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Συνεπές στη δέσμευσή του για διαφάνεια και λογοδοσία 
το ΚΕΘΕΑ δημοσιεύει και ανακοινώνει για μια ακόμα χρο-
νιά τον ετήσιο απολογισμό του έργου του. Το 2010, έτος 
αναφοράς του παρόντος απολογισμού, η ελληνική κοινωνία 
άρχισε να υφίσταται με εντεινόμενο ρυθμό τις επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης. Όπως έχει δείξει η εμπειρία άλλων 
χωρών, η κρίση θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στη δημό-
σια υγεία.  Η οικονομική ύφεση, η ανεργία, η αύξηση των 
κοινωνικών ανισοτήτων είναι το έδαφος όπου ευδοκιμούν τα 
προβλήματα ψυχικής υγείας, οι εξαρτήσεις και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός. Την ίδια στιγμή συρρικνώνονται οι  υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας και εντείνονται τα προβλήματα των ορ-
γανισμών.  

Κάτω από αυτές τις δύσκολες και ρευστές συνθήκες το ΚΕ-
ΘΕΑ παρείχε μέσα στο έτος υπηρεσίες για την πρόληψη, θε-
ραπεία, κοινωνική επανένταξη, εκπαίδευση και έρευνα στον 
τομέα των εξαρτήσεων, μέσα από ένα δίκτυο 100 μονάδων, 
οι οποίες προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε 21 πόλεις και 
τα περισσότερα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας μας. 
Συγχρόνως το ΚΕΘΕΑ προσπαθεί να παρακολουθεί στενά 
τις νέες κοινωνικές ανάγκες που γεννά η κρίση και να προ-

σαρμόζει τη στρατηγική του στα καινούργια δεδομένα, απορ-
ροφώντας του κραδασμούς των πρόσφατων εξελίξεων και 
διατηρώντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Ανάμεσα στα προ-
βλήματα που αντιμετώπισε το ΚΕΘΕΑ ήταν η μείωση της επι-
χορήγησης και το «πάγωμα» στην έγκριση των προσλήψεων 
για τέταρτη χρονιά.

Στο έντυπο αυτό καταγράφονται, όπως κάθε χρόνο, η κίνη-
ση των υπηρεσιών του, το έργο του στους τομείς πρόληψης, 
εκπαίδευσης επαγγελματιών και έρευνας και τα διοικητικο-
οικονομικά του στοιχεία. Συγχρόνως αναλύεται ο τρόπος με 
τον οποίο η οικονομική και κοινωνική κρίση επηρεάζει το φαι-
νόμενο των εξαρτήσεων και παρουσιάζονται οι στρατηγικές 
επιλογές του ΚΕΘΕΑ για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Με την ευκαιρία αυτού του Απολογισμού, το ΚΕΘΕΑ ευχα-
ριστεί θερμά όλους εκείνους που το στηρίζουν, ηθικά και 
υλικά. Η υποστήριξή τους, πιο σημαντική από ποτέ, λόγω της 
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, είναι ένας από τους λό-
γους που του έχουν επιτρέψει να συνεχίζει το έργο του όλα 
αυτά τα χρόνια. 

Πρόλογος
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ

Οι εξαρτημένοι από ψυχοτρόπες ουσίες αντιμετωπίζουν ευρύ 
φάσμα προβλημάτων και είναι πολύ πιο επιβαρυμένοι από το 
γενικό πληθυσμό. Στο σύνολό τους, τα προβλήματα αυτά ανα-
μένεται να ενταθούν λόγω της κρίσης.

Εργασιακή κατάσταση

Οι 6 στους 10 χρήστες που απευθύνθηκαν στο ΚΕΘΕΑ το 
2010 ήταν άνεργοι, ενώ οι 2 στους 10 είχαν περιστασιακή, και 
συνήθως επισφαλή, εργασιακή απασχόληση ή εκπαιδευτική 
δραστηριότητα. Η ένταξη στον κόσμο της εργασίας είναι βασι-
κός στόχος της απεξάρτησης και τεκμηριωμένα καθοριστικός 
παράγοντας πρόληψης της υποτροπής, αλλά δυσχεραίνεται 
σοβαρά από την κρίση. Η κρίση καθιστά δύσκολη την εξεύρε-
ση και διατήρηση εργασιακής θέσης, όπως και τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών και απολαβών εργασίας. Το πιεστικό 
περιβάλλον αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής σε προβληματικές 
συμπεριφορές και μηχανισμούς επιβίωσης του παρελθόντος, 
όπως η χρήση ουσιών και η παραβατικότητα. Η καταφυγή σε 
νόμιμες εξαρτήσεις, όπως το αλκοόλ, τα ψυχοφάρμακα και τα 
τυχερά παιχνίδια, μπορεί τότε να προβάλλει ως «διέξοδος».

Προβλήματα υγείας

Ένας στους 3 συμμετέχοντες στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ πά-
σχει από ηπατίτιδα C. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται με την ηλικία 
και τα χρόνια χρήσης. Με μεγάλη συχνότητα αντιμετωπίζουν 
επίσης φλεγμονές, οδοντιατρικά και ορθοπεδικά προβλήματα, 
ενώ αρκετοί χρήστες έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα 
προβλήματα αυτά οξύνονται είτε λόγω της παραμέλησής τους 
από τους ίδιους τους χρήστες είτε λόγω της λίστας αναμονής 
στα δημόσια νοσοκομεία. Επιπλέον, οι περικοπές στο σύστημα 
δημόσιας υγείας έχουν ήδη καταστήσει δυσκολότερες τις πα-
ραπομπές εξαρτημένων από το ΚΕΘΕΑ για ιατρικές εξετάσεις 
σε νοσοκομεία ή άλλους σχετικούς δημόσιους φορείς. Η μη 

έγκαιρη διάγνωση και ιατρική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
υγείας, είτε οι χρήστες βρίσκονται στο δρόμο είτε σε θεραπεία, 
επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία τους και καθιστά δυσκολότερη 
αλλά και δαπανηρότερη τη θεραπεία.

Εμπλοκή με το νόμο

Οι 2 στους 3 που φτάνουν στα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕ-
ΘΕΑ αναφέρουν τουλάχιστον μία σύλληψη κατά το παρελθόν, 
ενώ σχεδόν οι μισοί αναφέρουν μία καταδίκη και παράλληλα 
δικαστικές εκκρεμότητες. Η οικονομική κρίση μπορεί να οξύνει 
την παραβατικότητα και το μέγεθος των αδικημάτων που διαπράτ-
τονται. Εάν οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε θε-
ραπεία, θα συνεχίσουν να εμπλέκονται σε παραβατικές πράξεις, 
διατρέχοντας τον κίνδυνο να εισέλθουν βαθύτερα στον κόσμο 
του εγκλήματος. Οι διώξεις, οι καταδίκες και οι φυλακίσεις κρα-
τούν τους εξαρτημένους καθηλωμένους σε παλιές συνήθειες και 
σε επαφή με την παραβατικότητα, ενώ η απεξάρτηση όχι μόνο θε-
ραπεύει, αλλά και απομακρύνει από τον κόσμο του εγκλήματος. 
Σύμφωνα, μάλιστα, με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, το κόστος 
της φυλάκισης είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το κόστος 
ενός θεραπευτικού προγράμματος διαμονής που λειτουργεί στην 
κοινωνία και οκτώ φορές μεγαλύτερο από το κόστος ενός προ-
γράμματος εξωτερικής παρακολούθησης.

Χρήση και συμπεριφορά υψηλού κινδύνου

Αν και οι περισσότεροι χρήστες αναφέρουν ενέσιμη χρήση κάποια 
στιγμή της ζωής τους, τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί στην ει-
σπνεόμενη χρήση (κάπνισμα ή από τη μύτη) σε ποσοστό που για 
τους προσερχόμενους στο ΚΕΘΕΑ ανέρχεται σε 65% περίπου. Η 
τάση αυτή μπορεί να ανατραπεί, για οικονομικούς λόγους, και να 
αυξηθούν εκ νέου τα ποσοστά ενέσιμης χρήσης, μαζί με τους κιν-
δύνους για τη ζωή και την υγεία των χρηστών. Εξάλλου, η κοινωνική 
περιθωριοποίηση και η εξαθλίωση πολύ συχνά οδηγούν στην ενί-
σχυση της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.

To 2010 σημαδεύτηκε από την οικονομική κρίση και τις πολύπλευρες επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνία. Ο περιορισμός των 
κοινωνικών δαπανών και τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, καθώς με-
ταφράστηκαν σε μείωση της επιχορήγησης και ελλείψεις προσωπικού. Την ίδια στιγμή η κρίση ευνοεί τους  παράγοντες κινδύνου 
για εξάπλωση διαφόρων μορφών εθισμού, και αναμένεται να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη ζήτηση για θεραπεία. Για τους ήδη 
εξαρτημένους, που είναι πολλαπλώς επιβαρυμένοι, η κρίση συνεπάγεται επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής και σωματικής 
υγείας, μείωση του κινήτρου για ένταξη και παραμονή σε θεραπεία και αύξηση των δυσκολιών κατά την κοινωνική επανένταξη.

Το έργο και η στρατηγική  
του ΚΕΘΕΑ την περίοδο της κρίσης
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 
υπηρεσίες από το ΚΕΘΕΑ το 2010. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα, 
που λειτουργούν ως πύλες εισόδου στο δίκτυο υπηρεσιών 
του, προσέγγισαν περισσότερα από 3.200 άτομα. Πάνω από 
6.000 συγγενικά πρόσωπα εξαρτημένων υποστηρίχθηκαν από 
τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης. Στις Θεραπευτικές Κοι-
νότητες και τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης περισσότερα 
από 1.700 άτομα πραγματοποίησαν την ψυχική τους απεξάρ-
τηση και έλαβαν πολύπλευρες υποστηρικτικές υπηρεσίες για 
την επανένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. 
Με τη δημιουργία νέων προγραμμάτων στα σωφρονιστικά κα-
ταστήματα ο αριθμός των κρατουμένων και αποφυλακισμένων 
που συμμετέχουν στις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ ξεπέρασε τους 
2.000, ενώ 1.700 περίπου χρήστες στο δρόμο υποστηρίχτη-
καν από τις μονάδες άμεσης πρόσβασης.

Παρότι η οικονομική κρίση ενέτεινε τα προβλήματα χρηματο-
δότησης και στελέχωσης των τελευταίων ετών, το ΚΕΘΕΑ συνέ-
χισε, κυρίως μέσω αναδιοργάνωσης, την ανάπτυξη νέων υπηρε-
σιών, με μονάδες ψυχικής απεξάρτησης στο πλαίσιο των νέων 
προγραμμάτων του στην περιφέρεια (Ιωάννινα, Καβάλα, Αλε-
ξανδρούπολη), τη λειτουργία νέων Συμβουλευτικών Κέντρων 
στην Αττική, τη δημιουργία Κέντρου Κοινοτικής Πρόληψης στα 
Εξάρχεια και την επέκταση των προγραμμάτων για κρατούμε-
νους χρήστες σε νέα σωφρονιστικά καταστήματα. Δρομολογή-
θηκε επίσης η δημιουργία Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήρι-
ξης Μεταναστών στον Άγιο Παντελεήμονα, το οποίο άρχισε να 
λειτουργεί το 2011.

