την προώθηση της δράσης τοποθετήθηκε στο χώρο της σχετική αφίσα και πανό 

μια εβδομάδα πριν την υλοποίηση της. Παράλληλα, αναρτήθηκε ανακοίνωση της 

εκδήλωσης με τη μορφή ηλεκτρονικού banner στον ιστότοπο της Κοινωνικής Υπηρεσίας και 

του ΟΚΑΝΑ.  

«Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο 24-28 Νοεμβρίου, 2014. 

Συνεργασία με την εφημερίδα University Press για την προώθηση των δράσεων στο 

φοιτητικό πληθυσμό 

 

 

Με σκοπό την προώθηση της δράσης τοποθετήθηκε στο χώρο σχετική αφίσα και πανό μια 

εβδομάδα πριν την υλοποίηση της. Παράλληλα, αναρτήθηκε ανακοίνωση της εκδήλωσης με 

τη μορφή ηλεκτρονικού banner στον ιστότοπο τoυ Πανεπιστημίου και του ΟΚΑΝΑ. 
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Παράλληλα, βρίσκεται υπό δημοσίευση το άρθρο «Παρεμβάσεις ενημέρωσης για τις 

εξαρτήσεις στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα», στο οποίο παρουσιάζεται η δράση 

«Διαδρομές Πρόληψης: Ενημέρωση για τις Εξαρτήσεις», στα επτά (7) Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία υλοποιήθηκε.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, και έπειτα από επικοινωνία με τους Υπεύθυνους 

Σύνταξης της Εφημερίδας, φιλοξενήθηκε το άρθρο «To άτομο, η κοινωνία και οι 

εξαρτήσεις».  

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ /ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Από ημερομηνία : 1/04/2014 Έως ημερομηνία : 30/06/2014 

 

Αίθουσα Εκδηλώσεων AULA, Κτίριο Φιλοσοφικής  

Τύπος εκδήλωσης Ενημέρωση - Ανοιχτή συζήτηση 

 

Ημερομηνία/ Ωρα,/ Διάρκεια : 16–20/06/14, (12 ώρες) 

(16-18/03// 10:00 – 14:00// 8ώρες) 

(19/06// 11:00– 13:00// 2ώρες) 

(20/06// 11:00 – 13:00// 2ώρες) 

Τίτλος, θέμα  

16-18/06 

Stand Ενημέρωσης 

19/06 

Εισηγήσεις 

20/06 

Προβολή ντοκιμαντέρ, Εισηγήσεις  

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων του ιού HIV από κινητή μονάδα της ΜΚΟ Praksis 

Φορέας διεξαγωγής χώρος:  

Εξωτερικός και εσωτερικός χώρος της Φιλοσοφικής Σχολής, 

Συνολικός Αριθμός Συμμετεχόντων 800 (περιλαμβάνονται όσοι προσέγγισαν για ενημέρωση τα stands 
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και όσοι ήρθαν ως ακροατές στην διημερίδα ως ακροατές)  

Συνολικός Αριθμός Ομιλητών-Εισηγητών 6 

Δημοσιότητα :  

Αριθμός προβολών, δημοσιευμάτων, αναφορών κλπ μετά την εκδήλωση : 

 

Έντυπα ______ Τηλεόραση______ Ραδιόφωνα 1 Αλλο______ 

Εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών : 

Αναγνώστες ______ Τηλεθεατές ______  

Ακροατές 1500 Χρήστες Διαδικτύου ______ Αλλοι ______ 

 

Ημερομηνία …………………………. : 15/07/2014__ 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου : ΤΕΛΕΜΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ, ΤΣΑΜΑΪΔΗ ΜΑΡΙΑ 

Περίοδος αναφοράς ……Απρίλιος 2014- Ιούλιος 2014 :  

Από ημερομηνία : 1/04/2014 Έως ημερομηνία : 30/06/2014 

 

Ημερομηνία - Ωρα 

προβολής - ζώνη 

Μέσο Εμβέλεια Διάρκεια 

Διαφημιστικό 

Banner 

εκδήλωσης 

Ιστοσελίδα 

Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου 

Πανελλαδική  

 

-//- 

Ιστοσελίδα 

ΟΚΑΝΑ 

Πανελλαδική  

Πρόγραμμα 

εκδήλωσης σε 

μορφή pdf 

Ιστοσελίδα 

Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου 

Πανελλαδική  

 

-//- 

Ιστοσελίδα 

ΟΚΑΝΑ 

Πανελλαδική  

 

Ανακοίνωση 

διαγωνισμού 

αφίσας  

Ιστοσελίδα  

ΑΣΚΤ 

Πανελλαδική  

Ανακοίνωση 

διαγωνισμού 

αφίσας 

Ιστοσελίδα 

ΟΚΑΝΑ  

Πανελλαδική   
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Συνολικός Αριθμός προβολών/ακροάσεων : 6 (στους άνωθι ιστότοπους από τους οποίους στη 

συνέχεια αναδημοσιεύτηκαν σε άλλους αγνώστου αριθμού )  

Γεωγραφική κατανομή : 

Αριθμός μηνυμάτων σε μέσα με πανελλαδική εμβέλεια _6_ ______ Χρήστες Διαδικτύου 4000 Αλλοι 

______ 

 

 

Ημερομηνία - Ωρα προβολής 

- ζώνη 

Μέσο Εμβέλεια Διάρκεια 

Ανακοίνωση εκδήλωσης Πανεπιστήμιο Πειραιά  Πανελλαδική  

Διαφημιστικό Banner 

εκδήλωσης 

Ιστοσελίδα 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 

Πανελλαδική  

 

-//- 

Ιστοσελίδα ΟΚΑΝΑ Πανελλαδική  

Πρόγραμμα εκδήλωσης 

σε μορφή pdf 

Ιστοσελίδα 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 

Πανελλαδική  

 

-//- 

Ιστοσελίδα ΟΚΑΝΑ Πανελλαδική  

 

Διαφημιστικό Banner 

εκδήλωσης 

Ιστοσελίδα  

Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο 

Πανελλαδική  

Πρόγραμμα εκδήλωσης 

σε μορφή pdf 

Ιστοσελίδα ΟΚΑΝΑ  Πανελλαδική   

 

 

15/06/2014 -13/01/2015 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΜΕ 

Ημερομην

ία/ Ωρα  

Θέμα, Τίτλος 
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14-10/ 

14:00 

κος Πέτρος Μακρής (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της εφημερίδας University 

Press) 

Δημοσίευση του άρθρου «Το άτομο, η κοινωνία και η εξάρτηση» 

http://www.universitypress.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE

%BD%CE%AF%CE%B1-

%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7

-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B9/ 

15-12/ 

10:00 

κος Πέτρος Μακρής (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της εφημερίδας University 

Press) 

Άρθρο «Παρεμβάσεις στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα» 

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Ημερομηνία/ Ωρα,/ Διάρκεια : 23-10/10:00/ 3 ώρες 

Τίτλος, θέμα «Άγχος και εξαρτήσεις»  

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων του ιού HIV από κινητή μονάδα της ΜΚΟ Praksis 

Φορέας διεξαγωγής- χώρος:  

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πειραιά. Πραγματοποιήθηκε στο χώρο της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιά.  

Τύπος εκδήλωσης: Βιωματικό Σεμινάριο  

Συνολικός Αριθμός Συμμετεχόντων 20 

Συνολικός Αριθμός Ομιλητών-Εισηγητών 2 

Δημοσιότητα : Ανακοίνωση στο κεντρικό site του Πανεπιστημίου και της Κοινωνικής Υπηρεσίας  

 

Ημερομηνία/ Ωρα,/ Διάρκεια : 06-11/10:00/ 3 ώρες  

Τίτλος, θέμα : «Το άτομο, η κοινωνία και οι εξαρτήσεις»  

Φορέας διεξαγωγής- χώρος: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με ΤΕΙ Αθηνών. 

Πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Αθήνας  

Τύπος εκδήλωσης: Βιωματικό Σεμινάριο  

Συνολικός Αριθμός Συμμετεχόντων 11 

http://www.universitypress.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B9/
http://www.universitypress.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B9/
http://www.universitypress.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B9/
http://www.universitypress.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B9/
http://www.universitypress.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B9/
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Συνολικός Αριθμός Ομιλητών-Εισηγητών 2 

Δημοσιότητα : Ανακοίνωση στο κεντρικό site του Πανεπιστημίου και της Κοινωνικής Υπηρεσίας  

 

 

 

-//- 

Ιστοσελίδα ΟΚΑΝΑ Πανελλαδική  

 

Διαφημιστικό Banner 

εκδήλωσης 

Ιστοσελίδα  

Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο 

Πανελλαδική  

Πρόγραμμα εκδήλωσης 

σε μορφή pdf 

Ιστοσελίδα ΟΚΑΝΑ  Πανελλαδική   

 

 

 

Συνολικός Αριθμός προβολών/ακροάσεων : 7 (στους άνωθι ιστότοπους από τους οποίους στη 

συνέχεια αναδημοσιεύτηκαν σε άλλους αγνώστου αριθμού )  

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ /ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

 

 

Περίοδος αναφοράς ……Απρίλιος 2014- Ιούλιος 2014 :  

Από ημερομηνία : 1/04/2014 Έως ημερομηνία : 30/06/2014 

 

 

Συνολικός αριθμός φυλλαδίων που παρήχθησαν _____740__________ 

Συνολικός αριθμός φυλλαδίων που διενεμήθησαν _____1240__________ 

Ανάλυση της διανομής των φυλλαδίων ανα σημείο 

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΘΕΣΗ 

/ ΦΟΡΕΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΘΕΣΗ, 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΠΟΥ 

ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΠΟΥ 

ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΣΑΝ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΑΘΗΝΑ 1240 1240 
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Συνολικός εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών : 3000 (συμπεριλαμβάνονται και όσοι 

ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο χωρίς να λάβουν φυλλάδιο π.χ. φοιτητές στις αίθουσες 

διδασκαλίας)  

Συνολικός εκτιμώμενος αριθμός ειδικού κοινού : 2900 (συμπεριλαμβάνονται και όσοι 

ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο χωρίς να λάβουν φυλλάδιο π.χ. φοιτητές στις αίθουσες 

διδασκαλίας)  

 

Συνολικός αριθμός φυλλαδίων που παρήχθησαν 700 (αφορά σύνολο αφισών και ενημερωτικών 

εντύπων που επανεκτυπώθηκαν. Εκτός από αυτά διανεμήθηκε και ήδη υπάρχον υλικό, όπως 

περιγράφεται παρακάτω). 

Συνολικός αριθμός φυλλαδίων που διενεμήθησαν 3640 

Ανάλυση της διανομής των φυλλαδίων ανα σημείο 

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΘΕΣΗ 

/ ΦΟΡΕΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΘΕΣΗ, 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΣΑΝ 

Πανεπιστήμιο Πειραιά Πειραιάς 140 140 

ΤΕΙ Αθηνών  Αθήνα 1500 1500 

Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο  

Αθήνα 2000 2000 

 

Συνολικός εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών : 820 

Συνολικός εκτιμώμενος αριθμός ειδικού κοινού : 820 

 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΥΠΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ –ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

Στοιχεία Διάθεσης - Διανομής  



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 
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Αριθμός 

φυλλαδίων που 

διατέθηκαν 

Αριθμός 

φυλλαδίων που 

διανεμήθηκαν 

Εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών που έλαβαν γνώση του 

περιεχομένου 

1100 1100 3000 (συμπεριλαμβάνονται και όσοι ενημερώθηκαν για το 

περιεχόμενο χωρίς να λάβουν φυλλάδιο π.χ. φοιτητές στις 

αίθουσες διδασκαλίας) 

140 140 500 

   

 

1.ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΟΤΑ,ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κ.Α) 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

15/05/2014 Επαφή με : 
 
Άννα Γάγγα, Υπεύθυνη Τομέα Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων της Τεχνόπολις-Γκάζι Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α 

  

 

 

 

 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

Τεχνόπολις-Γκάζι 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

Διερεύνηση πιθανής συνεργασίας στα πλαίσια 

υλοποίησης δράσεων στον πολυχώρο 

Τεχνόπολις  

  

 

3.ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ (Μ.Κ.Ο, εκκλησία κ.ά) 

Ημερομηνία/ Ώρα Θέμα, Τίτλος 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 
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26/05/2014 ΜΚΟ PRAKSIS  

  

  

  

  

 

Αριθμός προβολών, δημοσιευμάτων, αναφορών κλπ μετά την αποστολή τους : 

Έντυπα ______ Τηλεόραση______ Ραδιόφωνα______ Αλλο______ 

Εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών : 

Αναγνώστες ______ Τηλεθεατές ______  

Ακροατές ______ Χρήστες Διαδικτύου ______ Αλλοι ______ 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΜΚΟ “PRAKSIS” 

 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: 
ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο ΕΚΠΑ (Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

Συμμετοχή στη δράση με ιατρική κινητή μονάδα 

για παροχή δωρεάν τεστ ανίχνευσης του ιού HIV 

στους φοιτητές και εισήγηση για τα 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα  

  

 

5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 
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29/05/2014 Επαφή με κα Χαρίλα, Ψυχολόγος, Εργαστήριο 

Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

04/06/14 Επαφή με κ. Αν. Χριστοπούλου (αναπληρώτρια 

καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας και 

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογικής 

Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών) και την Ντ. Χαρίλα, Ψυχολόγο  

06/06/2014 Επαφή με κ. Γ. Σκαλτσά, (Καθηγητής Ανωτάτης 

Σχολής Καλών Τεχνών 

11/06/2014 Επαφή με καθηγητή Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών Παυλόπουλο Βασίλη. 

12/062014 Επαφή με κ. Μπεζεβέγκη Ηλία καθηγητή 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

12/06/2014  Επαφή με κα. Μόττη – Στεφανίδη Ευφροσύνη 

καθηγήτρια Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών  

 

Αριθμός προβολών, δημοσιευμάτων, αναφορών κλπ μετά την αποστολή τους : 

Έντυπα ______ Τηλεόραση______ Ραδιόφωνα_____ Αλλο______ 

Εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών : 

Αναγνώστες ______ Τηλεθεατές ______  

Ακροατές ______ Χρήστες Διαδικτύου ______ Αλλοι ______ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

κα Χαρίλα, Ψυχολόγος, 

Εργαστήριο 

Ψυχολογικής 

Συμβουλευτικής 

Φοιτητών, Εθνικό 

Καποδιστριακό 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: 
ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο ΕΚΠΑ 

 Συνεργασία για πραγματοποίηση δράσης  

 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 
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Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Κα Αν. Χριστοπούλου 

(αναπληρώτρια 

καθηγήτρια Κλινικής 

Ψυχολογίας και 

Διευθύντρια του 

Εργαστηρίου 

Ψυχολογικής 

Συμβουλευτικής 

Φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών) 

κα Ντ. Χαρίλα, 

Ψυχολόγο 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: 
ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο ΕΚΠΑ 

Συνεργασία για πραγματοποίηση δράσης  

 

Καθηγητής 

Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

κος Παυλόπουλος 

Βασίλης. 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: 

ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο ΕΚΠΑ  

Επαφή με σκοπό την ενημέρωση –

ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας σε σχέση με το θέμα των 

εξαρτήσεων και ταυτόχρονα ενημέρωση των 

φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα του 

διδάσκοντα 

Καθηγητής 

Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

κ. Μπεζεβέγκη Ηλία 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: 

ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο ΕΚΠΑ  

Επαφή με σκοπό την ενημέρωση –

ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας σε σχέση με το θέμα των 

εξαρτήσεων και ταυτόχρονα ενημέρωση των 

φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα του 

διδάσκοντα 

Καθηγήτρια 

Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

κα. Μόττη – Στεφανίδη 

Ευφροσύνη 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: 

ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο ΕΚΠΑ  

Επαφή με σκοπό την ενημέρωση –

ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας σε σχέση με το θέμα των 

εξαρτήσεων και ταυτόχρονα ενημέρωση των 

φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα του 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 
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διδάσκοντα 

Γ. Σκαλτσά, (Καθηγητής 

Ανωτάτης Σχολής 

Καλών Τεχνών  

  

Στα πλαίσια της δράσης «Διαγωνισμός αφίσας» 

  

Διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αφίσας 

η οποία θα πλαισιώσει τις εκδηλώσεις της 

Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών (26η 

Ιουνίου) του ΟΚΑΝΑ. 

 

 

 

 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

06/06/2014 Στα πλαίσια της δράσης «Διαγωνισμός αφίσας». 
Επαφή με :  

Δ. Τσέλικα (Τμήμα Διεθνών & Δημόσιων 

Συνεργασιών ΟΚΑΝΑ),  

Μ. Συνόδη (Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης 

ΟΚΑΝΑ) 

09/06/2014 Στα πλαίσια της δράσης «Διαγωνισμός αφίσας». 

