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Με την πάροδο του χρόνου τα Κέντρα 
Πρόληψης του Δήμου Αθηναίων έχουν 
συμβάλει ώστε όλο και περισσότερα άτομα να 
έρχονται σε επικοινωνία με τα μηνύματα της 
πρόληψης και όλο και περισσότεροι πολίτες να 
ενστερνίζονται τη φιλοσοφία της.  Η πρόληψη 
είναι στάση ζωής, είναι συνειδητή επιλογή προς 
μία ζωή απαλλαγμένη από εξαρτήσεις κάθε 
είδους, μία ζωή δημιουργική και ιδωμένη μέσα 
από το πρίσμα της ενεργής συμμετοχής, της 
κατανόησης του εαυτού και του άλλου, της 
επιθυμίας για βελτίωση και πρόοδο όχι μόνο σε 
ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. 
 
Ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να 
δραστηριοποιηθεί σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο 
τεχνολογικά και επιστημονικά κόσμο, με 
αποτέλεσμα να βιώνει αρνητικά συναισθήματα, 
όπως κοινωνικό αποκλεισμό, απογοήτευση, 
μοναξιά, ματαίωση. Ας αναλογιστούμε λοιπόν 
όλοι σήμερα με αφορμή τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών τον 
καθοριστικό ρόλο που μπορεί η Πρόληψη να 
διαδραματίσει σε αυτό το περιβάλλον. 
 
Προσωπικά, θέλω να ευχηθώ σε όλα τα Στελέχη 
της Πρόληψης και σε όλους όσους εμπλέκονται 
στο έργο της, δύναμη και έμπνευση ώστε οι 
προσπάθειές τους να συνεχιστούν απρόσκοπτα. 
Τόσο εγώ ο ίδιος, όσο και ο Δήμαρχος Αθηναίων 
κύριος Καμίνης, έχουμε θέσει τους εαυτούς μας 
στην υπηρεσία της Πρόληψης και στην 
πραγματοποίηση του οράματος που έχουμε για 
ένα καλύτερο αύριο, απαλλαγμένο από κάθε 
είδους εξάρτησης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ «Αθηνά Υγεία» 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

26η ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
 Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "Αθηνά - 

Υγεία" του Δήμου Αθηναίων επιδιώκει τόσο την 
ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση του ατόμου, όσο και 
τη μείωση των παραγόντων που οδηγούν στη 
χρήση νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων 
ουσιών καθώς και σε άλλες μορφές εξαρτητικών 
στάσεων και συμπεριφορών. 
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των 
Ναρκωτικών, είναι ευκαιρία να επανεξετάσουμε 
όλοι μας το ρόλο και τη σημασία της υιοθέτησης 
ενός υγιούς τρόπου ζωής μακριά από ό,τι 
υπονομεύει την ατομική, κοινωνική, ψυχική και 
συναισθηματική μας υγεία. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να αντιληφθούμε ότι η Πρόληψη της 
Εξάρτησης και η Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας, δεν αφορά συγκεκριμένες ομάδες, αλλά 
αγγίζει το σύνολο του πληθυσμού μέσα από την 
ενεργοποίηση όλων για μια ζωή απαλλαγμένη από 
κάθε λογής εξάρτηση. 
 
Ο Δήμος Αθηναίων εδώ και πολλά χρόνια στέκεται 
αρωγός σε κάθε προσπάθεια ενδυνάμωσης του 
ατόμου, ευαισθητοποίησης του συνόλου της 
τοπικής κοινότητας και καθημερινού αγώνα για 
την αντιμετώπιση οποιασδήποτε βλαπτικής 
συμπεριφοράς για το άτομο και την κοινωνία. 
 
Σε περιόδους κρίσης το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά 
Υγεία», αφουγκραζόμενο τις διαρκώς αυξανόμενες 
ανάγκες των πολιτών, συνεργάζεται με φορείς της 
κοινότητας (σχολεία, αθλητικοί και πολιτιστικοί 
σύλλογοι, επαγγελματικές ομάδες, αστυνομία, 
εκκλησία), στην υλοποίηση προγραμμάτων 
πρόληψης. 
 
