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Προγράμματα και παρεμβάσεις του ΟΚΑΝΑ για την αντιμετώπιση 
της εξάρτησης: Στόχοι και αποτελέσματα 

 

Το 2011, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης άρχισαν να είναι πλέον ορατές στην 
ελληνική κοινωνία και, ιδιαίτερα, σε ορισμένες περιοχές των μεγάλων αστικών 
κέντρων και στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  

Ειδικότερα όσον αφορά το φαινόμενο της ουσιοεξάρτησης, οι μεταβολές στα 
επιδημιολογικά δεδομένα και ειδικότερα η επιδημία HIV/AIDS στους χρήστες 
ενέσιμων ναρκωτικών στην περιοχή της Αττικής, έκαναν επιτακτικό τον 
ανασχεδιασμό της πολιτικής του ΟΚΑΝΑ. Συγκεκριμένα οι προτεραιότητες για τον 
Οργανισμό ήταν: α) η ανάπτυξη και η αναδιάρθρωση του προγράμματος 
υποκατάστασης οπιοειδών για την εξάλειψη της λίστας αναμονής, β) η 
εντατικοποίηση των δράσεων μείωσης της βλάβης και προαγωγής της υγείας και γ) 
η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και στοχευμένων δράσεων για ειδικές πληθυσμιακές 
ομάδες, στο πλαίσιο προγραμμάτων με χρηματοδότηση από την ΕΕ. 

Ο ΟΚΑΝΑ κατέβαλλε άμεσα, και εξακολουθεί να καταβάλει, τεράστια προσπάθεια, 
εν μέσω δημοσιονομικής λιτότητας, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες 
ανάγκες πρόληψης, θεραπείας και μείωσης της βλάβης με σημαντικά 
αποτελέσματα ήδη από το 2012.  

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ιδιαίτερα αποδοτική υπήρξε μέχρι σήμερα η 
δημιουργία δικτύου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη 
συνεργασιών και κοινών δράσεων  

Η καλύτερη διασύνδεση του προγράμματος υποκατάστασης οπιοειδών με τις 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των μονάδων σε 
νοσοκομειακό πλαίσιο, συνέβαλλε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Μέσα από την υλοποίηση νέων στοχευμένων παρεμβάσεων, τέθηκε σε νέα βάση ο 
διάλογος και η συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλους 
δημόσιους φορείς στους τομείς της υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης καθώς και 
υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα της 
πρόσβασης των εξαρτημένων ατόμων στη φροντίδα και τη θεραπεία.  

Η αποτελεσματική ανταπόκριση στο πρόβλημα της εξάρτησης και των 
σχετιζόμενων με αυτή νοσημάτων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα 
άμβλυνσης των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στη δημόσια υγεία 
και την ευημερία σε αστικά περιβάλλοντα.  
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