Επαφή με: 

Μαρία Κόνια, Μαρία Καρλή (Υπεύθυνες 

Προγράμματος Υποστήριξης Οικογένειας του 

Κέντρου Υποδοχής Ενημέρωσης & 

Προσανατολισμού)  

 

Αριθμός προβολών, δημοσιευμάτων, αναφορών κλπ μετά την αποστολή τους : 

Έντυπα ______ Τηλεόραση______ Ραδιόφωνα______ Αλλο______ 

Εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών : 

Αναγνώστες ______ Τηλεθεατές ______  



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 
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Ακροατές ______ Χρήστες Διαδικτύου ______ Αλλοι _____ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

Δ. Τσέλικα (Τμήμα 

Διεθνών & Δημόσιων 

Συνεργασιών ΟΚΑΝΑ),  

Μ. Συνόδη (Τμήμα 

Εφαρμογών Πρόληψης 

ΟΚΑΝΑ) 

Στα πλαίσια της δράσης «Διαγωνισμός αφίσας» : 

Διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αφίσας 

η οποία θα πλαισιώσει τις εκδηλώσεις της 

Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών (26η 

Ιουνίου) του ΟΚΑΝΑ. 

 

  

 

 

6. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΜΕ 

Ημερομηνία/ Ωρα  Θέμα, Τίτλος 

15/04/2014 κος Πέτρος Μακρής (Υπεύθυνος Δημοσίων 

Σχέσεων της εφημερίδας University Press) 

Ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις μας αλλά 

και την πιθανότητα συνεργασίας με σκοπό 

την προώθησή τους μέσω της εφημερίδας  

11/06/02014 κος Πέτρος Μακρής (Υπεύθυνος Δημοσίων 

Σχέσεων της εφημερίδας University Press) 

Προβολή της Δράσης «Διαδρομές πρόληψης 

: Ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο Εθνικό 

& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

μέσω της παρουσίασης του προγράμματος 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 
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της δράσης στην ιστοσελίδα της εφημερίδας.  

 

11/06/2014 Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: 
ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο ΕΚΠΑ 

Επαφή με το Ηλεκτρονικό περιοδικό ψυχο-

γραφήματα για ενημέρωση σχετικά με τη 

Δράση  

16/06/2014 Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: 
ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο ΕΚΠΑ 

 

Ηλεκτρονικό περιοδικό ψυχο-γραφήματα. 

Προβολή της Δράσης μέσω της παρουσίασης 

του προγράμματος της δράσης στην 

ιστοσελίδα του περιοδικού 

17/06/2014 Στα πλαίσια της δράσης «Διαδρομές πρόληψης: 
ενημέρωση για τις εξαρτήσεις» στο ΕΚΠΑ 

Ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας (9.84) 

Τηλεφωνική συνέντευξη για την προώθηση 

της δράσης  

 

 

Αριθμός προβολών, δημοσιευμάτων, αναφορών κλπ μετά την αποστολή τους : 

Έντυπα ______ Τηλεόραση______ Ραδιόφωνα (1) Άλλο Ηλεκτρονικός τύπος (2) 

Εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών : 

Αναγνώστες 1500 Τηλεθεατές ______  

Ακροατές 1200 Χρήστες Διαδικτύου ______ Αλλοι ____ 

9.ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΥΠΑ 

Συνολικός αριθμός φυλλαδίων που παρήχθησαν __740_ 

Στοιχεία Διάθεσης - Διανομής  



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 
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Θέση / 

Υπηρεσία 

Αριθμός 

φυλλαδίων που 

διατέθηκαν 

Αριθμός 

φυλλαδίων που 

διανεμήθηκαν 

Εκτιμώμενος αριθμός 

αποδεκτών που έλαβαν 

γνώση του περιεχομένου 

ΕΘΝΙΚΟ & 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

1100 1100 3000 

(συμπεριλαμβάνονται 

και όσοι ενημερώθηκαν 

για το περιεχόμενο 

χωρίς να λάβουν 

φυλλάδιο π.χ. φοιτητές 

στις αίθουσες 

διδασκαλίας) 

Διαγωνισμός 

αφίσας σε 

συνεργασία με 

την Καλών 

Τεχνών  

140 140 500 

    

 

 

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

communityprog@okana.gr…………………………………………………………………………………… 

11. ΥΛΙΚΟ 

Θέση / 

Υπηρεσία 

Είδος ποσότητα Εκτιμώμενος αριθμός 

αποδεκτών που το 

έλαβαν  

Εθνικό 

Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο 

Αθηνών  

Αφίσες 100  

 Φυλλάδια 

πρόγραμμα 

500 500 

 Φυλλάδιο 

πρόληψης 

γενικό 

500 500 

Διαγωνισμός 

αφίσας σε 

συνεργασία με 

την Καλών 

Τεχνών 

Αφίσες  

ανακοίνωσης 

διαγωνισμού 

60  
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 Φυλλάδια 

ανακοίνωσης 

διαγωνισμού  

80 80 

    

 

 

 

Θέση / 

Υπηρεσία 

Αριθμός 

φυλλαδίων που 

διατέθηκαν 

Αριθμός 

φυλλαδίων που 

διανεμήθηκαν 

Εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών που 

έλαβαν γνώση του περιεχομένου 

Πανεπιστήμιο 

Πειραιά 

140 140 20 

ΤΕΙ Αθηνών 1500 1500 300 

Εθνικό 

Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο 

2000 2000 500 

ΙΟΥΛΙΟΣ –ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

Θέση / 

Υπηρεσία 

Είδος ποσότητα Εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών που το 

έλαβαν  

Πανεπιστήμιο 

Πειραιά 

Ενημερωτικά 

φυλλάδια  

140 20 

ΤΕΙ Αθηνών  Ενημερωτικά 

φυλλάδια  

1500 300 

 Αφίσες  100 Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΤΕΙ Αθηνών  

Εθνικό 

Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο  

Ενημερωτικά 

φυλλάδια  

2000 500 

 Αφίσες  100 Πανεπιστημιακή Κοινότητα του Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

communityprog@okana.gr 
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 Τίτλος, «Άγχος και εξαρτήσεις 

Ημερομηνία/ Ωρα,/ Διάρκεια : 23-10/10:00/ 3 ώρες 

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων του ιού HIV από κινητή μονάδα της ΜΚΟ Praksis 

Φορέας διεξαγωγής- χώρος:  

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

Πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου 

Πειραιά.  

Τύπος εκδήλωσης: Βιωματικό Σεμινάριο  

Συνολικός Αριθμός Συμμετεχόντων 20 

Συνολικός Αριθμός Ομιλητών-Εισηγητών 2 

Δημοσιότητα : Ανακοίνωση στο κεντρικό site του Πανεπιστημίου και της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας  

Ημερομηνία/ Ωρα,/ Διάρκεια : 06-11/10:00/ 3 ώρες  

 

 Τίτλος: : «Το άτομο, η κοινωνία και οι εξαρτήσεις»  

Φορέας διεξαγωγής- χώρος: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με ΤΕΙ 

Αθηνών. Πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Αθήνας  

Τύπος εκδήλωσης: Βιωματικό Σεμινάριο  

Συνολικός Αριθμός Συμμετεχόντων 11 

Συνολικός Αριθμός Ομιλητών-Εισηγητών 2 

Δημοσιότητα : Ανακοίνωση στο κεντρικό site του Πανεπιστημίου και της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας  

 

Τύπος εκδήλωσης: ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ Απολογιστική εκδήλωση του Προγράμματος  

Συνολικός Αριθμός Ομιλητών-Εισηγητών 15 

Δημοσιότητα : Ανακοίνωση στο κεντρικό site του ΟΚΑΝΑ και μέσω αποστολή 

προσκλήσεων  

 Ημερομηνία/ Ωρα : ________05/01/2014_____________ 

Τρόποι αποστολής : Fax  E-mail Χ 
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Συνολικός Αριθμός αποδεκτών ___130___ 

Συνολικός αριθμός αποδεκτών ανά κατηγορία μέσου :  

 Έντυπα ___75_ Τηλεόραση_15_ Ραδιόφωνα__25_ Άλλο Internet 15_ 

Γεωγραφική κατανομή : 

Αριθμός αποδεκτών μέσων με πανελλαδική εμβέλεια ___130___ 

 

12/1/2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΛΗΞΗΣ 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Προγράμματος : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ (ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» με κωδικό MIS 357502 

Συνολικός Αριθμός Ομιλητών-Εισηγητών 15 

Δημοσιότητα : Ανακοίνωση στο κεντρικό site του ΟΚΑΝΑ και μέσω αποστολή προσκλήσεων  

  

Το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο» ολοκλήρωσε τις 

εργασίες του πραγματοποιώντας Ημερίδα με θέμα «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο 

Δρόμο. Απολογισμός του έργου 2013-2014». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 

12/01/2014 και ώρα 09:00-14:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δ. Αθηναίων. Στόχος της 

Ημερίδας ήταν η παρουσίαση των δράσεων και του συνολικού έργου του Προγράμματος 

από την έναρξη έως τη λήξη του.  

Για την ποώθηση της Ημερίδας δημιουργήθηκε ανάλογο υλικό (προσκλήσεις, δελτίο τύπου, 

ανακοινώσεις, πρόγραμμα εκδήλωσης) με το οποίο προσκαλέστηκαν και ενημερώθηκαν 

συνεργάτες, δημοσιογράφοι και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.  