Σταθεροί βοηθοί και συνεργάτες μας σε αυτή την 
προσπάθεια παραμένει το Υπουργείο Υγείας, ο 
ΟΚΑΝΑ και η Περιφέρεια Αττικής που στηρίζουν 
τις δράσεις μας. 
 

mailto:athinapromahos2@gmail.com
http://www.athinaprevention/
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic5oq6uN_bAhWLaVAKHStqDcoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dimarxos.gr/dimos-athineon-24ori-apergia-tin-paraskevi-27012017-ke-apochi-apo-tin-ergasia-savvatokyriako/&psig=AOvVaw0XKdiFFqyNaveib9XH9Yyk&ust=1529487866469157


 
 
                 
 
 
                                                                                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ  

LOCALIZE IT! 
Η βαριά επεισοδιακή κατανάλωση 
αλκοόλ θέτει σοβαρό ρίσκο για την 
υγεία και μπορεί να έχει πολλαπλές 
βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες 
συνέπειες για το άτομο, 
συμπεριλαμβανομένων της σχολικής 
αποτυχίας, της βίας, των οδικών 
ατυχημάτων, των τραυματισμών, της 
επικίνδυνης σεξουαλικής 
συμπεριφοράς, του εθισμού και των 
δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία. Τα 
παιδιά και οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι σε τέτοιες επιπτώσεις.  
Παρόλο που η κατανάλωση αλκοόλ 
αποτελεί μέρος της κουλτούρας στις 
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, 
καθώς έχει μακρά παράδοση και 
καταναλώνεται σε μέτριες ποσότητες 
και υπεύθυνα από την πλειοψηφία του 
πληθυσμού, οι αρνητικές επιπτώσεις 
της κατανάλωσης από ανήλικους και 
της βαριάς επεισοδιακής κατανάλωσης 
γίνονται αντιληπτές ευρέως από όλη 
την κοινωνία, μέσω της αντι-
κοινωνικής συμπεριφοράς, της 
μειωμένης απόδοσης στην εργασία, 
του κόστους στο σύστημα υγείας, της 
ανεργίας, της απουσίας κατά συνήθεια 
και της χαμηλής παραγωγικότητας 
στην εργασία. Επομένως, η μείωση της 
βλάβης που προκαλείται από την 
κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους 
και η βαριά επεισοδιακή κατανάλωση 
θα πρέπει να είναι δουλειά για όλη την 
κοινωνία.  
Το πρόγραμμα “Localize it!, 
εφαρμόζεται σε 11 χώρες και 22 

δήμους στην Ευρώπη. Περισσότερες 
πληροφορίες για το πρόγραμμα 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
http://www.localize-it.eu. 
Το Κέντρο Πρόληψης ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ 
συμμετέχει από τον Απρίλιο του 2017 
στο πρόγραμμα “Localize it! – local 
strategies for reducing underage and 
heavy episodic drinking”, 
χρηματοδοτούμενο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που στοχεύει να 
υποστηρίξει τους Δήμους στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή 
συντονισμένων και προσαρμοσμένων 
στρατηγικών για το αλκοόλ σε τοπικό 
επίπεδο.  

 
 
 

 

Απολογισμός ενεργειών: 

Η εναρκτήρια συνάντηση για το 
πρόγραμμα Localize it! 
πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο 
από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2017.   
Από το Μάιο του 2017 έως τώρα οι 
ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί 
είναι: 
- Αναζήτηση καλών πρακτικών 

στην Ελλάδα και για τους 7 άξονες του 

προγράμματος οι οποίοι είναι: α. σχολεία, 

β. γονείς, γ. παιδιά από οικογένειες με 

προβληματική χρήση αλκοόλ, δ. 

κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιο χώρο, ε. 

πάρτυ, φεστιβάλ, λιανεμπόριο και 

γαστρονομία, στ. πρόσφυγες, ζ. οδική 

ασφάλεια.  

- Ανάλυση της κατάστασης της 

χρήσης αλκοόλ από ανήλικους και 

ενήλικες με διερεύνηση ερευνητικών 

δεδομένων σε τοπικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

- Αναζήτηση των δύο δημοτικών 

κοινοτήτων στις οποίες θα υλοποιηθούν 

οι παρεμβάσεις. Πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις με τους προέδρους των 7 

δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου 

Αθηναίων. Η επιστημονική ομάδα 

αποφάσισε να υλοποιηθούν οι 

παρεμβάσεις στην 1η και την 3η δημοτική 

κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.  