Το ΚΕΘΕΑ πρόσφερε σε πάνω από 900 επαγγελματίες υγεί-
ας από την Ελλάδα και την Κύπρο τη δυνατότητα συμμετοχής 
σε προγράμματα και δραστηριότητες δια βίου εκπαίδευσης, 
ενώ σύναψε νέες συνεργασίες για την προώθηση της επιστη-
μονικής γνώσης και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Μέσα στο 2010 άρχισαν και 
οι εργασίες της νέας Διεθνούς Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολό-
γησης του ΚΕΘΕΑ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η εγκεκριμένη επιχορήγηση του 2010 ήταν στα ίδια επίπεδα 
με το 2009 (23 εκατομ. €), αλλά περικόπηκε κατά 8% στη 
διάρκεια της χρονιάς. Συνεχίστηκε επίσης για τέταρτη χρονιά 
το «πάγωμα» στην έγκριση νέων προσλήψεων, παρά την εξαί-
ρεση των οργανισμών θεραπείας από το νόμο για αναστολή 
των προσλήψεων. Οι προσπάθειες του ΚΕΘΕΑ για αύξηση της 
αυτοχρηματοδότησης, περαιτέρω συμπίεση των λειτουργικών 
του δαπανών και αξιοποίηση εθελοντών, παρά τα σημαντικά 
τους αποτελέσματα, δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις 
ελλείψεις σε πόρους και προσωπικό. Η εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών και η ανταπόκριση σε νέες ανάγκες γίνονται 
όλο και πιο δύσκολες.   

Πρόσθετη δυσκολία το 2010 αποτέλεσε η συνεχιζόμενη απου-
σία εθνικού σχεδιασμού, παρά το γεγονός ότι το ΚΕΘΕΑ και 
οι άλλοι αναγνωρισμένοι φορείς θεραπείας συμμετείχαν στη 
διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση των 
Εξαρτήσεων (2011-2012), το οποίο, αν και ολοκληρωμένο, 
δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
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3 Αναδιοργάνωση υπηρεσιών

Αποσκοπεί στην ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των 
ανθρώπων που έχουν ανάγκη μέσω της καλύτερης δυνατής αξι-
οποίησης προσωπικού και υποδομών. Η πρώτη φάση αφορού-
σε κυρίως τα προγράμματα της Αττικής και τις υπηρεσίες που 
παρέχονται σε χρήστες στο δρόμο, εργαζόμενους χρήστες και 
εξαρτημένους από το αλκοόλ και το Διαδίκτυο. 

3 Αύξηση των πυλών εισόδου στο ΚΕΘΕΑ

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση περισσότερων εξαρτημένων 
και οικογενειών σε βοήθεια, μέσα στη χρονιά λειτούργησαν 
τρία νέα Συμβουλευτικά Κέντρα, ανεβάζοντας το συνολικό 
αριθμό τους σε 27.

3 Ανταπόκριση σε νέες ανάγκες

Αφορά την ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων προγραμμάτων για 
νέες εξαρτήσεις και νέες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι εξαρ-
τημένοι από το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το Διαδίκτυο, 
οι μετανάστες, οι κρατούμενοι χρήστες, οι έφηβοι κ.ά. 

3 Εντατικοποίηση της συνεργασίας 
        με την τοπική αυτοδιοίκηση 

Η διεύρυνση των υπηρεσιών σε πολλές περιοχές γίνεται με την 
οικονομική υποστήριξη των τοπικών αρχών. Η υποστήριξή  τους 
αφορά συνήθως και ανάλογα με τις δυνατότητες την παραχώ-
ρηση εγκαταστάσεων και την κάλυψη των αρχικών λειτουργι-
κών εξόδων των νέων μονάδων. 

3 Υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης

Η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης, η δικτύωση με ερ-
γοδότες και επιχειρήσεις, η καταπολέμηση του στίγματος και η 
διερεύνηση νέων δυνατοτήτων απασχόλησης μέσω κοινωνικών 
συνεταιρισμών και επιχειρήσεων είναι οι κύριοι άξονες της στρα-
τηγικής του ΚΕΘΕΑ μπροστά στα σοβαρά πρόσθετα εμπόδια που 
δημιουργεί η κρίση στην εργασιακή ένταξη των απεξαρτημένων.

3 Πρόληψη και κοινοτική ανάπτυξη

Με ειδικά προγράμματα το ΚΕΘΕΑ στοχεύει στην προαγωγή της 
ψυχικής υγείας και την πρόληψη της χρήσης ουσιών μέσα από 
την κινητοποίηση και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών. Το 
2010  δημιούργησε στα Εξάρχεια το Κέντρο Κοινοτικής Παρέμ-
βασης, οι δράσεις του οποίου επικεντρώνονται στην πρόληψη και 

έγκαιρη παρέμβαση για εφήβους και νέους του κέντρου της Αθή-
νας με προσωπικά, διαπροσωπικά και κοινωνικά προβλήματα.

3 Διεύρυνση των προγραμμάτων στη φυλακή 
         και προώθηση εναλλακτικών της  
         φυλάκισης μέτρων 

Στόχος είναι να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων των κρατουμέ-
νων σε θεραπεία και η συνέχεια της υποστήριξής τους με δο-
μές υποδοχής και επανένταξης στην κοινωνία. Μέσα στο 2010 
άρχισε η λειτουργία της τρίτης Θεραπευτικής Κοινότητας κρα-
τουμένων του ΚΕΘΕΑ στον Ελεώνα Θηβών. Οι προτάσεις του 
για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου κατατέθηκαν στις 
αρμόδιες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης για τον Κώδικα Νόμου για τα Ναρκωτικά και το Σω-
φρονιστικό Κώδικα, ενώ ο οργανισμός εκπροσωπείται στο ανα-
συγκροτημένο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών. 

3 Τεκμηρίωση και βελτίωση ποιότητας 
        και αποτελέσματος

Καθώς η κρίση γεννά νέες ανάγκες και το αίτημα για υπηρεσίες 
με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-όφελους γίνεται όλο και 
πιο επίκαιρο, η έρευνα και η αξιολόγηση αναδεικνύονται σε βασικά 
εργαλεία για τη χάραξη στρατηγικής, τη βελτίωση των υπηρεσιών 
και την ανάπτυξη νέων. Το ΚΕΘΕΑ παρακολουθεί συστηματικά και 
αναλύει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους χρήστες ου-
σιών και τις οικογένειές τους, ενώ  εφαρμόζει σύστημα εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης. Το 2010 ανακοινώθηκε από την Ια-
τρική Σχολή Αθηνών η αξιολόγηση του προγράμματος του ΚΕΘΕΑ  
για το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια, ενώ άρχισε το έργο της και 
η νέα Διεθνής Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης του οργανισμού.

3 Δια βίου εκπαίδευση 

H δια βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών στο χώρο των εξαρ-
τήσεων είναι καθοριστική για την ποιότητα των υπηρεσιών και 
την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out), ιδι-
αίτερα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες των εξαρτημένων και 
οι απαιτήσεις από τις κοινωνικές υπηρεσίες αυξάνονται. Το ΚΕ-
ΘΕΑ προσφέρει σε ετήσια βάση περισσότερες από 250 θέ-
σεις εκπαίδευσης στους εργαζόμενούς του στα προγράμματα 
που διοργανώνει. Μέσα στο 2010 προχώρησε στη σύναψη 
νέων συνεργασιών, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τη 
διενέργεια προγράμματος μεταπτυχιακής επιμόρφωσης που 
αφορά τις εξαρτήσεις και το σωφρονιστικό σύστημα και με το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη διοργάνωση διεθνούς συ-
νεδρίου που αφορά την εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των 
ευάλωτων ομάδων.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
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3 Αύξηση της αυτοχρηματοδότησης 
         και μείωση των εξόδων

Η προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων από πηγές πέραν της 
κρατικής επιχορήγησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ευρωπαϊκά 
προγράμματα και πωλήσεις των παραγωγικών μονάδων του ΚΕ-
ΘΕΑ, απέφερε 3,2 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2010. Συγχρό-
νως έγινε προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των λειτουργικών 
δαπανών, η οποία έφτασε, σε σχέση με το 2009, το 10,4%.

3 Διαφάνεια και λογοδοσία 

Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα εσωτε-
ρικού ελέγχου, ελέγχεται σε ετήσια βάση από εταιρεία ορκω-
τών ελεγκτών, ανακοινώνει δημόσια και αναρτά στο Διαδίκτυο 
τα ετήσια κλινικά, οικονομικά και διοικητικά του στοιχεία. Όλες 
οι διοικητικές του πράξεις αναρτώνται στο Διαδίκτυο μέσω του 
προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

3 Συμβολή στην εθνική στρατηγική 

Το ΚΕΘΕΑ συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρ-
κωτικά με προτάσεις που προωθούν την ψυχοκοινωνική φροντί-
δα και την κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων. Το 2010 συμμετεί-
χε στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση 
των Εξαρτήσεων (2011-2012), κατέθεσε προτάσεις για το ιστο-
ρικό κέντρο της Αθήνας και ανακίνησε το ζήτημα έκδοσης Προε-
δρικού Διατάγματος για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών ίδρυ-
σης και τις προδιαγραφές λειτουργίας θεραπευτικών μονάδων.

3 Αντίσταση στην κρίση

Oι συνέπειες της κρίσης είναι εντονότερες για τους οικονομι-
κά και κοινωνικά ασθενέστερους. Επιπλέον, η κρίση μπορεί να 
ενισχύσει την επιθετικότητα και τον κοινωνικό ρατσισμό απένα-
ντι στις ευάλωτες ομάδες, εντείνοντας φαινόμενα κοινωνικού 
αποκλεισμού. Το ΚΕΘΕΑ ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη και 
όσους χαράσσουν πολιτική σχετικά με τις συνέπειες της οικο-
νομικής κρίσης στην ψυχική και σωματική υγεία, τις εξαρτήσεις 
και την κοινωνική περιθωριοποίηση με ενημερωτικές δράσεις, 
όπως η εκστρατεία του 2010 «Χρέος μας…η ζωή». Στις ενη-
μερωτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις του το ΚΕΘΕΑ συνερ-
γάζεται με φορείς, οργανώσεις και κινήματα πολιτών και βα-
σίζεται για την προβολή τους στην αφιλοκερδή συμβολή των 
ΜΜΕ. Το ΚΕΘΕΑ προτείνει τη συμμετοχή, τη συλλογικότητα, 
την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανάληψη πρωτοβουλιών ως 
αντίβαρο στο άγχος, την παθητικότητα, την κατάθλιψη και την 
αυτό-περιχαράκωση, όπου συχνά οδηγεί η αβεβαιότητα της 
κρίσης, επιδιώκοντας τη δημιουργία ευκαιριών για καλύτερη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και προϋποθέσεων υποστήρι-
ξης της ένταξης των πιο αδύναμων.

