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Η Ευρωπαϊκή και διεθνής έρευνα δείχνει ότι σε όλο τον κόσμο αυξάνονται οι 
περιπτώσεις φυλάκισης με ένα υψηλό ποσοστό αυτών να αποδίδονται στην 
παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και σε άλλα σχετιζόμενα με τη χρήση 
ναρκωτικών παραπτώματα. Η πλειοψηφία των προβληματικών χρηστών 
ναρκωτικών ουσιών έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης κάποια στιγμή στη ζωή τους, 
ενώ παράλληλα οι χρήστες ναρκωτικών αποτελούν υψηλό ποσοστό του 
πληθυσμού των φυλακών. Οι κρατούμενοι χρήστες ναρκωτικών επιδεικνύουν 
συμπεριφορές χρήσης υψηλού κινδύνου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την 
επιδείνωση των δεικτών υγείας και συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
μολύνσεων από HCV και HIV και των δεικτών επαναφυλάκισης. Ωστόσο, τα 
ευρήματα δείχνουν ότι η θεραπεία στο πλαίσιο των σωφρονιστικών καταστημάτων 
είναι αποτελεσματική, ενώ από τις διάφορες μορφές θεραπείας, η υποκατάσταση 
οπιοειδών αποδεικνύεται ως η πιο δημοφιλής και οικονομικά αποδοτική και με τους 
υψηλότερους δείκτες συγκρατησιμότητας. 

Μεγάλοι οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής Μείωση της Βλάβης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υποστηρίζουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει στο πλαίσιο των σωφρονιστικών 
καταστημάτων να παρέχουν τις ίδιες επιλογές θεραπείας που παρέχονται και στην 
κοινότητα. Έχουν εκδώσει δε σχετικά άρθρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας γι αυτόν ακριβώς το σκοπό. 

Στις περισσότερες χώρες που παρέχεται στην κοινότητα η θεραπευτική επιλογή της 
χορήγησης υποκατάστατων οπιοειδών, η δημιουργία του αντίστοιχου 
προγράμματος στις φυλακές πραγματοποιήθηκε μετά από μια περίοδο 
καθυστέρησης 10 – 20 ετών. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαθέτουν τέτοια προγράμματα, αν και για την ώρα καλύπτουν μόνο ένα μικρό 
ποσοστό των εξαρτημένων κρατουμένων. Η Ελλάδα είναι μία από τις τελευταίες 
χώρες που εισήγαγε τη θεραπεία με υποκατάστατα στις φυλακές με την έναρξη 
λειτουργίας του προγράμματος σε δύο μεγάλα καταστήματα, εκείνο του Αγίου 
Στεφάνου στην Πάτρα (έναρξη 1/9/2014) και στις δικαστικές φυλακές 
Κορυδαλλού, στην Αθήνα (αναμένεται άμεσα η έναρξη λειτουργίας του). Και τα 
δύο προγράμματα δημιουργήθηκαν από τον ΟΚΑΝΑ παρά τις δραστικές περικοπές 
του προϋπολογισμού του λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς ο ΟΚΑΝΑ είναι ο 
μόνος φορέας στη χώρα που παρέχει ολοκληρωμένη θεραπεία υποκατάστασης από 
το 1995. Λόγω της καινοτομίας τους στον ελληνικό χώρο, για τη λειτουργία των 
προγραμμάτων αυτών στις φυλακές αξιοποιείται η κλινική και διοικητική εμπειρία 
από τη λειτουργία των αντίστοιχων προγραμμάτων στην κοινότητα καθώς και από 
τη διεθνή εμπειρία.  
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