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Εισαγωγή 1

 Τα κλινικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ψυχιατρικών 
διαταραχών , όπως  επιβεβαιώνεται και από τη σχετική 
βιβλιογραφία, αυξάνουν την πιθανότητα εμπλοκής με το νόμο 
και παραβατικής συμπεριφοράς 

 Διαταραχές όπως η ΔΕΠΥ, οι ΔΑΦ, η Διαταραχή Επικοινωνίας, η 
Διαταραχή Διαγωγής , η Προκλητική Εναντιωματική Διαταραχή 
είναι ορισμένες από τις διαταραχές των οποίων τα κλινικά 
χαρακτηριστικά σχετίζονται με την αυξημένη πιθανότητα 
παραβατικότητας /εμπλοκής με το νόμο.

 Το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου έχει πολυετή εμπειρία 
διατομεακής  συνεργασίας  με τις αστυνομικές και δικαστικές 
αρχές , αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές που βρίσκονται σε εμπλοκή 
με το νόμο ,υποστηρίζοντας την κάλυψη των αναγκών τους και 
την πρόληψη δευτερογενών διαταραχών.



ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξουμε 

✓ τις ψυχιατρικές  διαταραχές  εφήβων και νεαρών ενηλίκων 
σε εμπλοκή με το νόμο και 

✓ τις διαθέσιμες χρησιμοποιούμενες παρεμβάσεις  ,  στα 
πλαίσια του σχεδιασμού του προγράμματος που βρίσκεται 
σε στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης : 

✓ «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ-
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ». Το Πρόγραμμα αφορά στην επιδημιολογική μελέτη 
και αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών σε πληθυσμό 
ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων σε εμπλοκή με το νόμο στην 
Αττική.



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: 

✓ Χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες λέξεις –κλειδιά 
για την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

✓ μελετήθηκαν οι σχετικές εκδόσεις του  
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

✓ τα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο δεδομένα των 
ευρωπαικών και διεθνών  οργανισμών έρευνας 
για τις φυλακές και τις πολιτικές εγκλεισμού και 
της Διεθνούς βάσης δεδομένων για τις φυλακές



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1:

✓ Έως και 90% των φυλακισμένων εμφανίζουν προβλήματα ψυχικής 
υγείας, το 70% με περισσότερες διαγνωστικές κατηγορίες 

✓ Κατάθλιψη, διαταραχές προσωπικότητας, εξάρτηση από ουσίες- χρήση 
ψυχοτρόπων ουσιών , μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στην 
επικοινωνία  παρατηρούνται συχνότερα μεταξύ των φυλακισμένων σε 
σύγκριση με το γενικό πληθυσμό

✓ Περισσότεροι από τους μισούς  φυλακισμένους νεαρούς ενήλικες 
εμφανίζουν διαταραχή διαγωγής και άνω του 1/3 των κοριτσιών 
κατάθλιψη 

✓ Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μέσης και υψηλής 
λειτουργικότητας  και η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -
Υπερκινητικότητα σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα παραβατικότητας 
σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες 

✓ Μελέτες επιπολασμού εντοπίζουν το 10-15% των φυλακισμένων  με 
σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή : Σχιζοφρένεια , Διπολική διαταραχή και 
διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.

✓ Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα  βραχύχρονα και ομαδικά 
προγράμματα παρέμβασης κινούνται  κυρίως στο γνωσιακό -
συμπεριφοριστικό μοντέλο. 

✓ Με έμφαση στη σημασία των πολυμεθοδικών (multi-modal) 
προσεγγίσεων, σε ποικίλους χώρους :σχολείο, σπίτι, γειτονιά, 
κοινότητα κοκ  και πληθυσμούς:μετανάστες, αθλητές, άτομα υψηλού ή 
χαμηλού κινδύνου για χρήση ψυχοτρόπων ουσιών  ιδιαίτερα πριν το 
δικαστήριο ή πριν τη φυλάκιση και μετά την αποφυλάκιση

✓ Επιβάλλοντας την ευελιξία της παρέμβασης και συνδυάζοντας πλήθος 
τεχνικών και προσεγγίσεων. 

✓ Αυξημένη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων  συνδέεται με την 
παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον τομέα υγείας εκτός του 
σωφρονιστικού συστήματος. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

✓ Οι ψυχιατρικές διαταραχές είναι πολύ πιο συχνές στους 
φυλακισμένους σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.

✓ Συστηματική ανίχνευση ψυχιατρικών   διαταραχών στους 
φυλακισμένους 

✓ αύξηση της ενημερότητας και εκπαίδευση των 
επαγγελματιών του σωφρονιστικού, δικαστικού και 
αστυνομικού πλαισίου και 

✓ υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής κατεύθυνσης 
αποτελούν τις διαθέσιμες στη βιβλιογραφία και σε 
δημοσιευμένα μοντέλα καλής πρακτικής και παρέμβασης 
κυρίως στις ΗΠΑ και σε ορισμένες ευρωπαικές χώρες όπως 
η Μ. Βρεττανία και η Γερμανία. 
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