3 Προάσπιση του δικαιώματος 
        για θεραπεία και ένταξη

Η προάσπιση του κράτους πρόνοιας και του δικαιώματος για θε-
ραπεία και κοινωνική ένταξη είναι βασικός στόχος για το ΚΕΘΕΑ 
σε μια περίοδο όπου οι κοινωνικές υπηρεσίες συρρικνώνονται και 
οι αποφάσεις λαμβάνονται με κριτήριο την επίτευξη δημοσιονο-
μικών στόχων. Η πολιτική περικοπών -ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται 
χωρίς να προηγηθεί εκτίμηση των κοινωνικών αναγκών και αξιολό-
γηση του έργου και της αποτελεσματικότητας των οργανισμών-  θα 
έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές  επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 
Στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων οι πόροι που εξοικονο-
μούνται σήμερα θα καταβληθούν στο μέλλον πολλαπλάσιοι, επει-
δή οι εξαρτημένοι θα συνεχίσουν να απασχολούν τα συστήματα 
δημόσιας υγείας και επιβολής του νόμου, αλλά και να απέχουν 
από την παραγωγική διαδικασία.

3 Συμμετοχή στο διεθνή διάλογο για την κρίση 

Μέσα από τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς και fora 
το ΚΕΘΕΑ επιδιώκει τη δημιουργία διεθνούς διαλόγου για τις 
επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα των εξαρτήσεων, την ανταλ-
λαγή απόψεων και ιδεών και την αξιοποίηση της διεθνούς 
εμπειρίας στη διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής και 
στρατηγικής την περίοδο αυτήν.
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Το κοινωνικό κόστος των εξαρτήσεων

Οι συνέπειες της εξάρτησης δεν αφορούν μόνο το χρήστη 
και το στενό περιβάλλον του αλλά την κοινωνία στο σύνολό 
της. Όσο οι εξαρτημένοι παραμένουν στη χρήση, απέχουν 
από την παραγωγική διαδικασία και συνεχίζουν να απα-
σχολούν τα συστήματα δημόσιας υγείας, αστυνόμευσης, 
απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και σωφρονισμού, το 
κόστος για την κοινωνία αυξάνεται. Αντίθετα, η κοινωνική 
επένδυση στη θεραπεία απεξάρτησης είναι θετικά ανταπο-
δοτική, καθώς έχει υπολογιστεί ότι για κάθε χρηματική μο-
νάδα επένδυσης επιστρέφουν στο κράτος από 3 έως 23 
χρηματικές μονάδες. Οι πόροι που εξοικονομούνται από τη 
μείωση της παραβατικότητας είναι πολύ περισσότεροι από 
τους πόρους που απορροφώνται για τη λειτουργία προ-
γραμμάτων απεξάρτησης, ενώ σημαντικοί πόροι εξοικονο-
μούνται και από την ένταξη των απεξαρτημένων στην αγορά 
εργασίας, καθώς και από τη μειωμένη χρήση υπηρεσιών 
σωματικής και ψυχικής υγείας. Η ενίσχυση και επέκταση 
του εθνικού δικτύου υπηρεσιών για τους εξαρτημένους και 
τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης όπου το πρόβλημα της χρήσης και του κοινωνικού 
αποκλεισμού εντείνεται, αποτελεί αναγκαιότητα.
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Το πανελλαδικό  
δίκτυο υπηρεσιών  
του ΚΕΘΕΑ το 2010



27 Συμβουλευτικά Κέντρα

2 Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης

Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο

5 Θεραπευτικά Προγράμματα Διαμονής για Ενήλικες

7 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Ενήλικες

7 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες

Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας

3 Θεραπευτικές Κοινότητες σε σωφρονιστικά καταστήματα

20 Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων

2 Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων

Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς

Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια

Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων

20 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

4 Μεταβατικά Σχολεία 

2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης

Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο

Υπηρεσία Νομικής Στήριξης

26 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης

Τηλεφωνική Γραμμή Boήθειας

Τομέας Πρόληψης

Τομέας Εκπαίδευσης

Τομέας Έρευνας

Παραγωγικές μονάδες



Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία

Mε το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο εξωτερικό περιβάλ-
λον, εδώ και τρεις δεκαετίες τα προγράμματα απεξάρτησης 
του ΚΕΘΕΑ γράφουν τη δική τους ιστορία κοινωνικών παρεμ-
βάσεων. Με αναπλάσεις στις γειτονίες, δράσεις υποστήριξης 
ευάλωτων ομάδων, πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, προ-
σφορά εθελοντικής εργασίας, ενημερωτικές παρεμβάσεις και 
καλλιτεχνικά γεγονότα, τα προγράμματα εκφράζουν έμπρα-
κτα τον κοινωνικό τους προσανατολισμό και εκπέμπουν ένα 
ηχηρό μήνυμα για τη δυνατότητα αλλαγής όχι μόνο σε προ-
σωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Στις παρεμβάσεις 
τους συνεργάζονται με τοπικές αρχές, φορείς, συλλόγους, 
ανεξάρτητα κινήματα πολιτών και εθελοντές, προωθώντας μια 
κουλτούρα διαλόγου, συλλογικότητας και αλληλεγγύης. 

Οι ολοσέλιδες φωτογραφίες του φετινού Απολογισμού 
εικονίζουν στιγμιότυπα από εθελοντικές δράσεις των προ-
γραμμάτων του ΚΕΘΕΑ. 
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Περισσότεροι από 3.200 χρήστες παράνομων ουσιών προσέγγισαν το ΚΕΘΕΑ το 2010. Η πρόσβαση στο δίκτυο υπηρεσιών 
του τη χρονιά αυτή ενισχύθηκε με την έναρξη λειτουργίας τριών νέων Συμβουλευτικών Κέντρων, σε συνεργασία με την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, η δυνατότητα ανταπόκρισης του ΚΕΘΕΑ στα αυξανόμενα αιτήματα τοπικών κοινωνιών για δημιουργία 
νέων μονάδων είναι περιορισμένη, λόγω της υποχρηματοδότησης και των ελλείψεων σε προσωπικό «πρώτης γραμμής». Με προ-
γράμματα άμεσης πρόσβασης και προσέγγισης χρηστών στο δρόμο το ΚΕΘΕΑ υποστήριξε μέσα στη χρονιά εξαρτημένους στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, με έμφαση στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρήσης 
και κοινωνικού αποκλεισμού στην περιοχή αυτή το ΚΕΘΕΑ κατέθεσε δέσμη προτάσεων.

Συμβουλευτικά Κέντρα

H πρώτη επαφή με το ΚΕΘΕΑ όσων αναζητούν βοήθεια και 
θεραπεία για θέματα εξαρτήσεων πραγματοποιείται στα Συμ-
βουλευτικά του Κέντρα. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα αποτελούν 
ασφαλείς και «ελεύθερους» από ουσίες χώρους όπου παρέχε-
ται ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη, φροντίδα της υγείας 
και προετοιμασία όσων το επιθυμούν για ένταξη σε Θεραπευτι-
κή Κοινότητα. Το 2010 λειτούργησαν είκοσι εφτά (27) Συμβου-
λευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ για έφηβους και ενήλικες χρήστες 
ουσιών σε 21 πόλεις.

Με νέα Συμβουλευτικά Κέντρα, που διευρύνουν την πρόσβαση 
σε υποστήριξη και θεραπεία για θέματα εξαρτήσεων, το ΚΕΘΕΑ 
προσπαθεί να ανταποκρίνεται στα αιτήματα τοπικών κοινωνιών για 
νέες υπηρεσίες. Τα νέα Συμβουλευτικά Κέντρα δημιουργούνται 
με την ηθική και υλική υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, η 
οποία εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις και την κάλυψη των αρχικών 
λειτουργικών εξόδων. Με τον τρόπο αυτό το 2010 λειτούργησαν 
3 νέα Κέντρα, στην Ελευσίνα, τα Χανιά και τη Ραφήνα. Ωστόσο, 
λόγω των προβλημάτων στελέχωσης και χρηματοδότησης που 
αντιμετωπίζει το ΚΕΘΕΑ, σε εκκρεμότητα παραμένουν περισσότε-
ρα από 15 ανάλογα αιτήματα από διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα Συμβουλευτικά Κέντρα πε-
ριλαμβάνουν:

• Αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη και της δριμύτητας 
των προβλημάτων του σε σωματικό, ψυχολογικό, οικογενει-
ακό και κοινωνικό επίπεδο.

• Σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης.

• Μείωση της χρήσης και των συνδεόμενων με αυτή βλαβών.

• Φροντίδα της υγείας. 

• Ενημέρωση για θέματα σωματικής αποτοξίνωσης και ψυχι-
κής απεξάρτησης.

• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη.

• Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

• Πρόχειρα γεύματα και δυνατότητα φροντίδας της ατομικής 
υγιεινής.

• Κινητοποίηση και προετοιμασία για απεξάρτηση.

• Συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών.

• Συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των κοινωνικο-
δημογραφικών και άλλων ατομικών στοιχείων, των προσερ-
χομένων στο πλαίσιο των περιορισμών που θέτει η σχετική με 
την προστασία προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

Γραμμή βοήθειας 1145

Περισσότερες από 2.600 κλήσεις δέχτηκε το 2010 το 1145, η 
Γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ για θέματα εξαρτήσεων. Η Γραμ-
μή απευθύνεται τόσο στους εξαρτημένους όσο και στο περι-
βάλλον τους, παρέχει ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη 
και παραπέμπει σε υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Μείωση της βλάβης,  
συμβουλευτική
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Συμβουλευτικά Κέντρα  
       Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

2007 2008 2009 2010

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ) 85 72 109 94

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 83 74 65 75

Πειραιά Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ) 64 62 53 85

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ) 57 64 79 86

Βόλου Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ) 138 110 124 98

Πάτρας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ) 99 79 95 78

Ηρακλείου Κρήτης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 27 27 32 37

Σύνολο Εφήβων 553 488 557 553

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 74 85 118 100

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ) 531 550 508 450

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 372 383 396 401

Πειραιά Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 543 528 537 509

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 255 256 281 263

Λάρισας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 127 152 150 107

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 148 173 169 174

Λασιθίου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 31 40 40 31

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 44 34 62 62

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 46 49 69 53

Τρικάλων Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 24 21 21 36

Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 35 109 109 137

Θεσσαλονίκης Ειδικό Πρόγραμμα Εξαρτημένων Γονέων 15 18 14 23

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ) 95 102

Λέσβου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 43 42

Κιλκίς Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 13 13

Ραφήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 13

Ελευσίνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 50

Θεσσαλονίκης Ανοιχτό Πιλοτικό Πρόγραμμα Ενηλίκων 89 104 75 61

Χανίων Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 45

Σύνολο Ενηλίκων 2.334 2.502 2.700 2.672

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.887 2.990 3.257 3.225
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Άμεση πρόσβαση και προσέγγιση  
χρηστών στο δρόμο

Τα ειδικά προγράμματα άμεσης πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ απευθύ-
νονται σε χρήστες παράνομων ουσιών που δεν προσεγγίζουν τα 
Συμβουλευτικά του Κέντρα. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν 
χώρους όπου οι εξαρτημένοι μπορούν κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας να παραμείνουν μακριά από τη χρήση, να λάβουν ψυχολογι-
κή υποστήριξη, πρωτοβάθμια περίθαλψη για προβλήματα σωμα-
τικής και ψυχικής υγείας, φροντίδα για τις άμεσες ανάγκες τους 
(σίτιση, ένδυση, ατομική υγιεινή) και ενημέρωση-εκπαίδευση για 
να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης ουσιών.

