


 Mental health = a state of well-being in which the

individual responds to his or her potential, can cope with

the expected stresses of life, works productively and

fruitfully in the community and is able to contribute

 Wellness

 Functionality within society

• Poor mental health = symptoms (eg tension, anxiety) or

more serious conditions and conditions (eg schizophrenia,

depression) and reduced functionality



 On the one hand, the right of
citizens to equal opportunities
for reintegration
 On the other hand, and

above all, the obligation of
the state to ensure those
conditions that allow the
social reintegration of
prisoners to rebuild their
family, work and social
relations.



Practical Responsibility of the State

 Consulting

 Rehab

 Health Care System

 Psychosocial Support 

Services

 Education

 Training

 Employment

 Nourishment

 Accommodation

 Financial help 
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η υποχρεωση αυτη του Κρατουσ πρακτικα σημαινειΤην ανταπόκρισιμότητα των θεσμών και υπηρεσιών στο να καλύψουν την πυραμίδα αγαθών και υπηρεσιών που χρειάζεται ο αποφυλακισμένος για την ομαλή κοινωνική του επανένταξη και είναι: σίτιση, στέγαση, οικονομική βοήθεια, συμβουλευτική, απεξάρτηση, υγειονομική περίθαλψη, υποστήριξη, εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση.Πρακτική ευθυνη του κράτους να διασφαλίσει αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν:….



Research of EKKE, in 2015, in the archives of 
Epanodos, in a sample of 857 beneficiaries of 

the organization:
GENDER NATIONALITY AGE

Men (758) 95% Greece (56%)

Middle East

Albania

Balkan Countries

Post-Soviet States

18 – 55%
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 Σχετικά με το προφίλ του αποφυλακισμένου των καταστημάτων κράτησης της χώρας μας, τα ερευνητικά δεδομένα είναι πενιχρά. Η σημαντικότερη έρευνα ήταν αυτή  που πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΚΕ το έτος 2015 στα αρχεία της Επανόδου  σε δείγμα 857 αποφυλακισμένων – επωφελούμενων του φορέαΗ πλειονότητα των αποφυλακισμένων είναι άνδρες (οι 758 από τους 857 ερευνώμενους του δείγματος) γεγονός αυτονόητο καθόσον το 95% του συνόλου των κρατουμένων είναι άνδρες κυρίως έλληνες, το 56% περίπου ενώ οι υπόλοιποι προέρχονται από τη Μέση Ανατολή, την Αλβανία, άλλες Βαλκανικές χώρες και τις Πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.     Όσον αφορά την ηλικία των αποφυλακισμένων από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των αποφυλακισμένων και συγκεκριμένα οι 647 από τους 857, δηλαδή το 75% του δείγματος είναι ηλικίας 18-55 ετών, βρίσκεται δηλαδή στην παραγωγική ηλικία



MARITAL STATUS CHILDREN EDUCATIONAL LEVEL

Single 56%

Divorced/ Legally 
separated 19%

Married 17%

NO 54,6%

YES 36%

• Some classes or 
graduates of 
compulsory 
education
34,2%

• Secondary
education 10,3%

• Technical
Education 7%

• Higher Education
5,5%
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Μερικές τάξεις ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι οι 293 από τους 857 ερευνώμενους αποφυλακισμένους (δηλαδή το 34,2%),     Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας παρακολούθησαν 100 αποφυλακισμένοι (δηλαδή 11,7%),     Μερικές τάξεις ή απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 10,3 %.     Σχετικά λίγοι 61 από τους 857 (ποσοστό 7%) είχαν παρακολουθήσει τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση και ΙΕΚ και      Ακόμη λιγότεροι 47 από τους 857 (ποσοστό 5,5%) ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.      Εξάλλου ένα σεβαστό ποσοστό το 10% του συνολικού αριθμού των ερευνηθέντων ήταν αναλφάβητοι.



PATHOLOGICAL
ISSUES

SEXUALLY 
TRANSMITTED 
DISEASES

DRUGADDICTION PSYCHIATRIC & 
MENTHAL
DISORDERS 

26% HEPATITIS 20%

AIDS 3%

Use of illegal 
substances
27,3%

Alcoholism
6%          

15%
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Οι παράνομες τοξικές ουσίες (27,3%), τα παθολογικά προβλήματα (26% περίπου), η ηπατίτιδα (20%), τα ψυχιατρικά προβλήματα (15% περίπου), ο αλκοολισμός (6%) και το AIDS (3% περίπου) αποτελούν τα κυριότερα προβλήματα υγείας των αποφυλακισμένων.