Για την προβολή του έργου του Προγράμματος δημιουργήθηκε τρίπτυχο φυλλάδιο στο 

οποίο περιγράφηκαν συνοπτικά οι δράσεις, ενδεικτικά φυλλάδια των δράσεων που 

υλοποιήθηκαν και άλλο ενημερωτικό υλικό.  

Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντιπρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κος Μαριδάκης απευθύνοντας 

χαιρετισμό.  

Στη συνέχεια η κα Ν. Γεωργαλά, Προισταμένη Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, 

Μέλος της επιστημονικής Επιτροπής του Υποέργου 2, η οποία παρουσίασε τους στόχους 

του Προγράμματος και τις ομάδες πληθυσμού στις οποίες αυτό απευθυνόταν.  
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Έπειτα η κα Κ. Κουρούση, Κοινωνιολόγος, Κοινωνιοθεραπεύτρια ΟΚΑΝΑ, παρουσίασε τις 

παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη φοιτητική κοινότητα, το δίκτυο συνεργασίας 

που δημιουργήθηκε μέσα από τις δράσεις καθώς και τα αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας 

που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δράσεων.  

Στη πορεία η κα Μ. Δραγασάκη, Κοινωνιοθεραπεύτρια ΟΚΑΝΑ και η κα Μ. Ξανθάκη, 

Ψυχολόγος, Κοινωνιοθεραπεύτρια ΟΚΑΝΑ, παρουσίασαν τη δράση ΕυΜΕΛεια. Μίλησαν για 

τα αιτήματα των εξυπηρετούμενων και το δίκτυο συνεργασίας που αναπτύχθηκε κατά τη 

διάρκεια της δράσης.  

Έπειτα, ο κ. Π. Τζίμης, Κοινωνιοθεραπευτής ΟΚΑΝΑ και η κα Ε. Ζέρβα, 

Κοινωνιοθεραπευτρια του ΟΚΑΝΑ μίλησαν για τη δράση προσέγγισης χρηστών ενδοφλέβιων 

ναρκωτικών περιγράφοντας εμπειρίες από το πεδίο.  

Στη συνέχεια, η κα Ι. Ψιμούλη , Ψυχολόγος, Κοινωνιοθεραπεύτρια ΟΚΑΝΑ, αναφέρθηκε στις 

υπόλοιπες δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος με στόχο την 

ενημέρωση για τις εξαρτήσεις και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση. Μετά το πέρας των ερωτήσεων οι παρευρισκόμενοι 

είχαν την ευκαιρία να γευματίσουν ελαφρά.  

Μετά το διάλλειμα το λόγο έλαβαν εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών με τους οποίους 

υπήρξε συνεργασία κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη 

σημασία του Έργου που αναπτύχθηκε αλλά και στην αναγκαιότητα συνέχισης των δράσεων 

καθώς μέσω αυτών εξυπηρετούνται ευαίσθητοι πληθυσμοί. Οι ομιλητές αποτελούν μόνο ένα 

δείγμα του δικτύου συνεργασίας που αναπτύχθηκε σε όλη την πορεία του Προγράμματος.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση, ενώ στο κλείσιμο απευθύνθηκαν ευχαριστίες σε 

όσους συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία του Προγράμματος.  

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ/ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / 

ΘΕΣΗ / ΦΟΡΕΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΘΕΣΗ, 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΠΟΥ 

ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

ΠΟΥ 

ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΣΑΝ 

Σε προσκεκλημένους 

και παρευρισκόμενους  

Υπηρεσίες 

του ΟΚΑΝΑ 

και άλλες  

50 

προσκλήσεις  

50  

Σε προσκεκλημένους 

και παρευρισκόμενους 

Πνευματικό 

Κέντρο Δ. 

Αθηναίων – 

και σε άτομα 

100 

τρίπτυχα με 

τη συνοπτική 

περιγραφή 

100 
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που δεν 

μπόρεσαν να 

παρευρεθούν 

στην 

εκδήλωση 

των δράσεων  

Σε προσκεκλημένους 

και παρευρισκόμενους 

Πνευματικό 

Κέντρο Δ. 

Αθηναίων – 

και σε άτομα 

που δεν 

μπόρεσαν να 

παρευρεθούν 

στην 

εκδήλωση 

100 έντυπα 

με το 

πρόγραμμα 

της 

εκδήλωσης  

100 

Σε προσκεκλημένους 

και παρευρισκόμενους 

Πνευματικό 

Κέντρο Δ. 

Αθηναίων – 

και μέσω 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

σε άτομα που 

δεν μπόρεσαν 

να 

παρευρεθούν 

στην 

εκδήλωση 

350 

(ενημερωτικό 

υλικό) 

100 

 

Συνολικός εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών : 100 

Συνολικός εκτιμώμενος αριθμός ειδικού κοινού : 100 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ (ΠΡΟΛΗΨΗΣ, 

ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» με κωδικό 

MIS 357502 

Τύπος εκδήλωσης: Απολογιστική εκδήλωση του Προγράμματος  

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 21/06-24/06/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ HIV 
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Οι κοινωνιοθεραπευτές-streetworkers του προγράμματος «Προγράμματα στην 

Κοινότητα και στο Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της 

ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» σε συνεργασία με την ΜΚΟ 

PRAKSIS μέσω της κινητής μονάδας της ΜΚΟ PRAKSIS, η οποία στήθηκε στην Οδό 

Γιαννιτσών και στη συνέχεια στην Πλατεία Αριστοτέλους διεξήγαγαν δωρεάν τεστ 

για τον ιό HIV. 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις από τους 

κοινωνιοθεραπευτές-streetworkers στις «πιάτσες» εκδιδομένων, οι οποίοι 

ενημερώνονταν για την κινητή μονάδα που είχε στηθεί, παρακινούνταν να την 

επισκεφτούν για να εξεταστούν δωρεάν ενώ παράλληλα τους διανέμονταν 

προφυλακτικά και ενημερωτικά φυλλάδια για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα. 

 

 26/06/2014 Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών 

 

Διοργάνωση ειρηνικής πορείας των μελών και εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ, καθώς και 

εθελοντών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία 

διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό όλων των υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ στην πόλη 

ενώ παράλληλα γινόταν προφορική ενημέρωση των πολιτών για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος των ουσιοεξαρτήσεων. Η πορεία πραγματοποιήθηκε υπό την 

συνοδεία κρουστών οργάνων, ακολούθησε την πορεία: Οδός Αριστοτέλους- 

Λεωφόρος Νίκης-Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου- οδός Τσιμισκή- πλατεία Ναυαρίνου- 

πεζόδρομος Αγίας Σοφίας και κατέληξε στην Πλατεία Αριστοτέλους όπου υπήρχε 

περίπτερο με έντυπο ενημερωτικό υλικό και πραγματοποιήθηκαν 2 ανοιχτές 

μουσικές συναυλίες. Συμμετοχή :Στην πορεία 200 άτομα μέλη προγραμμάτων ενεργοί χρήστες 

εργαζόμενοι εθελοντική ομάδα από ΑΕΙ  

Τηλεόραση TV 100, TV EGNATIA, TV SERRES, DION TV 

 Ραδιόφωνα FM 100, METROPOLIS RADIO 

 

 

 30/06-01/07/2014: Τουρνουά Ποδοσφαίρου των 

Θεραπευτικών Προγραμμάτων απεξάρτησης 

΄΄ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ΄΄ 

Στόχος της εν λόγω δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου 

πληθυσμού και της τοπικής κοινωνίας στο πρόβλημα της εξάρτησης, η ενημέρωση 
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των κοινωνικών φορέων της πόλης, η διάθεση έντυπου ενημερωτικού υλικού, η 

προσέγγιση ατόμων και ομάδων υψηλού κινδύνου για την αξιοποίηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της πράξης, η κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας και 

η ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και των 

υπηρεσιών της πράξης. 

 

 04/07-06/07/2014 Αντιρατσιστικό φεστιβάλ 

Συμμετοχή των Κοινωνιοθεραπευτών – Streetworkers στο 17ο Αντιρατσιστικό 

Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μαζί με 

άλλες 160 συλλογικότητες (αντιρατσιστικών, κινηματικών οικολογικών 

μεταναστευτικών, οικολογικών, πολιτικών οργανώσεων, ΜΚΟ, κοινωνικών φορέων). 

Τα στελέχη του προγράμματος «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο 

(πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης και της 

προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» μαζί με στελέχη του ΟΚΑΝΑ καθ` όλη τη 

διάρκεια των τριήμερων εκδηλώσεων με ενημερωτικό περίπτερο. 

α) Διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες και τα 

προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΚΑΝΑ, καθώς και οδηγοί κοινωνικών υπηρεσιών σε 

όλες τις διαθέσιμες γλώσσες 

β)Πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση-συζήτηση με τίτλο "Κοινωνικο-οικονομική Κρίση και 

Εξαρτήσεις" στην οποία συμμετείχαν από κοινού εργαζόμενοι των Μονάδων του 

ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη, Κοινωνιοθεραπευτές-Streetworkers καθώς και 

εργαζόμενοι στην υπηρεσία «Πιλοτικά Προγράμματα Εναλλακτικά της Φυλάκισης», 

όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Προγράμματος και ακολούθησε συζήτηση με 

το κοινό σχετικά με τους τρόπους που η κρίση επηρεάζει τις ζωές ανθρώπων από 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αναλύθηκαν οι λύσεις που επιχειρούν να δώσουν οι 

κοινωνικές υπηρεσίες, οι οργανώσεις και οι αλληλέγγυοι πολίτες  

γ)Συμμετοχή ποδοσφαιρικής ομάδας μελών του ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης στο 

ποδοσφαιρικό τουρνουά που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ κατά τη 

διάρκεια των τριήμερων εκδηλώσεών του 

 

 

 01/09-09/09/2014 Βαλκανική Πλατεία 

Συμμετοχή των Κοινωνιοθεραπευτών – Streetworkers στο ετήσιο φεστιβάλ του 

Δήμου Νεάπολης- Συκεών «Βαλκανική Πλατεία» με τη λειτουργία ενημερωτικού 

περιπτέρου στο οποίο γινόταν ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας για το πρόβλημα των ναρκωτικών, το έργο και τα προγράμματα του 

ΟΚΑΝΑ και για τις δράσεις του εν λόγω προγράμματος και διανεμήθηκε έντυπο 
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ενημερωτικό υλικό του προγράμματος «Προγράμματα στην Κοινότητα και στο 

Δρόμο (πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης) για τη μείωση της ζήτησης και της 

προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών». 

 

 

 

ΞΥΛΙΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ τις 14-7-2014 έως τις 30-8-2014, επί της οδού Γιαννιτσών στο σημείο 

City Gate, 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα 

 

Στο πλαίσιο συνέχισης των δράσεων που αφορούν στις έγκαιρες παρεμβάσεις των στελεχών 

της υπηρεσίας κοινωνιοθεραπευτών, street workers, του ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης, 

παρακαλούμε να μας δοθεί άδεια στησίματος του ξύλινου περιπτέρου επί της οδού 

Γιαννιτσών στο πεζοδρόμιο του City gate, προκειμένου να καλυφθούν στο μέγιστο οι 

καταγεγραμμένες ανάγκες των γύρω περιοχών 

 

 πρόληψης & έγκαιρης παρέμβασης για τη μείωση της ζήτησης εξαρτησιογόνων 

ουσιών, 

 προάσπιση της Δημόσιας υγείας, 

 μείωση της βλάβης,  

 κινητοποίησης ενεργών χρηστών ουσιών για την ένταξη σε θεραπευτικά 

προγράμματα, 

 ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 

 διανομής έντυπου ενημερωτικού υλικού. 

 διανομής οδηγού κοινωνικών υπηρεσιών της πόλης σε ενδιαφερόμενους 

 

Επίσης σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΠΡΑΞΙΣ θα γίνει δωρεάν έλεγχος και τεστ HIV σε τακτά 

διαστήματα για τα οποία θα σας ενημερώσουμε με συγκεκριμένες ημερομηνίες σε νέα μας 

επιστολή.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Ημερομηνία & 

Τίτλος Συνεδριου 

Φορέας Διοργάνωσης 

Συνεδρίου 

Τίτλος παρουσίασης 

10ς 2013 Δήμος Θεσσαλονίκης  Χαρτογράφηση Παρατηρητήριο 

Αποτελέσματα τ 

9ος 20134 Δήμος Αμπελοκήπων Χαρτογράφηση Παρατηρητήριο 

Αποτελέσματα τ 

6ος 2013 Δήμος Νεάπολης Συκεών Παρουσίαση Συμμετοχικές Δράσεις 

Ευκαρίες 

 Δήμος Ευόσμου Κορδελιού Χαρτογράφηση Παρατηρητήριο 

Αποτελέσματα τ 

 Δήμος Καλαμαριάς Χαρτογράφηση Παρατηρητήριο 

Αποτελέσματα τ 

 Δήμος Παύλου Μελά Χαρτογράφηση Παρατηρητήριο 

Αποτελέσματα τ 

 Δήμος ΔΕΛΤΑ ΡΟΜΑ & ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 

 Δήμος Λαγκαδά ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

 Δήμος Χαλκιδόνας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

 ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

 ΟΚΑΝΑ Ημερίδα Δικτύωσης 

 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση Ανατολικής 

& Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

Ενημέρωση μαθητών γονέων  
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ΑΕΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ενημέρωση Φοιτητών για την Πράξη προκειμένου να συμμετέχουν 

Εθελοντικά σε δράσεις 

ΑΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ενημέρωση Φοιτητών για την Πράξη προκειμένου να συμμετέχουν 

Εθελοντικά σε δράσεις 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ Ενημέρωση Φοιτητών για την Πράξη προκειμένου να συμμετέχουν 

Εθελοντικά σε δράσεις 

 

 

8.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  

Ημερομηνία/ Ωρα   

9ος 2013 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

9ος 2014 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

6ος 2013 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ 

6ος 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

7ος 2013 ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

7Ος 2014 ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

12Ος 2013 1Ος 2014 ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 

2Ος  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

 ΚΤΕΛ 

 ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 

 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 ΟΛΘ 

 ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 

 ΠΕΥΚΑ 

 ΝΕΑΠΟΛΗ 
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 ΚΟΡΔΕΛΙΟ 

 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

 ΔΕΛΤΑ 

 ΠΕΡΑΙΑ 

 

 

Ημερομηνία/ Ωρα : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  

Χώρος / θέση διεξαγωγής ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ με έναρξη πορείας από το 

Άγαλμα του Βενιζέλου και λήξη την πλατεία Αριστοτέλους ( άγαλμα Βενιζέλου Αριστοτέλους 

παραλία Λευκός Πύργος άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου, Τσιμισκη, Ναυαρίνου, Αγίας Σοφίας πλατεία 

Αριστοτέλους 

Πολιτιστικά δρώμενα καθ όλη τη διάρκεια της μέρα στην πλατεία Αριστοτέλους  

Διάρκεια :10:00 – 24:00  

Συμμετοχή :Στην πορεία 200 άτομα μέλη προγραμμάτων ενεργοί χρήστες εργαζόμενοι εθελοντική 

ομάδα από ΑΕΙ  

Συνολικός αριθμός εκπροσώπων ανά κατηγορία μέσου :  

 Έντυπα Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Εφημερίδα καρφίτσα_____ 

 Τηλεόραση TV 100, TV EGNATIA, TV SERRES, DION TV 

 Ραδιόφωνα FM 100, METROPOLIS RADIO 

 Άλλο ______ 

Γεωγραφική κατανομή : 

Αριθμός εκπροσώπων μέσων με πανελλαδική εμβέλεια 2 

Αριθμός εκπροσώπων τοπικών μέσων 8 

Δημοσιότητα :  

Αριθμός προβολών, δημοσιευμάτων, αναφορών κλπ των συνεντεύξεων μετά την ολοκλήρωσή 

τους: 

Έντυπα 4 Τηλεόραση 4 Ραδιόφωνα 2 Αλλο fb σελίδα ΟΚΑΝΑ 

Εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών : 

Αναγνώστες 4000 Τηλεθεατές 8000  

Ακροατές 2000 Χρήστες Διαδικτύου 1800 Αλλοι 1000 

Δημοσιότητα :  
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Α) Πρόσκληση Επιστολή Δελτίο Τύπου σε όλους τους Κοινωνικούς Φορείς , ΟΤΑ, Εκκλησία 

Αστυνομία, Φορείς Πρόνοιας, Δικαστικές Αρχές, Θεραπευτικά Προγράμματα Απεξάρτησης 

Αριθμός προβολών, δημοσιευμάτων, αναφορών κλπ μετά την ολοκλήρωσή τους : 

Έντυπα 300 ( προσκλήσεις 100 έντυπα του ΟΚΑΝΑ 200) 

Τηλεόραση  

 TV 100Συνέντευξη Προέδρου ΔΣ ΟΚΑΝΑ Μ.Μαλιώρη Συντονιστή ΟΚΑΝΑ 

Β. Ελλάδας Κ. Γαζγαλίδη Δελτίο Ειδήσεων, 

 TVΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δελτίο Ειδήσεων  

 TV EGNATIA 

Ραδιόφωνα  

 TV 100 Δελτίο Ειδήσεων  

 METROPOLIS RADIO Δελτίο Ειδήσεων  

Εφημερίδες  

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : αφιέρωμα 

 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: αφιέρωμα  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 Δήμου Θεσσαλονίκης 