Τα προγράμματα άμεσης πρόσβασης πραγματοποιούν επίσης 
τακτικές εξορμήσεις, διαφορετικές ώρες της ημέρας, στις «πιά-
τσες» της Αθηνάς και του Πειραιά. Η  προσέγγιση των χρηστών 
στο δρόμο στοχεύει στην υποστήριξή τους για σταδιακή υιοθέ-
τηση αλλαγών, οι οποίες θα περιορίσουν τους κινδύνους και 
τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση. Βασίζεται στην 
επικοινωνία, τη συμβουλευτική και την εμψύχωση, χτίζοντας 
σταδιακά μια γέφυρα επικοινωνίας με τους εξαρτημένους, και 
γίνεται χωρίς τη χρήση υποκαταστάτων ή τη διανομή συριγγών. 

Οι προτάσεις του ΚΕΘΕΑ για το κέντρο της Αθήνας 

Οι βασικές προτάσεις του ΚΕΘΕΑ για την αντιμετώπιση των 
εντεινόμενων προβλημάτων χρήσης και κοινωνικού αποκλει-
σμού στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας αφορούν:

• Αποκέντρωση υπηρεσιών με ταυτόχρονο επανασχεδια-
σμό τους σε μικρότερη κλίμακα και αναβάθμιση της ποιό-
τητάς τους, ώστε να μειωθούν τυχόν επιβαρύνσεις από τη 
λειτουργία τους και να διευκολυνθεί η πρόσβαση.   

• Δημιουργία τριών Σταθμών Άμεσης Πρόσβασης για χρή-
στες ουσιών στις περιοχές Ομόνοιας,  Βικτώριας και Αγί-
ου Παντελεήμονα. 

• Νέα προγράμματα προσέγγισης στο δρόμο για μετανά-
στες, χρήστες, εκδιδόμενα άτομα, αστέγους.

• Συντονισμός όλων των φορέων που  ήδη εφαρμόζουν 
τέτοιες δράσεις και κατάρτιση κοινού σχεδίου εντατικο-
ποίησης των παρεμβάσεων σε  περιοχές-κλειδιά, όπως 
Γεράνι, Ομόνοια, Γ’ Σεπτεμβρίου, Πολυτεχνείο-Μουσείο, 
Κουμουνδούρου, Πλατεία Βάθη,  Εξάρχεια, Σταθμός Λα-
ρίσης κ.λπ.

• Ανακαίνιση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για τη στέγαση 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης και πο-
λιτισμού, καθώς και ομάδων πρωτοβουλίας πολιτών που 
στοχεύουν στην αναβάθμιση της πόλης.  

Υπηρεσίες Άμεσης Πρόσβασης 
Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

    2007       2008     2009     2010

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης (KEΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 560 373 450 409

ΑΘΗΝΑ: Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης (KEΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 412 620 715 648

ΑΘΗΝΑ: Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο (KEΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 587 759 799 587

                                                                                                                                             Τηλεφωνικές επαφές

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γραμμή βoήθειας 1145 2.461 2.355 2.929 2.642

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ: Η κινητή μονάδα street-work
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«Χρέος μας…η ζωή»: Εκδήλωση στην Ομόνοια στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνιας 
για τη στήριξη των πιο ευάλωτων στην οικονομική κρίση



Αυξήθηκε η συμμετοχή στις Θεραπευτικές Κοινότητες του ΚΕΘΕΑ το 2010. Μέσα στη χρονιά έγινε ένα σημαντικό βήμα για την 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) και την  Ήπειρο (ΚΕ-
ΘΕΑ Ιωαννίνων), με την έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών ψυχικής απεξάρτησης. Υψηλή παρέμεινε η ζήτηση για την αντιμετώπιση 
της εξάρτησης από το αλκοόλ στο πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, του οποίου ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε μέσα στη χρονιά η 
αξιολόγηση από την Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Το μοντέλο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων

Είκοσι μία (21) μονάδες απεξάρτησης (Θεραπευτικές Κοινότητες 
και άλλου τύπου) αποτελούν την κύρια και πιο εντατική φάση θερα-
πείας των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, όπου παραπέμπεται ο ενδια-
φερόμενος μετά τη σύντομη προετοιμασία του στο Συμβουλευτικό 
Κέντρο. Η προσέγγιση είναι ψυχοκοινωνική και δεν χρησιμοποιού-
νται υποκατάστατα ή άλλες ουσίες. Οι Θεραπευτικές Κοινότητες 
παρέχουν ένα δομημένο, ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον 
που χαρακτηρίζεται από την ενεργητική συμμετοχή και την ισότιμη 
αλληλεπίδραση όλων των μελών του. Στόχοι τους είναι:

• Σωματική αποτοξίνωση και πλήρης αποχή από τη χρήση ουσιών.

• Ψυχική απεξάρτηση.

• Εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς.  

• Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών  
   αντιμετώπισης προβλημάτων.

• Επαγγελματικός προσανατολισμός, εκπαίδευση και κατάρτιση.

• Υποστήριξη για επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων.

• Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων.

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες διακρίνονται σε διαμονής και 
εξωτερικής παρακολούθησης και καλύπτουν πολλές γεωγρα-
φικές περιοχές και ομάδες-στόχους: έφηβοι, ενήλικες, γονείς, 
μετανάστες, εξαρτημένοι από το αλκοόλ, τον τζόγο και το Δι-
αδίκτυο.

 Θεραπεία διαμονής για ενήλικες

Η θεραπεία διαμονής για ενήλικες απευθύνεται σε χρήστες 
ουσιών οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης και 
κοινωνικής υποστήριξης είτε επιθυμούν ή χρειάζεται να απομα-
κρυνθούν από τον τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας. Το 2010 το ΚΕΘΕΑ διέθετε πέντε προγράμματα που 
προσέφεραν θεραπεία σε Κοινότητα διαμονής: ΚΕΘΕΑ ΙΘΑ-

Ψυχική 
απεξάρτηση

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ: Θεατρική παράσταση Τελετή αποφοίτησης από το ΚΕΘΕΑ
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ΚΗ στη Θεσσαλονίκη,  ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα,  ΚΕΘΕΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Ραφήνα, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στον Πειραιά, 
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ  στην Καλαμάτα. 

Θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης για ενήλικες

Τα προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης παρέχουν εντα-
τική ημερήσια θεραπεία σε εξαρτημένους που παραμένουν σε 
μεγάλο βαθμό κοινωνικά ενταγμένοι και διαθέτουν υποστηρι-
κτικό περιβάλλον. Μεταξύ αυτών υπάρχουν προγράμματα που 
λειτουργούν τις απογευματινές ώρες για εργαζόμενους και 
φοιτητές.  Το 2010 λειτούργησαν: στην Αθήνα το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑ-
ΒΑΣΗ, με Πρωινή Κοινότητα και Βραδινή Κοινότητα για εργα-
ζόμενους, στην Κρήτη το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ενώ σε εργαζόμε-
νους και φοιτητές απευθύνονται οι νέες μονάδες απεξάρτησης 
στην Αλεξανδρούπολη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) και στα Ιωάννινα. 
Άρχισε επίσης η λειτουργία της Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΙ-
ΒΩΤΟΣ στην Καβάλα σε εγκαταστάσεις που παραχώρησε ο 
δήμος της πόλης. Σε πορεία ανάπτυξης βρίσκεται ένα νέο, πι-
λοτικό πρόγραμμα για εργαζόμενους και φοιτητές στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης.

Έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία  
για εφήβους  και νεαρούς ενήλικες 

Το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες 
χρήστες ουσιών με ειδικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες της ηλικίας τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε εξω-
τερική βάση και παρεμβαίνουν τόσο στα αρχικά στάδια του 
πειραματισμού με τις ουσίες όσο και στη φάση όπου η χρήση 
γίνεται πιο συστηματικά ή έχει εξελιχθεί σε εξάρτηση. Έμφα-
ση δίνεται στην επανασύνδεση των νέων με την εκπαίδευση, 
στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και 
στη συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας στη θεραπευτική 
διαδικασία. Στα προγράμματα αυτά ανήκουν: ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟ-
ΦΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ στην Αθήνα, KEΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ στον 
Πειραιά, ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ στη Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟ-
ΤΟΣ στο Βόλο, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ στην Πάτρα και ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη. 

Aπεξάρτηση από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια

Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ στην Αθήνα παρέχει ολοκληρωμένη και 
εξατομικευμένη θεραπεία σε εξωτερική βάση σε όσους αντιμε-
τωπίζουν πρόβλημα με τις «νόμιμες» εξαρτήσεις, αλκοόλ και 
τυχερά παιχνίδια, και υποστηρίζει το οικογενειακό τους περι-
βάλλον. Το πρόγραμμα κατά το 2010 παρείχε υπηρεσίες συμ-
βουλευτικής σε 133 άτομα, υπηρεσίες θεραπείας σε 152 άτο-
μα και υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης σε 149 άτομα. 
Το 2010 ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε η αξιολόγηση του 

προγράμματος από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Η αξιολόγηση 
κατέδειξε τη σημαντική συμβολή του στην αντιμετώπιση των 
«νόμιμων» εξαρτήσεων στην Ελλάδα και την ανάγκη επέκτασης 
των σχετικών υπηρεσιών.

Απεξάρτηση από το Διαδίκτυο

Απευθύνεται σε εφήβους και νέους που έχουν εμπλακεί στην 
προβληματική χρήση του Διαδικτύου και των video games και 
λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ στην Αθήνα. Eνι-
σχύει τους παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην αντι-
μετώπιση του προβλήματος, όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων και η καλλιέργεια νέων ενδιαφερόντων, 
ενώ υποστηρίζει κατάλληλα το οικογενειακό περιβάλλον των 
νέων.

Θεραπεία για εξαρτημένους γονείς

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα 
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης σε εξαρτημένους γο-
νείς, παρέχοντας συγχρόνως υπηρεσίες φύλαξης και φροντί-
δας των παιδιών. Είναι εξωτερικής παρακολούθησης και δίνει 
έμφαση στην υποστήριξη της σχέσης γονιού-παιδιού και στην 
ενίσχυση των μελών του στο γονικό τους ρόλο.