- Παράλληλα, από τη μεριά των 
διοργανωτών, δημιουργήθηκε το 
λογότυπο του προγράμματος, ένα 
ενημερωτικό φυλλάδιο και το πρώτο 
δελτίο-περιοδικό (newsletter) που έχει 
διανεμηθεί ηλεκτρονικά και βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του Localize It! 
(http://www.localize-
it.eu/news/newsletter-localize-it-edition-
2017/).  

- Διερεύνηση των αναγκών στις 
δύο κοινότητες (1η και 3η), με τη χρήση 
ημι-δομημένων συνεντεύξεων, ώστε να 
επιλεγούν δύο από τους εφτά άξονες για 
την υλοποίηση παρεμβάσεων.  

      
 

- Δύο στελέχη του Κέντρου 

Πρόληψης Αθηνά Υγεία 

συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό 

Συνέδριο που διοργανώθηκε στο 

Μύνστερ της Γερμανίας με θέμα 

«Τοπικές Στρατηγικές για τη 

μείωση της Βαριάς Επεισοδιακής 

Χρήσης Αλκοόλ και της Μείωσης 

Χρήσης Αλκοόλ από τους Νέους».  

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 

μεταξύ άλλων, μοντέλα πρόληψης 

της χρήσης αλκοόλ στους νέους, τα 

οποία έχουν εφαρμοστεί με πολύ 

καλά αποτελέσματα σε χώρες της 

Ευρώπης. Παρουσιάστηκαν επίσης 

παραδείγματα καλών πρακτικών 

πρόληψης της χρήσης αλκοόλ, 

όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση 

συνομηλίκων (peer education).   

- Τον Απρίλιο του 2018 

διενεργήθηκε το 1ο Στρογγυλό 

Τραπέζι του προγράμματος στο 

οποίο συμμετείχαν μέλη από την 

δημοτική αρχή, τα σχολεία, την 

αστυνομική αρχή και τα Κέντρα 

Πρόληψης.   

Σκοπός του Στρογγυλού Τραπεζιού 
ήταν η δικτύωση μελών – 
παραγόντων της τοπικής 
κοινότητας και η ενεργή συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα. Επιπλέον, 
στόχος ήταν η λήψη απόφασης 
σχετικά με την επιλογή των τομέων 
στους οποίους τα στελέχη 
πρόληψης θα εκπαιδευτούν ώστε 
να εφαρμοστούν οι παρεμβάσεις 
πρόληψης σε τοπικό επίπεδο.   
Στην επόμενη φάση του 
προγράμματος θα 
πραγματοποιηθούν οι εκπαιδεύσεις 
των στελεχών, οι οποίες έχουν 
προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο 
του 2018.   
 
Μαρία Φούσα Msc 
Στέλεχος Πρόληψης  
 
 

            

http://www.localize-it.eu/
http://www.localize-it.eu/news/newsletter-localize-it-edition-2017/
http://www.localize-it.eu/news/newsletter-localize-it-edition-2017/
http://www.localize-it.eu/news/newsletter-localize-it-edition-2017/


 
 
                 
 
 
                                                                                                                             

 
 
 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η εμπειρία από την Πρακτική 
μου στο Κέντρο Πρόληψης 

«Αθηνά Πρόμαχος» 

 
 
Η πρακτική μου άσκηση στο Κέντρο πρόληψης των 
εξαρτήσεων & προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας 
«Αθηνά Πρόμαχος» αποτέλεσε μια ξεχωριστή 
εμπειρία στη πορεία των φοιτητικών μου χρόνων. Σε 
διάστημα τριών μηνών μου δόθηκε η ευκαιρία όχι 
μόνο να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, αλλά και να 
τις εφαρμόσω στην πράξη.  Προγράμματα 
πρόληψης και ευαισθητοποίησης στη σχολική 
κοινότητα, ενημερωτικές ομιλίες σε γονείς και 
εκπαιδευτικούς, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε άτομα και οικογένειες αποτελούν μερικές από τις 
παροχές του κέντρου τις οποίες μπόρεσα να 
παρακολουθήσω.  
Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών, το πρόγραμμα 
πρόληψης σε τάξεις του δημοτικού κατάφερε να μου 
κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον. Αξιοποιώντας 
στην Α΄ Δημοτικού ένα αρκετά πρωτότυπο υλικό 
πρόληψης, το «Παραμύθι χωρίς σύνορα»,  και στις 
μεγαλύτερες τάξεις παιχνίδια και βιωματικές 
ασκήσεις, επιτυγχάνεται η προσέγγιση καθημερινών 
ζητημάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά στην ομάδα τους. Ζωγραφιές, παιχνίδια, 
φαντασία, λέξεις και φράσεις συνιστούν «εργαλεία» 
για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, της 
συνεργασίας και της αποδοχής της 
διαφορετικότητας. 
Με την έλευση του καλοκαιριού η πρακτική μου 
άσκηση μπορεί να έφτασε στο τέλος της αλλά η 
ποικιλία δραστηριοτήτων και παροχών του κέντρου 
ίσως μου επιτρέψουν την εθελοντική συμμετοχή.   
 