 ΟΚΑΝΑ 

 ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών : 

 Αναγνώστες 1000 Τηλεθεατές 5000  

 Ακροατές 4500 Χρήστες Διαδικτύου 5000  

Επιστολές ενημέρωσης και ερωτηματολόγιο συμπλήρωσης Στοιχείων και αποδοχής στο Κοινωνό 

Δίκτυο σε Φορείς όπως : 

α) ΜΚΟ β) Εκκλησία γ) Κοινωνικά Παντοπωλεία δ) Κοινωνικά Ιατρεία ε) Ιδρύματα στ) Ενώσεις 

Κοινωνίας Πολιτών ζ) Θεραπευτικά Προγράμματα Απεξάρτησης, η) Εταιρεία Προστασίας 

Ανηλίκων θ) κλπ 
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Έντυπα 4000 ελληνικούς οδηγούς κοινωνικών υπηρεσιών Ν. Θεσσαλονίκης που 

συμπεριελάμβαναν όλους τους συμμετέχοντες; Φορείς και άλλες υπηρεσίες οι οποίες δεν 

μπόρεσαν να έρθουν στην συνάντηση δικτύου ή που δεν τους είχε αποσταλεί επιστολή διότι 

αγνοούσαμε τη ύπαρξή τους και την πληροφορηθήκαμε εκ των υστέρων 

 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 4000 ελληνικοί οδηγοί κοινωνικών υπηρεσιών του Ν.Θες/κης στην 

ελληνική γλώσσα 

 500 οδηγούς κοινωνικών υπηρεσιών στην Βουλγαρική Γλώσσα 

 500 οδηγούς κοινωνικών υπηρεσιών στην Ρωσική Γλώσσα 

 500 οδηγούς κοινωνικών υπηρεσιών στην Αγγλική Γλώσσα 

 500 οδηγούς κοινωνικών υπηρεσιών στην Γαλλική Γλώσσα 

Εκτιμώμενος αριθμός αποδεκτών : 

 Αναγνώστες 5500 ωφελούμενοι της Πράξης και 500 φορείς κοινωνικής 

δικτύωσης 

 

9.ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΥΠΑ 

Συνολικός αριθμός φυλλαδίων που παρήχθησαν 35.750 

Στοιχεία Διάθεσης - Διανομής  

Θέση / 

Υπηρεσία 

Αριθμός 

φυλλαδίων που 

διατέθηκαν 

Αριθμός 

φυλλαδίων που 

διανεμήθηκαν 

Εκτιμώμενος αριθμός 

αποδεκτών που 

έλαβαν γνώση του 

περιεχομένου 

Κοινωνικές 

Υπηρεσίες 

Δήμων 

3000  3000 

Θεραπευτικά 

Προγράμματα 

1000  1000 

ΜΚΟ  600  600 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΙΑΤΡΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

1000  1000 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ  

900  900 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 3000  3000 

Ββάθμια 

εκπαίδευση 

1500  1500 

ΑΕΙ ΤΕΙ 2000  2000 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

1500  1500 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ & 

ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

19000  30000 

ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ 

ΑΣΤΕΓΩΝ 

3250  5000 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στα πλαίσια της δράσης 2.5 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία ,πλήθος προωθητικών 

ενεργειών που αποσκοπούσαν στη δημοσιοποίηση της Πράξης και των αποτελεσμάτων της  

Συνοπτικά οι δράσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής : 

Ενημερωτικές συναντήσεις με πλήθος φορέων  

Συμμετοχή σε ημερίδες /συνέδρια ανά ομάδα στόχο ανά κατηγορία παρέμβασης 

Διοργάνωση ημερίδων/happening 

Συμμετοχή σε πανελλαδικές διοργανώσεις (AIDS. Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών 

κ.α) 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια  

Αποστολή επιστολών ,προσκλήσεων .δελτίων τύπου κλπ 

Συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές 

Σχεδιασμός και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, αφισών , banner κλπ 

Σχεδιασμός και διανομή χάρτη / οδηγού κοινωνικών υπηρεσιών μεταφρασμένο και σε 

άλλες γλώσσες 

Σχετικές αναρτήσεις σε ιστοσελίδες του ΟΚΑΝΑ αλλά και σε άλλων φορέων 

Δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε ημερίδες /συνέδρια /επιστημονικά περιοδικά /εφημερίδες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  
 

Στο Παράρτημα 4 μπορεί να βρεθεί Ειδική Έκθεση που θα αξιολογεί το Έργο συνολικά. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ»,  

Χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Εκπαίδευση στελεχών του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης των 

Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σε μεθόδους έγκαιρης παρέμβασης σε 

κοινωνικές ομάδες (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενεργοί χρήστες) με 

στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Έναρξη 1/7/2012 Λήξη 30/6/2013 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   : 182. 400 ευρώ 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   : Με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) 

 

Το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο : «Εκπαίδευση στελεχών του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων 

Πρόληψης των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σε μεθόδους έγκαιρης 

παρέμβασης σε κοινωνικές ομάδες (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενεργοί 

χρήστες) με στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων» με προϋπολογισμό 182.400 

ευρώ, είχε έναρξη την 1/7/2012 και ολοκληρώθηκε στις 30/6/2013, έκλεισε με δαπάνες 

ύψους 110.000 ευρώ 

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Οργάνωση και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων πρόληψης στην 

κοινότητα και στο δρόμο από τον ΟΚΑΝΑ, τα Κέντρα Πρόληψης και το Πρόγραμμα 

Αυτοβοήθειας στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Έναρξη 1/10/2012 Λήξη 31/1/2015 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη 1/10/2012 2012 Λήξη 30/4/2015 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   : 1.625.000 ευρώ 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   : Με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) 
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Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 2-3 ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ  

 

Κατά την υλοποίηση της πράξης, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης των 

χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των υποέργων 2 – 3 και ως ακολούθως: 

 

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 : «Οργάνωση και 

υλοποίηση των νέων προγραμμάτων πρόληψης στην κοινότητα και στο δρόμο από τον 

ΟΚΑΝΑ, τα Κέντρα Πρόληψης και το Πρόγραμμα Αυτοβοήθειας στη Θεσσαλονίκη» 

 

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του υποέργου 2 είχε έναρξη την 1/10/2012 και λήξη την 

31/1/2015. Κρίθηκε αναγκαία η παράταση υλοποίησης του υποέργου 2 έως την 

30/4/2015 με δεδομένο ότι το προσωπικό ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκε για την 

υλοποίηση της πράξης θα απασχολείται σε αυτήν έως τον Ιανουάριο 2015 και για την 

αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και την έκδοση αποτελεσμάτων απαιτείται 

τουλάχιστον ένα τρίμηνο στη συνέχεια (Απρίλιος 2015). Επίσης οι δράσεις : α) προβολής 

της πράξης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της και β) συντονισμός, 

παρακολούθηση και υλοποιήσει φυσικού αντικειμένου του υποέργου προβλέπεται να 

ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2015.  

Νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου 2 : 1/10/2012 – 

30/04/2015 

 

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 : «Εξωτερική αξιολόγηση πράξης» 

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του υποέργο 3 είχε έναρξη την 18/11/2013 και λήξη την 

31/1/2015. 

Κρίθηκε αναγκαία η παράταση υλοποίησης του υποέργου 2 έως την 30/4/2015 ( λήξη 

πράξης) με δεδομένο ότι το υποέργο 2 της πράξης και άρα συνολικά το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο της πράξης θα ολοκληρωθεί στις 30/40/2015. 

Νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου 3:  

18/11/2013 – 30/04/2015 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο αρχικός, ο τροποποιημένος προϋπολογισμός καθώς και η ανάλυση δαπανών έχουν 

παρατεθεί στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Κύριοι στόχοι της λειτουργίας των νέων προγραμμάτων στη κοινότητα και στο δρόμο είναι : 

Η προσέγγιση πληθυσμών που δυσκολεύονται ή δεν αποφασίζουν ή δε γνωρίζουν τις 

υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν 

Η γνωστοποίηση των υπηρεσιών, σε αυτούς τους πληθυσμούς, έγκαιρης παρέμβασης, 

θεραπείας, απεξάρτησης για την αύξηση της προσβασιμότητας,  

H ενίσχυση των τοπικών υποστηρικτικών δικτύων και η κινητοποίηση των μελών της 

κοινότητας για την προαγωγή της πρόληψης, 

 H στοχευόμενη ενημέρωση της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα των νέων για την εξάρτηση 

στους χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας,  

Η προσέγγιση στο δρόμο «ομάδων υψηλού κινδύνου», όπως για παράδειγμα οι μετανάστες–

πρόσφυγες και η επικοινωνία στη γλώσσα τους με κατάλληλα φτιαγμένο υλικό 

 

Η προτεινόμενη πράξη, μέσω των υποέργων που θα υλοποιηθούν θα συμβάλλει :  

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

• στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω 

παρεμβάσεων σε νευραλγικούς 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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ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Εκπαίδευση στελεχών του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης των 

Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σε μεθόδους έγκαιρης παρέμβασης σε 

κοινωνικές ομάδες (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενεργοί χρήστες) με 

στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης για εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 

για τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία και για τα 

στελέχη του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. είχαν διπλό χαρακτήρα. 