Ειδικές υπηρεσίες

Ειδικές παρεμβάσεις των προγραμμάτων απεξάρτησης απευθύ-
νονται σε ενήλικους περιστασιακούς χρήστες ουσιών (ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ και ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ), αλλά και απόφοιτους του 
ΚΕΘΕΑ που μπορεί να χρειαστούν στήριξη σε κρίσιμες καμπές 
της ζωής τους (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ). Στις ομάδες αυτές πα-
ρέχεται υποστήριξη, λιγότερο εντατική και μακροχρόνια, προ-
σαρμοσμένη στις ανάγκες των εξυπηρετούμενων.

KΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ: Φεστιβάλ ΚΟΘ UNDERGROUND, σε συνεργασία με την Κρατι-
κή Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
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Μονάδες Ψυχικής Απεξάρτησης
          Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

2007 2008 2009 2010

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ) 47 32 32 48

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 55 41 42 39

Πειραιά Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ) 19 15 18

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ) 5 8 6 10

Βόλου Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ) 32 33 36 29

Πάτρας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ) 17 11 17 16

Ηρακλείου Κρήτης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 8 7 6 11

Σύνολο Εφήβων 183 147 157 153

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ - Πρωινή Κοινότητα) 91 84 77 78

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ - Βραδινή Κοινότητα) 78 81 76 77

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 166 177 158 160

Πειραιά Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 146 147 151 152

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 191 184 164 154

Λάρισας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 117 132 128 120

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 78 90 102 91

Θεσσαλονίκης Ειδικό Πρόγραμμα Εξαρτημένων Γονέων 3 6 4 9

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ) 56 62

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 10 13

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 31

Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 22

Θεσσαλονίκης Ανοιχτό Πιλοτικό Πρόγραμμα Ενηλίκων 23 34 28 26

Σύνολο Ενηλίκων 893 935 954 995

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.076 1.082 1.111 1.148

Ειδικές υπηρεσίες  
Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

2007 2008  2009    2010

ΑΘΗΝΑ: Διαχείρηση κρίσης/πρόληψη υποτροπής (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 23

ΑΘΗΝΑ: Περιστασιακή χρήση ενηλίκων  (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ) 129

ΚΡΗΤΗ: Περιστασιακή χρήση ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 6 9 10 20
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«Διαβάσεις ζωής»: Δρώμενο στο κέντρο της Αθήνας για την ευαισθητοποίηση των πολι-
τών στο πρόβλημα των ναρκωτικών
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Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

Είκοσι (20) Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης σε όλη την Ελ-
λάδα υποδέχονται τα άτομα που ολοκληρώνουν την κυρίως 
φάση θεραπείας στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, παρέχοντας 
συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τη σταδιακή 
και ομαλή επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Στο στάδιο αυτό 
στόχος είναι η οργάνωση της προσωπικής και κοινωνικής ζωής 
σε νέες βάσεις, με οικονομική ανεξαρτησία, υγιείς, υποστηρι-
κτικές σχέσεις και δημιουργικούς στόχους. 

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κέντρα περιλαμβάνουν:

• Δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνες αυτόνομης διαβίωσης 
για το αρχικό μεταβατικό διάστημα.  

• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε τακτική εξωτερική βάση.

• Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία με εξειδικευμέ-
νους φορείς. 

• Eπαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική για την 
υποστήριξη της ένταξης στον κόσμο της εργασίας.

• Ενημέρωση για τα πολιτικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώ-
ματα και υποχρεώσεις.

• Νομική υποστήριξη.

• Μέριμνα για προβλήματα υγείας.

• Εκπαίδευση για την πρόληψη της υποτροπής.

• Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών.

Το στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης, διάρκειας ενός περί-
που έτους, ακολουθεί η φάση της μετα-θεραπευτικής υποστή-
ριξης, με την ολοκλήρωση της οποίας δίνεται η δυνατότητα 
αποφοίτησης από το ΚΕΘΕΑ. 

Είκοσι Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ λειτούργησαν το 2010 σε όλη την Ελλάδα, με νεότερο αυτό της Καβάλας, 
προσφέροντας υπηρεσίες συνολικά σε 557 άτομα. Η οικονομική κρίση και η ανεργία πλήττουν σοβαρά την προσπάθεια επαγ-
γελματικής αποκατάστασης των απεξαρτημένων, η οποία αποτελεί βασικό στόχο κατά τη φάση της κοινωνικής επανένταξης και 
καθοριστικό παράγοντα για την πρόληψη της υποτροπής. Στις σημερινές συνθήκες οι απεξαρτημένοι βλέπουν συχνά τα εργασι-
ακά τους δικαιώματα να καταπατώνται και εξασφαλίζουν δυσκολότερα από άλλους εργαζόμενους αξιοπρεπείς εργασιακές συν-
θήκες και απολαβές. H προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ αυτή την περίοδο εστιάζεται στη δημιουργία δικτύων επαγγελματικού προσανα-
τολισμού και προώθησης στην απασχόληση. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των προγραμμάτων προκατάρτισης, επαγγελματικού 
προσανατολισμού και κατάρτισης, την ευαισθητοποίηση εργοδοτών, τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων κ.ά.

Επανένταξη  
στην κοινωνία

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ: Λιομάζωμα
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Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης
        Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

2007 2008 2009 2010

Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων Βόλου (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ) 23 24 18 23

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 21 20 21 20

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ)* 15 21 7 8

Πειραιά Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ) 9 8 10

Πάτρας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ) 9 10 9 9

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ) 1 3

Ηρακλείου Κρήτης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 2 1 3

Σύνολο Εφήβων 77 86 69 63

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ) 101 86 68 77

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 8 7 6 5

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 80 86 81 75

Πειραιά  Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 63 73 84 89

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 71 86 81 77

Θεσσαλίας  Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 62 69 67 52

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 37 37 36 44

Θεσσαλονίκης Ειδικό Πρόγραμμα Εξαρτημένων Γονέων 2 1 1 2

Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 2 13 26

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ) 8 26

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 1 5

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 7

Θεσσαλονίκης Ανοιχτό Πιλοτικό Πρόγραμμα Ενηλίκων 5 8 10

Σύνολο Ενηλίκων 424 452 454 495

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 501 538 523 558

* Το πρόγραμμα δεν διαθέτει διακριτή φάση κοινωνικής επανένταξης. Η τιμή αφορά όσα άτομα δέχθηκαν μόνο υπηρεσίες μεταθεραπευτικής παρακολούθησης.

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ: Επίσκεψη της συγγραφέα Σώτης ΤριανταφύλλουΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ: Εκπαίδευση στην κεραμική
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Μέλη θεραπευτικού προγράμματος καταρτίστηκαν στην ανακύκλωση και την κομποστο-
ποίηση και συνεργάστηκαν με τοπικούς φορείς για την εκπαίδευση των πολιτών
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Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης

Τα είκοσι έξι (26) Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης του KEΘΕΑ 
σε όλη τη χώρα απευθύνονται στα μέλη της οικογένειας και άλλα 
άτομα του στενού περιβάλλοντος των χρηστών, προσφέροντας ενη-
μέρωση, συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη. Η συμμετοχή 
της οικογένειας αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ. Στη 
χώρα μας ιδίως, όπου 7 στους 10 χρήστες μένουν με την οικογένειά 
τους, οι στενοί συγγενείς μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην 
έναρξη και ολοκλήρωση της θεραπείας. Αρκετές φορές η οικογέ-
νεια του χρήστη έρχεται σε επαφή με το θεραπευτικό πρόγραμμα 
πριν από τον ίδιο και αποτελεί βασική πηγή παραπομπής του στη θε-
ραπεία. Τα Κέντρα προσφέρουν υπηρεσίες:

• Ενημέρωσης για τη χρήση και την εξάρτηση.

• Ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των οικείων για  
ενεργή συμμετοχή τους στις θεραπευτικές διαδικασίες.

• Εκπαίδευσης και υποστήριξής τους, ώστε να κινητοποιήσουν 
τους εξαρτημένους για θεραπεία.

• Εκπαίδευσης στη δημιουργία υποστηρικτικού προς την 
αποχή περιβάλλοντος και την πρόληψη της υποτροπής.

• Βελτίωσης της επικοινωνίας και της λειτουργικότητας της 
οικογένειας.

• Προσωπικής ανάπτυξης μέσα από ομάδες αυτοβοήθειας 
και δημιουργικές δραστηριότητες.

Αυξήθηκε ο αριθμός των Κέντρων Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ το 2010 διευρύνοντας την πρόσβαση σε βοήθεια 
για τις οικογένειες των εξαρτημένων.  Συνολικά περισσότεροι από 6.100 γονείς, σύζυγοι-σύντροφοι και αδέλφια χρηστών απευ-
θύνθηκαν στα Κέντρα και έλαβαν υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και οικογενειακής θεραπείας για το 
πρόβλημα της εξάρτησης. Αυξημένη ήταν η προσέλευση στα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης των προγραμμάτων εφήβων-
νεαρών ενηλίκων.

Συμβουλευτική και  
θεραπεία της οικογένειας

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ: Διοργάνωση του 2ου Γρηγοριανού Αγώνα Δρόμου από το Σύλλογο Οικογένειας του προγράμματος
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Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης
       Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

2007 2008 2009 2010

Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων Βόλου (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ) 250 181 175 187

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 317 354 304 293

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ) 283 283 383 441

Πειραιά Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ) 168 164 190 205

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ) 159 177 170 225

Πάτρας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ) 245 165 211 223

Ηρακλείου Κρήτης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 64 66 73

ΣΥΝΟΛΟ 1422 1388 1499 1647

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 515 474 426 460

Θεσσαλίας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 442 451 389 355

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 471 363 385 316

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ) 1226 1201 1057 1013

Πειραιά Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 720 740 731 689

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 293 293 345 338

Αγίου Νικολάου Κρήτης  Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 79 79 71 62

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 278 267 169 90

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 96 172 183 220

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 94 118 133 146

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 97 139 139 151

Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 75 228 228 270

Κιλκίς Ενηλίκων  (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 9 10

Γιαννιτσά Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 11 12

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ) 78 146

Ραφήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 12

Ελευσίνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 63

Χανίων Κρήτης  Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 56

Λέσβου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 86

ΣΥΝΟΛΟ 4.386 4.525 4.354 4.495

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.808 5.913 5.853 6.142
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Κατασκευάζοντας φωλιές πουλιών στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώ-
νης Τρίτσης
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Προγράμματα Συμβουλευτικής  
Υποστήριξης Κρατουμένων

Για τους κρατούμενους χρήστες η πρώτη επαφή με τις υπηρε-
σίες του ΚΕΘΕΑ στη φυλακή γίνεται μέσω των Προγραμμάτων 
Συμβουλευτικής, που έχουν στόχο: τη διάγνωση και αξιολόγη-
ση των προβλημάτων των εξαρτημένων∙  την κινητοποίησή τους, 
ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους∙ τη μείωση 
της εμπλοκής τους με τη χρήση ουσιών∙ την ενημέρωση, κινητο-
ποίηση και προετοιμασία για ένταξη σε υποστηρικτική ή θερα-
πευτική δομή εντός φυλακής ή εκτός, βάσει της πρόβλεψης του 
νόμου για «υφ’όρων απόλυση», και τη συμβουλευτική υποστή-
ριξη των οικογενειών τους από τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ που 
λειτουργούν στην κοινωνία. Μέσα στο 2010 ξεκίνησαν τρία 
νέα Προγράμματα Συμβουλευτικής, φτάνοντας συνολικά τα 
20, στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον Ελεώνα Θηβών, 
στις φυλακές Γρεβενών και στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κο-
ρυδαλλού. 

