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ΚΕΘΕΑ  ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ – ΠΑΤΡΑ: 18 ΈΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Αποδέκτες Υπηρεσιών  - 2002-2020  
 

Στα 18 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, από τον 2002 έως το 2020 (12/2002 – 5/2020), 

λαµβάνουν υπηρεσίες συνολικά 3.717 άτοµα. Εκ των οποίων 1.631 άτοµα χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών (1.000 άτοµα στο Συµβουλευτικό Κέντρο & 631 άτοµα κρατούµενοι στο 

Σωφρονιστικό Κατάστηµα Αγίου Στεφάνου Αχαΐας) και 2.086 άτοµα µέλη της οικογένειας 

εξαρτηµένων ατόµων. Χρειάζεται να σηµειωθεί πως τα άτοµα έχουν υπολογιστεί µια φορά, ενώ 

µπορεί να έχουν ενταχθεί σε θεραπευτική πορεία στο ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ περισσότερες φορές.  

 
Επιπλέον από την έναρξη της λειτουργίας του θεραπευτικού προγράµµατος παρέχουµε υπηρεσίες 

ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό προσωπικού στον 

τοµέα της υγείας, δικαστικών, υπαλλήλων στο σωφρονιστικό σύστηµα, εκπαιδευτικών, φοιτητών, 

σπουδαστών, µαθητών και µελών συλλόγων γονέων και κηδεµόνων κ.α. καθώς και υπηρεσίες 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κοινότητα της Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων.  
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Αποδέκτες Υπηρεσιών  - 2019 

 

 

Το 2019 προσεγγίζουν το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ στην Πάτρα και λαµβάνουν υπηρεσίες 

251 άτοµα. Εκ των οποίων 165 άτοµα χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών (73 άτοµα στο 

Συµβουλευτικό Κέντρο & 92 άτοµα κρατούµενοι στο Σωφρονιστικό Κατάστηµα Αγίου Στεφάνου 

Αχαΐας) και 86 άτοµα µέλη της οικογένειας εξαρτηµένων ατόµων. Επιπλέον το 2019 

περισσότερα από 700 άτοµα - επαγγελµατίες στο χώρο της υγείας, του συστήµατος απονοµής 

δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης, καθώς µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και µέλη των συλλόγων 

γονέων και κηδεµόνων – έλαβαν υπηρεσίες ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.  
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Το προφίλ του εξυπηρετούµενου χρήστη εξαρτησιογόνων ουσιών & οι ανάγκες του 

(Δείγµα Έρευνας: 821 άτοµα) 

 

Στο ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ σε έρευνα που διεξήχθη το χρονικό διάστηµα 2002-2019 στο 

Συµβουλευτικό Κέντρο φαίνεται πως εξυπηρετούνται κυρίως άνδρες µε µέση ηλικία τα 27,1 έτη. Οι 

5 στους 10 έχουν απευθυνθεί στο παρελθόν σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραµµα. Οι περισσότεροι 

– 7 στα 10 άτοµα - µένουν µε τη γονική τους οικογένεια και είναι άνεργοι – 5 στα 10 άτοµα. Οι 2 

στους 10 δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και διέκοψαν το σχολείο στα 16 

τους χρόνια. Η πρώτη επαφή µε τις παράνοµες ουσίες γίνεται στα 16,1 έτη µε ουσία έναρξης της 

χρήσης την κάνναβη. Τρία χρόνια αργότερα, στα 19,2 τους χρόνια ξεκινούν τη χρήση της κύριας 

ουσίας κατάχρησης, που για τους περισσότερους – 7 στους 10 - είναι η ηρωίνη. Ενώ για τους 2 

στους 10 κύρια ουσία κατάχρησης είναι η κάνναβη. Οι 7 στους 10 κάνουν παράλληλη χρήση µιας 

δευτερεύουσας ουσίας. Οι 5 στους 10 έχουν κάνει ενέσιµη χρήση στο παρελθόν, ενώ από αυτούς 

οι µισοί έχουν κάνει κοινή χρήση σύριγγας. Στο θεραπευτικό πρόγραµµα απευθύνονται 11 χρόνια 

µετά την πρώτη επαφή µε παράνοµη χρήση και µετά από σχεδόν 6 χρόνια χρήσης της κύριας 

ουσίας κατάχρησης.   

Οι 4 στους 10 αναφέρουν πως στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει ιστορικό χρήσης και 

κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών. Οι 3 στους 10 εξαρτηµένους έχουν κάποιο πρόβληµα 

σωµατικής υγείας. Στο ίδιο ποσοστό – οι 3 στους 10 - αναφέρουν ιστορικό προβληµάτων ψυχικής 

υγείας. Οι 3 στους 10 δεν έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις για µολυσµατικές ασθένειες. Ενώ από 

όσους έχουν κάνει εξέταση και γνωρίζουν τα αποτελέσµατα, οι 2 στους 10 έχουν Ηπατίτιδα C. Οι 6 

στους 10 έχουν συλληφθεί τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους· ενώ από όσους έχουν συλληφθεί 

οι 5 στους 10 έχουν τουλάχιστον µια καταδίκη και οι 3 στους 10 έχουν φυλακιστεί ή προφυλακιστεί. 

Οι 4 στους 10 αναφέρουν πως εκκρεµεί δικαστική υπόθεση. 
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Άνδρας 85,9% 

Μέση ηλικία 27,1 ετών 

Προηγούµενη θεραπευτική εµπειρία 45,1% 

Μένει µε τη γονική του οικογένεια 70,4% 

Έλληνας υπήκοος 95,7% 

Άνεργος/ η 52,8% 

Σταθερή απασχόληση 24,1% 

Δεν έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση 18,4% 

Μέση ηλικία διακοπής σχολείου 16 έτη 

Μέση ηλικία έναρξης της χρήσης ουσιών 16,1 έτη 

Η κάνναβη ως ουσία έναρξης 89,9% 

Συστηµατική χρήση ηρωίνης 72% 

Συστηµατική χρήση κάνναβης 19,1% 

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας κατάχρησης 19,2 έτη 

Διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας κατάχρησης 5,7 έτη 

Παράλληλη χρήση τουλάχιστον µιας επιπλέον ουσίας 67,4% 

Ενέσιµη χρήση σε κάποια περίοδο 54% 

Κοινή χρήση σύριγγας 49,1% 

Συστηµατική ενέσιµη χρήση 30,5% 

Κάπνισµα, εισπνοή από το στόµα και χρήση από τη µύτη 66,4% 

Σοβαρό πρόβληµα υγείας 30% 

Ηπατίτιδα C 18% 

Τουλάχιστο µια σύλληψη 59,5% 

Τουλάχιστο µια καταδίκη 49,2% 

Φυλάκιση/ προφυλάκιση 31,3% 

Εκκρεµότητα δίκης 39,2% 
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Μαρία Μοσχίδου 

Προσωπικό Έρευνας 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ (Πάτρα) 

Φωκαίας 26 

226 26 Πάτρα 

τηλ. 2610 343400, 2610 323606 

φαξ. 2610 343023 

ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kethea-oxygono.gr 

διαδίκτυο: www.kethea-oxygono.gr, www.kethea.gr 

 

Πάτρα, 23/06/2020 


