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Στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ένα σημαντικό αριθμό χρηστών που 
ως επί το πλείστον έχουν σπάνια έως καθόλου επαφή με υπηρεσίες υγείας και 
κοινωνικές υπηρεσίες, που ζουν στο δρόμο σε άθλιες συνθήκες από άποψη 
yυγιεινής και που αναπτύσσουν επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως το μοίρασμα 
συριγγών. Οι συνθήκες αυτές τους αποδυναμώνουν και τους καθιστούν ευάλωτους 
και εκτεθειμένους σε καταστάσεις όπως η υπερβολική δόση και οι σωματικές 
βλάβες από τη λάθος ενέσιμη χρήση. Τα προβλήματα που αυτή τη χρονική στιγμή 
χρειάζονται αντιμετώπιση είναι:  

• Η αύξηση του HIV στο πληθυσμό των ΧΕΝ  
• Η αύξηση των βλαβών και της μετάδοσης ασθενειών που σχετίζονται  
 με την ενέσιμη χρήση (HCV, HBV, ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ)  
• Υπερδοσολογία  
• Αύξηση της ενέσιμης χρήσης σε δημόσιους χώρους  
• Ανησυχία των πολιτών για τις πεταμένες σύριγγες  
 
Φαίνεται ότι οι αλλαγές σε μακρο-επίπεδο, όπως η πρόσφατη οικονομική κρίση - 
άμεσα ή έμμεσα - μέσω των αυξανόμενων κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και 
δυσκολιών, όπως η ανεργία, η ακραία φτώχεια, η έλλειψη στέγης, το στίγμα, οι 
διακρίσεις και η κοινωνική απομόνωση των χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών (ΧΕΝ) 
καθώς και οι περιορισμοί των πόρων για την πρόληψη και τη θεραπεία, 
μεταφράζονται σε αύξηση των επικίνδυνων συμπεριφορών σε ατομικό επίπεδο στο 
συγκεκριμένο πληθυσμό.  
 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 3.320 μοναδικοί ΧΕΝ 

• Μέσος Όρος ηλικίας 35.8 
• άστεγοι 23,1% 
• χωρίς ασφαλιστική κάλυψη 64,1% 
• από χώρες εκτός Ελλάδας 15% 
• πρακτικές υψηλού κινδύνου, όπως  

- ενδοφλέβια χρήση τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα 54%  
- συχνή κοινή χρήση συριγγών 11%, 
- σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλακτικό : 41% των ανδρών, 64% 
των γυναικών  

• Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των συμμετεχόντων ανέφερε ότι ο 
τελευταίος τους σεξουαλικός σύντροφος δεν ήταν ΧΕΝ: 55.5% των 
ανδρών, 29,6% των γυναικών  
• 543 (16,4%) βρέθηκαν θετικοί για HIV 
• Οι μισοί περίπου από αυτούς (48,2%) διαγνώστηκαν για πρώτη φορά 
μέσω του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.  
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Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ 
ΟΚΑΝΑ 

Ο Σταθμός Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων λειτουργεί σύμφωνα με το μοντέλο 
της Ενδιάμεσης Δομής Άμεσης πρόσβασης (Low Threshold intermediate structure) 
και αναπτύσσει τη δράση του σε δύο άξονες: 

Τις δράσεις στο δρόμο (Streetwork) 
Τις δράσεις εντός του Σταθμού 
 
Οι στόχοι της Δουλειάς στο Δρόμο (Streetwork) είναι: 
1. Η προσέγγιση χρηστών που δεν έχουν επαφή με υπηρεσίες βοήθειας για το 
πρόβλημα της χρήσης. 
2. Η σταθεροποίηση της σχέσης με χρήστες που έχουν ήδη προσεγγιστεί και η 
διασύνδεση ή παραπομπή σε υπηρεσίες που χρειάζονται. 
3. Η συλλογή πληροφοριών από τους ίδιους τους χρήστες για χώρους όπου 
υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί μία παρέμβαση. 
 
Λόγω της υψηλής αύξησης επικράτησης της μόλυνσης HIV μεταξύ των ενεργών 
χρηστών το 2011, ο Σταθμός Φροντίδας δημιούργησε το Δίκτυο «ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ», σε συνεργασία  
με τους: PRAKSIS, ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ. ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Οι streetworkers του Σταθμού μέσα από αυτή τη 
συνεργασία υλοποιούν εξορμήσεις σε καθημερινή βάση και καλύπτουν όλες τις 
«πιάτσες» της Αθήνας με στόχο την αύξηση της διανομής και ανταλλαγής 
συριγγών, προκειμένου να αυξηθεί η κάλυψη των ΕΧΗ σε καθαρές σύριγγες. 

 
Υπηρεσίες που παρέχονται εντός του Σταθμού 
1. Στέκι Δημιουργικής απασχόλησης 
2. Ενημέρωση – Συμβουλευτική – Εκπαίδευση  
3. Διασύνδεση και παραπομπές σε Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής πρόνοιας 
4. Σίτιση 
5. Φροντίδα Υγιεινής 
 
Οι παράγοντες που έχουν λειτουργήσει ώστε οι χρήστες που δύσκολα 
προσεγγίζουν ή δεν έχουν προσεγγίσει υπηρεσίες βοήθειας για τη χρήση να 
παραμείνουν στο περιβάλλον τoυ Σταθμού και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες που 
παρέχει είναι οι παρακάτω: 
 

• Η συχνή και σταθερή παρουσία των ομάδων streetwork στους 
χώρους συνάθροισης των χρηστών. 
• Η χωρίς προϋποθέσεις δυνατότητα προσέγγισης του Σταθμού για την 
λήψη υπηρεσιών. 
• Η σχέση που αναπτύσσεται με το προσωπικό. Οι Σύμβουλοι του 
Σταθμού βοηθούν τους χρήστες να επιτύχουν τους στόχους που οι ίδιοι 
θέτουν. 
• Η δυνατότητα να ζητούν συγκεκριμένη βοήθεια από όποιο μέλος του 
προσωπικού επιλέξουν.  
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