Μονάδες Απεξάρτησης Κρατουμένων

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Συμβουλευτικής, 
οι κρατούμενοι παραπέμπονται για την κύρια φάση θεραπείας 
είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα εκτός φυλακής (με βούλευμα 
του συμβουλίου πλημμελειοδικών, εφόσον συγκεντρώνουν τις 
προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος) είτε σε Θεραπευτική Κοινό-
τητα σωφρονιστικού καταστήματος. Οι Θεραπευτικές Κοινότη-
τες στο πλαίσιο της φυλακής έχουν στόχο: την αποχή από τη 
χρήση και την παραβατική συμπεριφορά∙ τη διερεύνηση των αι-

τιών και προβλημάτων που οδήγησαν στην εξάρτηση∙ την αλλα-
γή της συμπεριφοράς∙ την απόκτηση νέων δεξιοτήτων αντιμετώ-
πισης προβλημάτων∙ την επανασύνδεση με την εκπαίδευση και 
την οικογένεια∙ την παραπομπή σε προγράμματα επανένταξης. 

Μέσα στο έτος αναβαθμίστηκε σημαντικά η παροχή υπηρεσιών 
ψυχικής απεξάρτησης στη φυλακή, καθώς δόθηκε δυνατότητα 
συμμετοχής σε περισσότερα άτομα. Μία νέα Θεραπευτική Κοι-
νότητα για εξαρτημένες κρατούμενες ξεκίνησε στο κατάστημα 
του Ελεώνα Θηβών, αφού παραχωρήθηκε ειδικός χώρος απο-
κλειστικής χρήσης. Επίσης, με την παραχώρηση νέων, καταλλη-
λότερων χώρων στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού και στα 
Διαβατά αναβαθμίστηκε η λειτουργία των εκεί προγραμμάτων. 
Στα Διαβατά το Κατάστημα Κράτησης μετατράπηκε μερικώς σε 
Θεραπευτικό Κατάστημα για Τοξικομανείς Κρατουμένους και 
μέσα στο 2011 θα ξεκινήσει η λειτουργία Θεραπευτικής Κοι-
νότητας ψυχικής απεξάρτησης.

Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης

Στα Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης παρέχονται υπηρεσίες 
τόσο σε αποφυλακισμένους που έχουν ολοκληρώσει θεραπεία 
απεξάρτησης μέσα στη φυλακή όσο και σε αποφυλακισμένους 
που είναι χρήστες ή έχουν πραγματοποιήσει μέρος μόνο της 
θεραπείας τους κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού τους. Έτσι, 
ανάλογα με τις ανάγκες, παρέχονται υπηρεσίες προετοιμασί-
ας και κινητοποίησης για θεραπεία, θεραπείας απεξάρτησης, 
κοινωνικής επανένταξης και μεταθεραπευτικής παρακολούθη-
σης. Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει δύο εξειδικευμένα Κέντρα Υποδοχής 

Μία από τις προτεραιότητες του ΚΕΘΕΑ το 2010 ήταν η διεύρυνση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στο πλαίσιο του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Συνολικά λειτούργησαν 20 Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης και 3 Θεραπευτικές 
Κοινότητες σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς και δύο Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Δρομολογήθηκε επίσης η δημιουργία Θεραπευτικής Κοινότητας στις Φυλακές Διαβατών. Ο αριθμός των ατόμων 
που συμμετείχε στα προγράμματα αυξήθηκε, ξεπερνώντας τους 2.000. Το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ επεκτάθηκε σε δύο νέα 
σωφρονιστικά καταστήματα, στον Ελεώνα Θηβών και τα Γρεβενά. Ο οργανισμός συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στην προσπά-
θεια για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας όσον αφορά την ποινική αντιμετώπιση των εξαρτημένων. 

Προγράμματα  
στο πλαίσιο του συστήματος  
ποινικής δικαιοσύνης
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Κέντρο Υποδοχής Θεσσαλονίκης: Προετοιμασία ενημερωτικής και καλλιτεχνικής παρέμβασης

και Επανένταξης Αποφυλακισμένων, στην Αθήνα (ΚΕΘΕΑ ΕΝ 
ΔΡΑΣΕΙ) και τη Θεσσαλονίκη (ΚΥΕΘ).

Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στο Δικα-
στήριο Ανηλίκων Αθήνας δέχεται, μετά από παραπομπή από 
τους επιμελητές ανηλίκων, έφηβους παραβάτες οι οποίοι 
έχουν εμπλακεί στη χρήση ουσιών. Στοχεύει στην κινητοποί-
ηση των εφήβων για αποχή από τη χρήση ουσιών και για την 
αποφυγή περαιτέρω εμπλοκής τους σε παραβατικές δραστη-
ριότητες, στην πρόληψη της κοινωνικής τους περιθωριοποί-
ησης και στη βελτίωση των οικογενειακών τους σχέσεων. 
Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα υγείας και νομικά 
θέματα, και πραγματοποιούνται παραπομπές σε υπηρεσίες 

υγείας, όπως και σε εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης, εφό-
σον κριθεί αναγκαίο.

Η συμβολή του ΚΕΘΕΑ στον  
εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας

Το 2010 το ΚΕΘΕΑ κατέθεσε προτάσεις για τη βελτίωση 
του νομοθετικού πλαισίου, τόσο για  τον Κώδικα Νόμου για 
τα Ναρκωτικά (Ν. 3459/2006) όσο και για το Σωφρονιστι-
κό Κώδικα, στις αρμόδιες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επίσης, ο Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και ο Διευθυντής του ΚΕΘΕΑ συμμε-
τέχουν στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών, το 
οποίο ανασυγκροτήθηκε μέσα στο 2010 με απόφαση του 
υπουργού Δικαιοσύνης.

Γκράφιτι στη Θεραπευτική Κοινότητα των Γυναικείων 
Φυλακών Κορυδαλλού

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ: Γιορτή ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στους δρόμους της Κυψέλης
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Προγράμματα στο πλαίσιο του  
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

Συμβουλευτική        2007       2008       2009      2010

ΑΘΗΝΑ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 97 113 107 139

ΑΘΗΝΑ: Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 236 355 516 553

ΑΘΗΝΑ: Ψυχιατρικό Κατάστημα Κρατουμένων (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 41 50 58 28

ΑΘΗΝΑ: Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 67 93 66 71

ΑΘΗΝΑ: Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 11

ΑΘΗΝΑ: Συμβουλευτικός Σταθμός Δικαστηρίων Ανηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 35 46 44 27

ΘΗΒΑ: Μεταβατικό Κέντρο Απεξάρτησης Γυναικών (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 7

ΑΥΛΩΝΑΣ: Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 84 85 101 93

ΒΟΛΟΣ: Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κασσαβέτειας (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ) 17 58 83 74

ΛΑΡΙΣΑ: Δικαστικές Φυλακές (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ) 56 97

ΤΡΙΚΑΛΑ: Δικαστική Φυλακή (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ) 24 82 88

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δικαστικές Φυλακές Διαβατών (ΜΣΚΘ)* 165 166 176 170

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Στρατιωτικές Φυλακές Διαβατών (ΜΣΚΘ) 4 2 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δικαστική Φυλακή Ανηλίκων (ΜΣΚΘ) 3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΥΕΘ)** 35 40 57 36

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας (ΜΣΚΘ) 59 78 78 79

ΓΡΕΒΕΝΑ: Δικαστική Φυλακή (ΜΣΚΘ) 48

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Δικαστικές Φυλακές (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 66 70 68 54

ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Νεάπολης (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 96 73 103 112

ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Αλικαρνασσού  (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 59 51 34 30

ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Χανίων & Αγιάς (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 40 78 65 103

ΑΧΑΪΑ: Δικαστικές Φυλακές Αγίου Στεφάνου (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ) 93 104 94 65

Σύνολο 1.221 1.462 1.789 1.885

Θεραπεία / επανένταξη αποφυλακισμένων

ΑΘΗΝΑ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 72 67 73 86

ΑΘΗΝΑ: Θεραπευτική Κοινότητα στις Γυναικείες Φυλακές  
Κορυδαλλού (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ)

43 50 37 37

ΑΘΗΝΑ: Θεραπευτική Κοινότητα στις Δικαστικές Φυλακές (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 20 36 41

ΘΗΒΑ: Μεταβατικό Κέντρο Απεξάρτησης Γυναικών (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 12

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΥΕΘ) 15 12 24 23

Σύνολο 130 149 170 199

* ΜΣΚΘ: Μονάδα Συμβουλευτικής Κρατουμένων Θεσσαλονίκης 

** ΚΥΕΘ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης Θεσσαλονίκης
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Αφιέρωμα στη μετανάστευση στο περιοδικό «Σπείρα», που εκδίδεται από μέλη θεραπευτι-
κού προγράμματος στην Κρήτη
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ΚΕΘΕΑ MOSAIC

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC προσφέρει εξατομικευμένη ενημέρωση, 
συμβουλευτική, ψυχολογική στήριξη και φροντίδα της υγείας 
σε εξαρτημένους μετανάστες, προετοιμάζοντας όσους το επι-
θυμούν για ένταξη σε διαδικασία ψυχικής απεξάρτησης. Κα-
λύπτει επίσης ευρύτερες ανάγκες κοινωνικής φροντίδας και 
υποστήριξης των εξαρτημένων, μέσα από δικτύωση με υπηρε-
σίες, νομική ενημέρωση, μαθήματα ελληνικών κ.ά. Οι οικογέ-
νειες, οι σύντροφοι και οι φίλοι των εξαρτημένων μπορούν να 
συμμετέχουν σε ομάδες ενημέρωσης και συμβουλευτικής για 
θέματα που αφορούν την εξάρτηση. Συστηματικές υπηρεσίες 
παρέχονται στα Κρατητήρια Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη 
για τη συμβουλευτική υποστήριξη νεοαφιχθέντων μεταναστών 
με πρόβλημα χρήσης.

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC δραστηριοποιείται επίσης με στόχο την 
υποστήριξη μεταναστών που δεν έχουν εμπλακεί με τη χρήση 

ουσιών, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής ένταξης, 
παρέχοντας ενημέρωση, εκπαίδευση και συμβουλευτική σε 
θέματα νομικά, παραβατικότητας, χρήσης ουσιών, εργασίας, 
υγείας, ενδοοικογενειακών σχέσεων, κοινωνικού αποκλεισμού. 
Στους νεαρούς μετανάστες ηλικίας 16 έως 25 ετών το Στέκι 
Γειτονιάς του προγράμματος στον Άγιο Παντελεήμονα παρέ-
χει υπηρεσίες συμβουλευτικής, ευαισθητοποίησης, καθώς και 
τη δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες που στοχεύουν 
στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό  ιστό και στην 
προσωπική τους ανάπτυξη.