Κατερίνα Γεωργακοπούλου 
Φοιτήτρια Ψυχολογίας 
 

 

        
 
Το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Πρόμαχος» απαντώντας σε αίτημα 
των εκπροσώπων της ομάδας, υλοποίησε βιωματική παρέμβαση 
απευθυνόμενη στους προπονητές της ομάδας του Πανναξιακού. 
Σε συνεργασία με το ΕΣΚΑΝ και τον ΟΚΑΝΑ πραγματοποιήθηκε 
διημερίδα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των προπονητών σε 
θέματα που αφορούν αφενός στη σημασία του ρόλου τους στο 
φαινόμενο του Doping αφετέρου στη συμβολή τους στην υγιή 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου.  
Το ζήτημα της χρήσης των απαγορευμένων ουσιών και των 
μεθόδων αυτών που είναι γνωστό ως το φαινόμενο του Doping, 
αποτελούν ένα σύνθετο, πολυδιάστατο και πολυπαραγοντικό 
πρόβλημα που αποζητά πολυδιάστατες προσπάθειες 
αντιμετώπισής του.  
Οι αθλητές που κάνουν χρήση τέτοιων ουσιών μπορεί να 
εκδηλώσουν συμπτώματα σωματικής εξάρτησης, ειδικά όταν οι 
ουσίες αυτές είναι διεγερτικές αλλά κατά κύριο λόγο οι αθλητές, σε 
αρκετές περιπτώσεις, εξαρτώνται ψυχολογικά από την λήψη του 
φαρμάκου με αποτέλεσμα να χρειάζονται ιδιαίτερη ψυχολογική 
υποστήριξη. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να συγκριθούν με 
την χρήση ναρκωτικών ουσιών και τις επιπτώσεις που έχουν στην 
υγεία των χρηστών. Γενικότερα οι επιπτώσεις των αναβολικών 
ουσιών είναι ιδιαίτερα σοβαρές. 
 Κατανοώντας την σπουδαιότητα που έχει ο ρόλος του προπονητή 
στην πρόληψη του φαινομένου του Doping, η παρέμβαση είχε ως 
στόχο την ενίσχυση του ρόλου του και την ευαισθητοποίησή του σε 
θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη αλλά και την 
αντιμετώπιση της χρήσης αναβολικών ουσιών από τους αθλητές. 
Η ενημέρωση, η ολόπλευρη κατανόηση του φαινομένου και των 
συνεπειών του, η απόκτηση κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων 
για την διαχείριση και την στάση που οφείλει να έχει ένας 
προπονητής απέναντι σε νέους και επίδοξους αθλητές, αποτέλεσαν 
ορισμένα από τα κύρια σημεία της συγκεκριμένης παρέμβασης. 
Στη διημερίδα συμμετείχε το σύνολο των προπονητών της ομάδας 
από όλα τα αθλήματα και η παρέμβαση είχε το χαρακτήρα 
workshop. Δόθηκε ευκαιρία και χώρος στους προπονητές να 
εκφράσουν τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο έργο τους. 
Η ομάδα έκλεισε με την προσδοκία η παρέμβαση να επαναληφθεί 
με την ενεργή συμμετοχή τόσο των αθλητών της ομάδας όσο και 
των γονέων των αθλητών. 
 