Η επιμόρφωση είχε σκοπό τη συμβουλευτική και στήριξη σε θέματα αγωγής και προαγωγής 

της υγείας των ενεργών χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών (Ο.Σ.) καθώς και την ενημέρωση 

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

παρεχόμενων υπηρεσιών προς την Ο.Σ. 

Τα σεμινάρια είχαν ως αποτέλεσμα την υποβοήθηση των εκπαιδευομένων στην κατανόηση 

των ιδιαιτεροτήτων της Ομάδας – Στόχου (Ο.Σ) και την απόκτηση της απαιτούμενης 

παιδαγωγικής κατάρτισης 

 

Παραδοτέα του Υποέργου 1 

 Π..Α Σύνολο προγραμμάτων κατάρτισης : 12 προγράμματα.  
Συνολικός αριθμός καταρτιζομένων : 240 στελέχη ΟΚΑΝΑ και Κέντρων 
Πρόληψης 
Συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης : 1.100 ώρες 

. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Οργάνωση και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων πρόληψης στην 

κοινότητα και στο δρόμο από τον ΟΚΑΝΑ, τα Κέντρα Πρόληψης και το Πρόγραμμα 

Αυτοβοήθειας στη Θεσσαλονίκη 

ΔΡΑΣΗ 2.1. Μελέτη για τη Διερεύνηση των αναγκών των ομάδων-στόχου στις οποίες θα 

γίνουν οι παρεμβάσεις 

ΔΡΑΣΗ 2.2 Οργάνωση και υλοποίηση των νέων προγραμμάτων πρόληψης στην κοινότητα και στο 

δρόμο από τον ΟΚΑΝΑ, τα Κέντρα Πρόληψης και το Πρόγραμμα Αυτοβοήθειας στη Θεσσαλονίκη, 

για 24 μήνες.  

ΔΡΑΣΗ 2.3 Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών/φορέων/ επαγγελματιών 

με τον ΟΚΑΝΑ και τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ για τη δημιουργία ενός πλαισίου 

πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών στις τοπικές κοινωνίες και το συστηματικό έλεγχο και 

αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων.  

 

ΔΡΑΣΗ 2.4. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης της λειτουργίας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης σε όλη την επικράτεια 

και όπου υπάρχει ανάγκη, με παράλληλη δέσμευση διάχυσης των αποτελεσμάτων της 

παραπάνω πιλοτικής πράξης  
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ΔΡΑΣΗ 2.5: Προβολή πράξης, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων  

 

 

ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 Τα (12) προγράμματα επιμόρφωσης για εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη, για τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης σε Αττική και 

Κεντρική Μακεδονία και για τα στελέχη του Προγράμματος Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. θα έχουν διπλό χαρακτήρα. 

 Χαρτογράφηση των περιοχών στις οποίες υπάρχει πρόβλημα χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών αι αύξηση του πληθυσμού των χρηστών 

εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και των περιοχών συνάθροισης ομάδων 

υψηλού κινδύνου 

 Σχεδιασμός παρεμβάσεων ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης ενεργών χρηστών με 

σκοπό τη μείωση της βλάβης /μείωσης της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων κ.α 

 Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την προσέγγιση των ενεργών χρηστών 

 Σχεδιασμός παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους(αποφυλακισμένοι, 

εκδιδόμενες γυναίκες, μετανάστες, πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, κ.ά) 

 Σχεδιασμός παρεμβάσεων σε συγκεκριμένους Δήμους/περιοχές που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

 Υλοποίηση πλήθους Παρεμβάσεων ανά ομάδα στόχο  

 Συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων για εξαγωγή περαιτέρω στοιχείων που θα 

βοηθήσουν στο σχεδιασμό επιμέρους παρεμβάσεων 

 Υλοποίηση καινοτόμων Προγραμμάτων όπως αναφέρονται ενδεικτικά τα 

παρακάτω:  

 ΕυΜΕΛεια 

Φιλοξενείο/Υπνωτήριο 

 Παρατηρητηρίο 

 Κάλυψη ιατρικών κοινωνικών, προνοιακών και νομικών αναγκών 

των ομάδων στόχων 

 Πραγματοποιήθηκε παροχή υπηρεσιών όπως: 

Παροχή υλικού ασφαλούς χρήσης 

Ατομική συμβουλευτική για θέματα λοιμωδών νοσημάτων  
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Παραπομπή για παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και εφαρμογή 

παρεμβάσεων μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών 

Συμβουλευτική με σκοπό την κινητοποίηση τους για ένταξη σε προγράμματα 

θεραπείας υποκατάστασης ή αντιρετροική 

 Βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τους ωφελούμενους της 

πράξης  

 Υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση/ευαισθητοποίσης του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου 

 Δημιουργία δικτύου συνεργασίας με πλήθος φορείς ανά παρέμβαση ανά 

ομάδα στόχο/ Λίστα καταγραφής αυτών  

 Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού 

υλικού για τους ωφελουμένους πράξης και για την ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση της κοινής γνώμης για το ζήτημα της ουσιοεξάρτησης και της 

προσφοράς βοήθειας στους ουσιοεξαρτημένους 

 Πλήθος δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου 

 

. 

Όπως προκύπτει από την περιγραφή δράσεων/ενεργειών ειδικών εκθέσεων ανά δράση και 

λοιπών στοιχείων που παρατίθενται στην τελική έκθεση τεκμηριώνεται :  

 Ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τελικά ανταποκρινόταν 

στις ανάγκες των ωφελούμενων (αποτελέσματα 

χαρτογράφησης, αριθμός προσεγγίσεων, αριθμός 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα  

 Η επίτευξη της αρχικής στοχοθεσίας όπως αυτή είχε τεθεί στο 

συγκεκριμένο έργο. 

 Η πραγματοποίηση των κατάλληλων παρεμβάσεων σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη συνέβαλαν στην επίτευξη της στοχοθεσίας 

 Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τα αποτελέσματα του 

υποέργου, κρίνονται πολύ ικανοποιητικά και σύμφωνα με την 

απόφαση ένταξης και το τεχνικό δελτίο της πράξης 

 Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος ως υιοθέτηση και 

συμμόρφωση στις οδηγίες Διεθνών Οργανισμών καθώς και στις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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 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 δημιουργία δικτύου και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ 

ΟΚΑΝΑ και πλήθος αρμόδιων φορέων για την επίτευξη των στόχων 

 Η διάχυση των αποτελεσμάτων Του Έργου μέσω ενεργειών 

δημοσιοποίησης 

  Η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου κρίνεται πολύ 

ικανοποιητική ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη τις δυσκολίες που 

δημιουργούσε η πολυπλοκότητα αυτού  

 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, 

πολλαπλασιαστικές και σε πολλούς τομείς . 

Ενδεικτικά παραδείγματα(δεικτών)είναι α) ο αριθμός των ΧΕΝ που προσεγγίστηκαν 

που έχοντας αποκαταστήσει συχνή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες , 

προσπαθούν να μειώσουν τη βλάβη από την εξάρτηση, να ενταχθούν σε 

προγράμματα υποκατάστασης ,σε αντιρετροική θεραπεία κ.α ανταποκρινόμενοι με 

αυτό τον τρόπο στην αρχική διαφημιστική εκστρατεία β) η ευαισθητοποίηση και 

τελικά ο μεγάλος βαθμός συμμετοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, 

Φοιτητές) γ) η ενημέρωση/ευαισθητοποίηση πλήθους φορέων όπως Τοπικοί Φορείς 

ΜΚΟ, Υπηρεσίες Υγείας ,Εκπαιδευτική Κοινότητας , ΜΜΕ , Επιστημονική Κοινότητα 

αλλά και το ευρύτερο κοινό γενικότερα δ) Η εποικοδομητική συνεργασία και η 

κάλυψη υπηρεσιών /αναγκών της ομάδας στόχου από τους προαναφερόμενους 

φορείς (ο καθένας στον τομέα του) 

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι παρεχόμενες από αυτό 

υπηρεσίες δημιουργούν κοινωνική προστιθέμενη αξία, τόσο σε 

επίπεδο βελτίωσης της υγείας των χρηστών (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 . 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 194  

 

 