Η προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ MOSAIC είναι διαπολιτισμική. Η 
λειτουργία του στηρίζεται σε ομάδες εθελοντών, οι οποίες 
σχηματίζονται από τους ίδιους τους εξυπηρετούμενους και 
λειτουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τις κοινότητες των 
μεταναστών, αλλά και ως μέσο προσωπικής ενδυνάμωσης και 
κοινωνικής δραστηριοποίησης. 

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC, που απευθύνεται σε μετανάστες και παλιννοστούντες με πρόβλημα χρήσης ουσιών, αποτελεί τη μοναδική 
στο είδος της υπηρεσία στην Ελλάδα. Η έδρα του προγράμματος μετακινήθηκε το 2010 στον Άγιο Παντελεήμονα, βελτιώνοντας  
την προσβασιμότητα των υπηρεσιών του και τη δυνατότητά του να παρεμβαίνει στα οξυμένα προβλήματα της περιοχής. Σταθε-
ροποιήθηκε επίσης η λειτουργία του συμβουλευτικού σταθμού στα Κρατητήρια Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη, με στόχο την 
προσέγγιση και υποστήριξη των νέοαφιχθέντων μεταναστών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών.

Υποστήριξη 
μεταναστών

ΚΕΘΕΑ MOSAIC
Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

       2007         2008         2009         2010

Υπηρεσίες πρόληψης 116 63 47 42

Υπηρεσίες συμβουλευτικής εξαρτημένων 33 43 52 70

Υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης 30 51 56 56

Ενημέρωση - συμβουλευτική  
στα Κρατητήρια Αλλοδαπών

71

ΣΥΝΟΛΟ 179 157 155 239
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Δεκάδες δεντροφυτεύσεις οργανώνονται για την αποκατάσταση των δασών στην Αττική 
και αλλού
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Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας

H εξάρτηση από ουσίες επιβαρύνει σοβαρά τόσο τη σωματική 
όσο και την ψυχική υγεία. Η φροντίδα της υγείας αποτελεί βα-
σικό μέλημα του ΚΕΘΕΑ από την πρώτη στιγμή που οι χρήστες 
θα προσεγγίσουν τα προγράμματά του. Για το λόγο αυτό έχει 
δημιουργήσει στην Αθήνα το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο με στό-
χο την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων υγείας των μελών του. Το Κέντρο στελεχώνεται 
από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (ψυχι-
άτρους, παιδοψυχίατρο, παθολόγο, νοσηλευτές, οδοντίατρο). 
Παρέχει υπηρεσίες οι οποίες αφορούν την πρωτοβάθμια πε-
ρίθαλψη γενικής ιατρικής-παθολογίας, παιδοψυχιατρικής, ψυ-
χιατρικής και οδοντιατρικής, καθώς και υπηρεσίες πρόληψης 
όλων των βαθμίδων στους παραπάνω τομείς. Μέσα στο 2010 
πραγματοποιήθηκαν περίπου 3.000 ιατρικά ραντεβού στο Κέ-
ντρο, 643 από τα οποία αφορούσαν νέους αποδέκτες. Επιπλέ-
ον, σε όλες τις μεγάλες πόλεις όπου λειτουργούν υπηρεσίες 
του ΚΕΘΕΑ ο οργανισμός έχει αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας 
με δημόσιες ιατρικές υπηρεσίες, όπως τα νοσοκομεία και άλ-
λες δημόσιες υπηρεσίες υγείας. 

Αντιμετώπιση νομικών εκκρεμοτήτων 

Η λήξη των νομικών εκκρεμοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για 
την απεξάρτηση και την επανένταξη στην κοινωνία. Για να βοη-
θήσει τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων στη διαδι-
κασία επίλυσης των νομικών τους εκκρεμοτήτων από τη συνδε-
όμενη με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά, το ΚΕΘΕΑ έχει 
δημιουργήσει την Υπηρεσία Νομικής Στήριξης. Η Υπηρεσία πα-

ρέχει δωρεάν ενημέρωση και συμβουλευτική, καθώς και νομική 
στήριξη στα άπορα μέλη. Δραστηριοποιείται με δύο γραφεία, 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία των Δικη-
γορικών Συλλόγων των δύο πόλεων. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση

H χρήση ουσιών συνδέεται με τη σχολική αποτυχία και την εγκα-
τάλειψη του σχολείου. Σε όλα τα στάδια θεραπείας το ΚΕΘΕΑ 
παρέχει στα μέλη του συμβουλευτική και καθοδήγηση σε θέ-
ματα εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού και 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε οργανωμένες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδι-
αφέροντά τους. Για το σκοπό αυτό στο ΚΕΘΕΑ λειτουργούν:

Εκπαιδευτικές-δημιουργικές ομάδες σε κάθε θεραπευτικό 
πρόγραμμα με ποικίλα αντικείμενα, όπως αθλητισμός, εικαστικά, 
μουσική, λογοτεχνία, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα κ.ά. 

4 Μεταβατικά Σχολεία, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και 
Ηράκλειο Κρήτης, που δίνουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την προετοιμασία για εισαγωγή 
σε τριτοβάθμιες σχολές, κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο θερα-
πευτικό πρόγραμμα. Eκατόν εξήντα ένας (161) μαθητές φοίτησαν 
στα Μεταβατικά Σχολεία του ΚΕΘΕΑ το 2010. Από αυτούς 78 
έλαβαν μέρος σε προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (γυ-
μνασίου και λυκείου), με επιτυχία στο σύνολό τους, ενώ κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας τους 5 άτομα εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
Επίσης, πολλοί μαθητές των μεταβατικών σχολείων απέκτησαν πτυ-
χία αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Με εξειδικευμένες υπηρεσίες και δομές τα μέλη του ΚΕΘΕΑ υποστηρίζονται, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκαλεί 
η εξάρτηση στους κρίσιμους τομείς της υγείας, της σχέσης με το νόμο και της εκπαιδευτικής-επαγγελματικής πορείας. Το 2010  
πραγματοποιήθηκαν περίπου 3.000 ιατρικά ραντεβού στο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ, ενώ το σύνολο των μελών του 
συμμετείχε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δομές, αποκτώντας νέες δεξιότητες και προσόντα. Σημαντική εξέλιξη μέσα στη 
χρονιά ήταν η έναρξη λειτουργίας ενός ακόμα δημόσιου ΙΕΚ σε θεραπευτικό πρόγραμμα του οργανισμού.

Φροντίδα της υγείας, 
νομική στήριξη,  
εκπαίδευση-κατάρτιση
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4 Παραγωγικές Μονάδες στη Θεσσαλονίκη που παρέχουν 
επαγγελματική κατάρτιση και πείρα στις γραφικές τέχνες, την 
κεραμική, την ξυλουργική και τη γεωργία. Ο αριθμός των μα-
θητευόμενων στις παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ το 2010  
ήταν 32 άτομα. Η μαθητεία είναι πεντάμηνη και κατά τη διάρ-
κειά της παρέχεται αμοιβή και ασφάλιση. Mέσα στη χρονιά 
άρχισε η συνεργασία της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. με το αγρόκτημα πιστο-
ποιημένης βιολογικής καλλιέργειας του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη 
Θεσσαλονίκη για την καλλιέργεια φυτού που χρησιμοποιείται 
στην παρασκευή προϊόντων της εταιρείας.

2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής 
Ένταξης, που πραγματοποιούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρι-

σα και Ηράκλειο Κρήτης προγράμματα προκατάρτισης, κατάρ-
τισης και συνοδευτικών υπηρεσιών για μέλη και αποφοίτους 
θεραπευτικών προγραμμάτων. 

5 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Θεσσαλονίκη 
και τη Λάρισα, που λειτουργούν ως παραρτήματα δημόσιων 
ΙΕΚ των αντίστοιχων περιοχών. Η λειτουργία των ΙΕΚ δίνει στα 
μέλη των προγραμμάτων τη δυνατότητα να αποκτήσουν δημό-
σια αναγνωρισμένη εκπαίδευση στους τομείς της ξυλουργικής, 
της κεραμικής, της μαγειρικής και των εφαρμογών πληροφορι-
κής με πολυμέσα. 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ: Κατάρτιση στη φωτογραφίαΣτο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ: Σεμινάριο ιστορίας στο Μεταβατικό Σχολείο
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Graffiti στους δρόμους του Βόλου
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Κέντρο Κοινοτικής Πρόληψης

Το Κέντρο Κοινοτικής Πρόληψης δημιουργήθηκε το 2010 στα 
Εξάρχεια. Απευθύνεται σε εφήβους και νέους μέχρι 21 ετών 
που αντιμετωπίζουν προσωπικά, διαπροσωπικά και κοινωνι-
κά προβλήματα και δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης ουσιών και της παραβατικότητας. Παρέχει υπηρεσίες 
αξιολόγησης, συμβουλευτικής, δημιουργικής απασχόλησης, 
ψυχοεκπαίδευσης, παρέμβασης στην κρίση, κινητοποίησης και 
παραπομπής. Οι δραστηριότητές του αναπτύσσονται με επίκε-
ντρο το Στέκι Νέων, που λειτουργεί όλο το χρόνο ως σταθε-
ρός και φιλικός χώρος αναφοράς για τους νέους, αλλά και σε 
συνεργασία με την περιβάλλουσα κοινότητα. Στις δράσεις του 
περιλαμβάνονται επίσης υποστήριξη και ενημέρωση γονέων, 
παρεμβάσεις στα σχολεία, δικτύωση και συνεργασία με τοπι-
κούς φορείς για την προώθηση της πρόληψης και την κοινοτική 
ανάπτυξη. Τους καλοκαιρινούς μήνες στο Στέκι πραγματοποιεί-
ται θερινό πρόγραμμα για νέους 10 -17 χρονών.

Πρόληψη στις εκπαιδευτικές κοινότητες

Συνεχίζοντας τις δράσεις του για την προαγωγή της πρόληψης 
σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, ο Τομέας 
Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησε το 2010 μακροχρό-
νια και βραχύχρονα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα:

Σε δασκάλους και καθηγητές, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 
συνεργασίας με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και τους Συμ-
βουλευτικούς Σταθμούς Νέων του Υπουργείου Παιδείας.  Στα 
προγράμματα αυτά συμμετείχαν 308 δάσκαλοι και καθηγητές.

Στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, βάσει μιας πολύχρονης 
συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η συνεργασία περιλαμ-
βάνει ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση καθηγητών και μαθη-
τών, καθώς και τη λειτουργία 3 Συμβουλευτικών Σταθμών του 
ΚΕΘΕΑ στις σχολές του Ηρακλείου Αττικής, του Μοσχάτου και 
του Αιγάλεω. Το 2010 στα προγράμματα ενημέρωσης και εκ-

Επιχειρώντας να απαντήσει στις ανάγκες που δημιουργεί η υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας σε συνδυασμό με την εξάπλωση 
της χρήσης ουσιών στο νεανικό πληθυσμό, το ΚΕΘΕΑ δημιούργησε το 2010 στα Εξάρχεια το Κέντρο Κοινοτικής Πρόληψης. 
Συνεχίστηκαν επίσης οι βραχύχρονες παρεμβάσεις και τα μακροχρόνια προγράμματά του για την προώθηση της πρόληψης στις 
εκπαιδευτικές κοινότητες, τις τοπικές κοινωνίες και σε ομάδες υψηλού κινδύνου. 