2017 (277 beneficiaries)

 12 out of 86 suffered from mental illness 4,3%

 25 out of 86 used psychotropic substances/ addictions

6%

2018  (299 beneficiaries)

 8  out of 56 suffered from mental illness    2,6%

 18 out of 56 used psychotropic substances/ addictions

6%
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Προβληματα υγειασ 2017Λοιμώδη νοσήματα - Νόσος της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας από τον ιό HIV             5Λοιμώδη νοσήματα - Ιογενής ηπατίτιδα                         11Νοσήματα δέρματος και υποδορίου ιστού                    1Νοσήματα μυοσκελετικού συστήματος                      8Νοσήματα νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων              3Νοσήματα του Ουρογεννητικού συστήματος                  3Νοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων                  2Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος        4Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος       1Νοσήματα του πεπτικού συστήματος         3Νοσήματα της καρδιάς                                8Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών/εξαρτήσεις              25Ψυχικές διαταραχές                   12                 ΣΥΝΟΛΟ  86 ΣΥΝΟΛΟ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ   277Προβληματα υγειασ  2018Λοιμώδη νοσήματα - Νόσος της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας από τον ιό HIV            3Λοιμώδη νοσήματα - Ιογενής ηπατίτιδα         7Κατάσταση υγείας: Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, διαταραχές θρέψεως και ανοσολογικές διαταραχές      3Κατάσταση υγείας: Νεοπλάσματα           2Νοσήματα μυοσκελετικού συστήματος          2Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος    3Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος        2Νοσήματα του πεπτικού συστήματος          1Νοσήματα της καρδιάς             7Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών/εξαρτήσεις            18Ψυχικές διαταραχές                            8                 ΣΥΝΟΛΟ        56 ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ   299



32%

66%

2%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Missing Values



Λοιμώδη νοσήματα - Νόσος της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας …

Λοιμώδη νοσήματα - Ιογενής ηπατίτιδα

Κατάσταση υγείας: Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, διαταραχές …

Κατάσταση υγείας: Νεοπλάσματα

Κατάσταση υγείας: Νοσήματα δέρματος και υποδορίου ιστού

Νοσήματα μυοσκελετικού συστήματος

Κατάσταση υγείας: Νοσήματα νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων …

Κατάσταση υγείας: Νοσήματα του Ουρολογεννητικού συστήματος

Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

Νοσήματα της καρδίας

Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών/εξαρτήσεις

Ψυχικές διαταραχές

Missing Values
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Psychoses,  
Schizophrenia

Emotional 
Disorders 

Anxiety
Disorders
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Αξίζει να σημειωθεί πως η αυτοκτονία αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στη φυλακή.Η Κράτηση, ο Εγκλεισμός είναι παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη ψυχικής διαταραχής.Οι κρατούμενοι είναι ευάλωτη ομάδα για την εμφάνιση ψυχικής διαταραχής. Οι κρατούμενοι ψυχικά ασθενείς είναι ευάλωτοι στην υποτροπή της νόσου.   



Disorders 
Related to the 

use of 
Psychoactive 
Substances 

Sexual
Disorders, 

Paraphilias, 
Gender 
Identity 

Disorders

Sleep 
Disorders, 

Eat Disorders



Organic
Psychosynd

romes

Mental
retardation

Personality
Disorders

Suicidal
Behavior/ 
Suicidal



Encounter multiple discrimination

Have elements of institutionalization

Are undocumented and unskilled

Are deprived of core goods

Ignore current conditions

Experience fear and avoid interpersonal 
relations

Experience flat affect

Adopt roles of  toughness/survival

Display self-destructive tendencies



need to:

 Build a relationship of trust

 Promote their self-esteem

 Assert then what they are entitled to – self-actualization

 Ultimate objective/ success

 Self-sufficiency

 Self-management



Encounter problems of:

Housing

Feeding

Networking

Receiving Medical Services



Suffer secondary trauma due to economic malaise and a

lack of essential resources for subsistence

 Feelings of anger, exasperation, rage

 Feelings of uncertainty, frustration, despair

Difficulty in extracting feelings of satisfaction and joy

Lowering of self-esteem

Aggressive behavior and social isolation



 Primary Prevention

timely intervention to reduce prevalence

 programs aimed at informing, sensitizing and educating on 

mental health’s issues 

 creative activity programs

 education

 employment

 incentives

 making the most of leisure time
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Πρωτογενής Πρόληψη , έγκαιρη παρέμβαση για τη μείωση του επιπολασμού (εμφάνισης νέων περιπτώσεων)Μέσα από δράσεις, ομάδες και προγράμματα ενημέρωσης , ευαισθητοποίησης, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευση, εργασία, κίνητρα , αξιοποίηση ελεύθερου χρόνουΔευτερογενής Πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία αυτών που έχουν ήδη νοσήσει , φροντίδα, πρόληψη υποτροπών  Τριτογενής Πρόληψη αποκατάσταση και ψυχοκοινωνική επανένταξη   



 Secondary Prevention:
Providing treatment and cure for persons already ill, care, 

prevention

 Tertiary Prevention:

Rehabilitation and psychosocial reintegration



Psychosocial support

Legal counselling

Employment and entrepreneurial counselling



Educational counselling

 Intercultural counselling

Motivation for substance abuse treatment

Participation to cultural events and volunteering 
activities



 Developing a relationship

 Gathering information (intake)

 Assessing the situation

 Making the core intervention

 Evaluating

 Interrupting or completing the procedure



 Building a relationship with the counselor
 Lessening the feeling of isolation
 Developing critical thinking
 Enhancing self-image and self-esteem
 Developing new skills and abilities
 Understanding social problems
 Establishing social relationships
 Reintegrating socially
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