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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Τίτλος Υποέργου: “Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στην Περιφέρεια Αττικής” 

Τίτλος Πράξης: “Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής” 

Κωδ. ΟΠΣ: 5041813 

 
Η πράξη εντάσσεται στην υπ' αριθμ. Α4γ/ΓΠ.61258/08.08.2017 [ΑΔΑ: 72Ξ6465ΦΥΟ-5ΔΒ] 
απόφαση του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα "Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της 
ανάπτυξης υπηρεσιών/δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στον άξονα προτεραιότητας 09: «Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της 
Κοινωνικής Συνοχής» με Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv – Βελτίωση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας του 
ΕΣΠΑ 2014-2020".  
 
Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  
 

Ο βασικός στόχος της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης (ΜΣΑ) αποτελεί η αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων του συνδρόμου στέρησης σε χρήστες οπιοειδών, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

και κινητοποίηση, η προετοιμασία και παραπομπή σε κατάλληλο πρόγραμμα απεξάρτησης.  

Δεδομένου ότι οι ΜΣΑ παρέχουν υπηρεσίες διαμονής, θα έχουν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιούν εισαγωγές και να παραπέμπουν σε προγράμματα θεραπείας απεξάρτησης 

σε όλη την επικράτεια. Η Μονάδα αποσκοπεί στην αποτοξίνωση από παράνομες 

ψυχοδραστικές ουσίες και θα είναι η υπηρεσία που υποδέχεται εξαρτημένους που επιθυμούν 

να διακόψουν τη χρήση, με την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του στερητικού συνδρόμου 

που αυτή επιφέρει. Θα λειτουργεί με την οικειοθελή ένταξη του εξαρτημένου σε ένα πλαίσιο 

εσωτερικής παρακολούθησης, όπου συμβιώνει με άλλα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν 

ανάλογα προβλήματα, υπό την καθοδήγηση Ομάδας Θεραπευτών. 

 

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού είκοσι οκτώ 

(28) διαφορετικών ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης 

(ΜΣΑ) και έως σήμερα έχουν προσληφθεί οι δεκαπέντε (15) εξ αυτών. 

Δικαιούχος της πράξης είναι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - Δαφνί 

 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής   

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 