Παραδοτέα του Υποέργου 1 

 Π..Α Σύνολο προγραμμάτων κατάρτισης : 12 προγράμματα.  
Συνολικός αριθμός καταρτιζομένων : 240 στελέχη ΟΚΑΝΑ και Κέντρων 
Πρόληψης 
Συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης : 1.100 ώρες 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

Παραδοτέα του Υποέργου 2. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 Π..Α Τεύχος Μελέτης για τη Διερεύνηση των αναγκών των ομάδων στόχου στις οποίες 

θα γίνουν οι παρεμβάσεις 

Π.Β Βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τους ωφελούμενους της 

πράξης : Χαρακτηριστικά προσκομιζομένων ατόμων (προφίλ, ιστορικό κ.α.), νέες 

επαφές (μέσα από τα ερωτηματολόγια κ.α.), νέοι προσερχόμενοι στις υπηρεσίες του 

ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης, επαφές με συγκεκριμένες πληθυσμιακές 

ομάδες, επιτυχείς παραπομπές στις υπηρεσίες παρέμβασης και θεραπείας, 

 

Π.Γ  Λίστα καταγραφής επαφών και παρεμβάσεων με τοπικούς φορείς / αρχές – 

τεκμηρίωση της δικτύωσης 

Π.Δ Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόληψης σε όλη 

την επικράτεια και όπου υπάρχει ανάγκη, με παράλληλη δέσμευση διάχυσης των 

αποτελεσμάτων της παραπάνω πιλοτικής πράξης 

Π.Ε Προωθητικές ενέργειες (συνεντεύξεις τύπου, συνεδρίες με τοπικούς φορείς και 

χαράσσοντες πολιτική στις πόλεις που θα γίνει κατάρτιση, 

 

Π.ΣΤ  Ενέργειες Προβολής στα ΜΜΕ (έκδοση Δελτίων Τύπου, δημοσίευση 

προκηρύξεων σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και στις ιστοσελίδες του ΟΚΑΝΑ, του 

Υπουργείου Υγείας 

Π.Ζ Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για 

ωφελουμένους πράξης και για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για 

το ζήτημα της ουσιοεξάρτησης και της προσφοράς βοήθειας στους 

ουσιοεξαρτημένους 

Π.Η Υλοποίηση νέων πρακτικών παρέμβασης (προγράμματα πρόληψης) στην κοινότητα και 

στο δρόμο στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας στις 2 Υπηρεσίες «Δουλειάς 

στο Δρόμο» του ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, σε10 Κέντρα Πρόληψης των 

Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και στο Πρόγραμμα Αυτοβοήθειας στη 

Θεσσαλονίκη για χρονικό διάστημα 24 μηνών 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι το πρόβλημα της χρήσης εξαρτησιογόνων 

ουσιών καθώς και ότι η αύξηση των κρουσμάτων χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

αλλά και του αριθμού των ατόμων που ανήκουν σε αποκλεισμένες ομάδες είναι ένα 

θέμα που αφορά την ευρύτερη κοινότητα και τη χώρα μας γενικότερα 

Μέσω 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 επαφή με τις τοπικές κοινότητες και σε συνεργασία με αυτές, 

καταγράφοντας τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους, υλοποιήθηκαν 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.  

Τα προβλήματα της Ο.Σ είναι πολλαπλά. Εκτός των θεμάτων που σχετίζονται άμεσα 

με τη χρήση , τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, κοινωνικά 

προνοιακά, νομικά κ.α  

Επίσης, χρειάζονται ιδιαίτερη κινητοποίηση και ενθάρρυνση προκειμένου να καταφέρουν 

να απευθυνθούν σε υπηρεσίες. Το θέμα της γλώσσας, της γραφειοκρατίας και πολλές 

φορές του κοινωνικού στίγματος τους κρατά μακριά από τον στόχο που προσπαθούν να 

θέσουν. Η κατάσταση υγείας τους, η καθημερινή εμπλοκή με το νόμο, οι κακουχίες λόγω 

έλλειψης στέγης αρκετές φορές καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το να είναι συνεπείς στα 

ραντεβού τους στις υπηρεσίες.  

Επιπρόσθετα θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η αναποτελεσματικότητα ή ακόμη 

και έλλειψη σχετικών υπηρεσιών καθώς και η έλλειψη προσωπικού που 

αντιμετωπίζουν οι διάφορες υπηρεσίες , στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που 

διανύουμε ως χώρα. 

Για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών της Ο.Σ πραγματοποιήθηκαν μια 

σειρά επαφών με διάφορους φορείς , με σκοπό την κάλυψη μέρους των αναγκών 

αυτών μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας. 



Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο: 
«Προγράμματα στην Κοινότητα και στο Δρόμο (Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης) για τη μείωση 

της ζήτησης και της προσφοράς εξαρτησιογόνων ουσιών» 

Παραδοτέο ΠΑ3: «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» Σελίδα | 196  

Κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί ιδιαίτερα, η αξία τόσο της δημιουργίας όσο και της 

διατήρησης του «Δικτύου» συνεργασίας με φορείς και υπηρεσίες γιατί έτσι 

διευκολύνεται κατά πολύ την σφαιρικότερη αντιμετώπιση των πολλαπλών και 

ποικίλων αναγκών αυτού του πληθυσμού. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με το 

μέγεθος και την πολυμορφία του πληθυσμού των ομάδων στόχου, εκτιμάται, ότι α 

ήταν περιορισμένος . Η διαφορετικότητα των ομάδων στόχου μεταξύ τους, 

απαιτούσαν περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση στοχευόμενων παρεμβάσεων . ‘Όμως παρά τις δυσκολίες αυτές 

πραγματοποιήθηκε και στις δύο πόλεις αφενός μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων 

αφετέρου παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν καινοτόμες. 

Οι πραγματοποιηθείσες δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων 

του έργου κρίνονται επιτυχείς σε σχέση με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες Οι 

κατηγορίες του στοχοθετούμενου κοινού -που πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις - 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές ,καθώς καθεμία από αυτές αποτελεί πολλαπλασιαστή της 

παρεχόμενης πληροφόρησης με διαφορετικό επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου, κρίνονται πολύ ικανοποιητικά γιατί 

ενείχε βαθμό δυσκολίας (πολυπλοκότητα δράσεων/ομάδας στόχου) ως προς την 

οργάνωση και το χρόνο υλοποίησή του Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο σημαντικότερος 

δείκτης που καθιστά επιτυχημένο το πρόγραμμα , είναι ο αριθμός των 

προσεγγίσεων/συμμετοχών/παραπομπών που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προστασία της 

δημόσιας υγείας ,της ατομικής υγείας του χρήστη, καθώς και στην 

ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στο συγκεκριμένο θέμα.  

Αδιαμφισβήτητα, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πρέπει να έχουν συνέχεια και συνέπεια 

για να επιτευχθούν/ διατηρηθούν τα προσδοκώμενα /ικανοποιητικά αποτελέσματα και στο 

μέλλον. 

 Όμως η βιωσιμότητά του στο μέλλον, θα εξαρτηθεί από την επάρκεια οικονομικών 

και ανθρώπινων πόρων. 

Ο ΟΚΑΝΑ σε επίπεδο Διοίκησης (πρώην & νυν προέδρων καθώς και λοιπών 

στελεχών της διοίκησης) προέβη σε μια σειρά ενεργειών, προκειμένου να 
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υποστηρίξει το όλο εγχείρημα (έκδοση απαραίτητων διοικητικών αποφάσεων, 

τροποποιήσεις ΤΔΕ, κ.α). 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία , σε περιόδους οικονομικής κρίσης ,οι 

κοινωνικές ανισότητες εντείνονται και οι ανάγκες των ατόμων που ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, .είναι αυξανόμενες και πολυεπίπεδες Ο ΟΚΑΝΑ μέσω 

της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου επιχείρησε να συμβάλλει με το δικό του 

τρόπο στη μείωση των ανισοτήτων και διακρίσεων και να προασπίσει και τη 

δημόσια υγεία γενικότερα  

Τέλος αξίζει να τονισθεί ,ότι η επιτυχία του εγχειρήματος σε σχέση με το σύντομο 

χρονικό διάστημα υλοποίησης, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό .στις πολύτιμες 

προσπάθειες και στο προσωπικό ζήλο που επέδειξαν οι επαγγελματίες/στελέχη που 

εμπλέκονταν στο Έργο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5  
 

 

Στο Παράρτημα 5 μπορεί να βρεθούν (Βάσεις Δεδομένων ποσοτικών /προσωπικών 

στοιχείων Θεσσαλονίκης , Βάσεις Δεδομένων ποσοτικών Αθήνα/ Έντυπο υλικό, Δελτία 

τύπου, φωτογραφίες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 

 

Σημείωση: Λόγω του μεγάλου όγκου υλικού Αθήνας /Θεσσαλονίκης το παράρτημα 

επισυνάπτεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά στοιχεία. 

 

 

 