Σοφία Χιώτη Med 
Στέλεχος Πρόληψης 
 
 
 

 Ο ρόλος του Προπονητή και το 
φαινόμενο του Doping:  

Δουλεύοντας δύο μέρες με τους Προπονητές 
του Πανναξιακού 



ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

«ΑΘΗΝΑ΄ ΥΓΕΙΑ» 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΟΚΑΝΑ 
 

  «Αθηνά Πρόμαχος»   

Αίνου 1 & Λ. Βουλιαγμένης 

τηλ. – φαξ: 210 9270096 
 

 «Αθηνά Προναία», «Αθηνά Αφαία» 

Λ. Αθηνών 36 & Καστοριάς 12 

τηλ. – φαξ: 210 3413483 
 

 «Παλλάς Αθηνά», «Αθηνά Πολύβουλος» 

Β. Σοφίας 82 

τηλ. – φαξ: 210 3835879, 210 3800038 
 

 «Αθηνά Πολιάς», «Αθηνά Εργάνη» 

Αγαθουπόλεως 3 

τηλ.- φαξ: 210 2114566 
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
                                                                                                                                                       
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 «ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ» 
(STREET WORK) 

 Το Κέντρο – Πρόληψης «Αθηνά – Υγεία», σε 
συνεργασία με τον Σταθμό Φροντίδας 
Εξαρτημένων Ατόμων (ΟΚΑΝΑ), εδώ και 
περίπου δύο δεκαετίες, πραγματοποιεί 
παρεμβάσεις – δράσεις στο δρόμο (street work) σε 
ομάδες υψηλού κινδύνου. 
Η παρέμβαση αυτή απευθύνεται κυρίως σε άτομα 
(χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών): 

 που αυτο-αποκλείονται από τις υπηρεσίες 

σωματικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 

έχοντας βιώσει στο παρελθόν αρνητική εμπειρία 

από μη επιτυχείς απόπειρες προσέγγισης ενός 

θεραπευτικού προγράμματος ή μιας υπηρεσίας 

σωματικής υγείας (εξωτερικά ιατρεία, νοσοκομεία 

κλπ). 

 που, λόγω φυλετικής, γλωσσικής, 

κοινωνικής ηλικιακής ή άλλης ιδιαιτερότητας 

(πρόσφυγες, μετανάστες, Rom, εκδιδόμενες), 

αντιμετωπίζουν σοβαρές και αντικειμενικές 

δυσκολίες πρόσβασης στην ενημέρωση, έχουν 

μειωμένα δικαιώματα και δυσπιστία στους 

κρατικούς φορείς. 

 άστεγους, εκτός οικογένειας, νέους 

ενήλικες, που βρίσκονται ακόμη σε αρχική φάση 

εξάρτησης και δυσπιστούν στα μηνύματα και την 

ανάγκη να βελτιώσουν τη ζωή τους και να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη φιλοσοφία όλων των 
δράσεων που υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης, η 
οποία βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή 
ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου, η 
παρέμβαση αυτή στοχεύει στην: 
 

 Ενημέρωση για κινδύνους από τη χρήση 

αλλά και για κινδύνους μετάδοσης Σεξουαλικώς 

Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, δυνατότητες 

ασφαλέστερης χρήσης, κοινωνικοπρονοιακά 

θέματα, δυνατότητες αξιοποίησης των πηγών της 

κοινότητας, θεραπευτικές δυνατότητες.  

 Ενημέρωση για τις δυνατότητες 

αντιμετώπισης υπαρχόντων και πιθανών 

προβλημάτων υγείας, παραπομπή και 

διευκόλυνση της διενέργειας εξετάσεων κ.α. 

 Κινητοποίηση των χρηστών για 

αξιοποίηση θεραπευτικών προγραμμάτων, των 

υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας του Σταθμού 

Φροντίδας αλλά και άλλων φορέων. 

 

 
 

  Ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα ψυχολογικής 

υποστήριξης αλλά και άλλων  υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο 

Πρόληψης. 

Η παρέμβαση αυτή πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, σε 

μέρη όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ατόμων με τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, από ομάδες που στελεχώνονται 

από κοινωνικούς επιστήμονες του Κέντρου Πρόληψης και 

κοινωνικούς θεραπευτές του Σταθμού Φροντίδας (ΟΚΑΝΑ) και 

συνοδεύεται από την διανομή υλικού προφύλαξης (σύριγγες, 

προφυλακτικά, κιτ ασφαλούς χρήσης).  

Γιώργος Αρβανίτης 

Κοινωνιολόγος – Στέλεχος Πρόληψης 

 

 
 


	23selida1test.pdf
	23selida2.pdf
	23selida3.pdf
	23selida4.pdf