 Πρόληψη

Έξω από το Κέντρο Κοινοτικής Πρόληψης στα Εξάρχεια Πρόγραμμα πρόληψης σε σχολείο
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παίδευσης συμμετείχαν 240 καθηγητές και 866 μαθητές, ενώ 
στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς πραγματοποιήθηκαν συνα-
ντήσεις ατομικής συμβουλευτικής με 100 άτομα.

Σε μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, σε συνεργα-
σία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και διευθυντές σχο-
λικών μονάδων. Το 2010 παρακολούθησαν ενημερωτικές 
συναντήσεις του Τομέα Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ 115 μαθητές 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 976 μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Σε εκπαιδευτικές κοινότητες στο σύνολό τους, μέσω ολοκλη-
ρωμένων μακροχρόνιων προγραμμάτων, που απευθύνονται 
εξίσου σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ συχνά επε-
κτείνονται και στην τοπική κοινωνία. Το 2010 εφαρμόστηκαν 
από το ΚΕΘΕΑ ολοκληρωμένα προγράμματα στο 65ο Δημοτι-
κό Σχολείο Αθηνών, στο σχολικό συγκρότημα Βύρωνα (1ο & 
2ο Γυμνάσιο και 1ο & 2ο Λύκειο), στο 1ο & 2ο ΕΠΑΛ Νέας 
Σμύρνης και στο 2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου. Συνεχίστηκε επίσης η 
πολύπλευρη υποστήριξη ομάδας έφηβων μαθητών στο πλαίσιο 
του συνεχιζόμενου «Καινοτόμου προγράμματος πρόληψης και 
ενίσχυσης του παιδιού κατά το μεταβατικό στάδιο από το δημο-
τικό στο γυμνάσιο» (79ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών).

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ενημέρωση σπουδα-
στών και φοιτητών αλλά και τη βιωματική τους εκπαίδευση, 
ώστε να λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς πρόληψης και υπο-
στήριξης των συνομηλίκων τους (peer education). Το 2010 
συμμετείχαν σε ενημερωτικές συναντήσεις ή/και βιωματική 
εκπαίδευση 864 φοιτητές δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ, ενώ 
εκπαιδεύτηκαν 115 σπουδαστές Επαγγελματικών Σχολών Βο-
ηθών Νοσηλευτών. 

Πρόληψη στην οικογένεια

Το ΚΕΘΕΑ διοργανώνει προγράμματα που δίνουν τη δυνατό-
τητα σε γονείς να ενημερωθούν για θέματα ψυχικής υγείας και 
εξαρτήσεων και να υποστηριχθούν στο γονικό τους ρόλο. Σα-
ράντα έξι γονείς δέχτηκαν υπηρεσίες αυτού του τύπου μέσα 
στο 2010.

Πρόληψη στις τοπικές κοινωνίες

Το ΚΕΘΕΑ, χάρη στην Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης ΠΗΓΑΣΟΣ, 
προσφέρει από το 1989 υπηρεσίες ενημέρωσης και πρόληψης 
για τη χρήση ουσιών σε όλη την Ελλάδα, ανταποκρινόμενο σε 
αιτήματα τοπικών φορέων. Με το ειδικά διαμορφωμένο, διώρο-
φο λεωφορείο της η μονάδα δίνει το «παρών» σε ανοικτούς χώ-
ρους, φεστιβάλ, μεγάλα καλλιτεχνικά και αθλητικά γεγονότα, 
κατά τη διάρκεια των οποίων ενημερώνει, παρέχει συμβουλευ-
τική, πραγματοποιεί παραπομπές και διοργανώνει πολιτιστικά 
και αθλητικά δρώμενα. Το 2010 ο ΠΗΓΑΣΟΣ πραγματοποίησε 
17 αποστολές. 

Πρόληψη σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Οι παρεμβάσεις επιλεκτικής πρόληψης αφορούν άτομα και 
ομάδες που θεωρούνται πιο ευάλωτες στη χρήση ουσιών, κα-
θώς και τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή μαζί τους. 
Πραγματοποιούνται μέσω της Μονάδας Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ. 
Το 2010 ο ΙΚΑΡΟΣ πραγματοποίησε παρεμβάσεις σε μαθητές 
του Γυμνασίου των Φυλακών Ανηλίκων Αυλώνα και του 2ου 
Εσπερινού Γυμνασίου Αθηνών, ενώ εκπαιδεύτηκαν δικαστικοί 
επιμελητές ανηλίκων στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθηνών και κοι-
νωνικοί λειτουργοί της Μεσσηνίας.

Εκπαίδευση εθελοντών πρόληψης
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Δεκάδες πολίτες συμμετείχαν σε ποδηλατοδρομία στη λίμνη των Ιωαννίνων για την ευαι-
σθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
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Εκπαιδευτικά προγράμματα

Το 2010 το ΚΕΘΕΑ προσέφερε συνολικά 292 θέσεις εκπαί-
δευσης σε στελέχη θεραπείας και πρόληψης των εξαρτήσεων 
από την Ελλάδα και την Κύπρο σε προγράμματα μακρόχρονης 
και βραχύχρονης διάρκειας, 40 θέσεις πρακτικής άσκησης σε 
φοιτητές ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής αν-
θρωπολογίας και 8 υποτροφίες σε στελέχη του για την πραγμα-
τοποίηση προγραμμάτων μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη και Κρήτη. Αφορούσαν τη Συμβουλευτική για την 
αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης, τη Διοίκηση και τoν κοινω-
νικό σχεδιασμό στον τομέα των εξαρτήσεων, τις Ομάδες αυτο-
βοήθειας-αλληλοβοήθειας, το Brief Therapy, το Τραύμα στην 

κατάχρηση ουσιών, την Εκπαίδευση μέσω της τέχνης κ.ά. Κύρι-
οι συνεργαζόμενοι φορείς για την παροχή εκπαίδευσης ήταν το 
Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Σαν 
Ντιέγκο, το Τavistock Institute of Human Relations και η Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Υγείας. 

Στο σχεδιασμό προγράμματος μεταπτυχιακής επιμόρφωσης με 
θέμα «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού 
σωφρονισμού» προχώρησε το ΚΕΘΕΑ το 2010 σε συνεργα-
σία με τον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών 
του Τμήματος Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο. 
Το πρόγραμμα, διάρκειας 280 ωρών, θα ξεκινήσει το εαρινό 
εξάμηνο του 2011, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης.

Για την προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των επαγ-
γελματιών, το ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησε το 2010 εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες και επιστημονικές εκδόσεις. Μέσα στη 
χρονιά άρχισε ο σχεδιασμός ενός νέου προγράμματος μεταπτυχιακής επιμόρφωσης για τις εξαρτήσεις και τον ποινικό σωφρο-
νισμό σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία ενός διεθνούς 
συνεδρίου για την εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εκπαίδευση  
επαγγελματιών

Επίσκεψη σε εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο ανταλλαγής στελεχών Εκπαιδευτικό σεμινάριο
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Επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια

Στη διάρκεια του 2010 το ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησε τρεις ανοι-
κτές επιστημονικές ημερίδες και πέντε ανοικτές διαλέξεις σχε-
τικά με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο σωφρονιστικό 
σύστημα και την εξάρτηση από το αλκοόλ και τον τζόγο, σε συ-
νεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς σε Αθήνα 
και Κρήτη. Τις επιστημονικές αυτές συναντήσεις παρακολούθη-
σαν συνολικά 525 άτομα, στελέχη του χώρου των εξαρτήσεων 
και νέοι επιστήμονες.   

Συνέδριο με θέμα την «Εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη ευάλω-
των ομάδων» θα πραγματοποιήσει το ΚΕΘΕΑ το 2011, σε συ-
νεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Ψυχιατρικής του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο. Το συνέδριο θα 
διεξαχθεί από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου 2011 στους χώρους 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επαγγελματική πιστοποίηση

Η Επιστημονική Επιτροπή Αμοιβαίας Πιστοποίησης Συμβούλων 
Τοξικοεξάρτησης και Στελεχών Πρόληψης για την Ελλάδα, την 
Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, την οποία έχει συστήσει 
το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το IC&RC, συνέχισε τις δραστη-
ριότητές της, με έμφαση σε θέματα επιμόρφωσης και προαγω-
γής της δεοντολογίας. Το IC&RC (International Certification & 
Reciprocity Consortium) ιδρύθηκε το 1981, και σήμερα συμμε-
τέχουν σε αυτό 72 οργανισμοί από όλο τον κόσμο, οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 37.000 πιστοποιημέ-
νους επαγγελματίες σε θέματα εξαρτήσεων.

Επιστημονικές εκδόσεις - βιβλιοθήκη

Το 2010 εκδόθηκε το 8ο βιβλίο της σειράς του ΚΕΘΕΑ και 
των εκδόσεων ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ «Αποποινικοποίηση της χρήσης ου-
σιών: Σωστή απάντηση ή λάθος ερώτηση;» του Griffith Edwards. 
Μέσα στη  χρονιά εκδόθηκαν ένας τόμος πρακτικών  ανοικτών 
διαλέξεων καθώς και το 17ο και 18ο τεύχος του επιστημονικού 
περιοδικού «Εξαρτήσεις», το οποίο εντάχθηκε στη διεθνή επι-
στημονική βάση δεδομένων SCOPUS. 

Το 2010 η εξειδικευμένη στις εξαρτήσεις επιστημονική βιβλιο-
θήκη του ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 9.500 τίτλους ελληνικών και ξε-
νόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων και άρθρων και σειρές 30 
ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών. 

Εκπαίδευση στελεχών μέσω ευρωπαϊκών  
προγραμμάτων

Το ΚΕΘΕΑ συμμετείχε σε προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών 
(Tempus, Leonardo Da Vinci, Equal II), φιλοξενώντας 20 επαγ-
γελματίες και πανεπιστημιακούς από τη Λιθουανία, την Κύπρο 
και τη Ρωσία, ενώ 9 στελέχη του έλαβαν υποτροφία του ΙΚΥ στο 
πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig «Ενδοϋπηρεσιακή κατάρ-
τιση για προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων».
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Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Αξιοποίηση υλικών ανακύκλωσης σε κεντρική πλα-
τεία της Κρήτης
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Διεθνής Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης ΚΕΘΕΑ

Η νέα Διεθνής Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΚΕ-
ΘΕΑ άρχισε το έργο της μέσα στο 2010, πραγματοποι-
ώντας δύο συναντήσεις εργασίας με στελέχη του οργα-
νισμού. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν και ορίστηκαν οι 
προδιαγραφές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
νέου συστήματος ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης 
των υπηρεσιών του οργανισμού. Οργανώθηκαν επίσης οι 
επιμέρους δράσεις αξιολόγησης με βραχυπρόθεσμη και 
μεσοπρόθεσμη εφαρμογή. Οι δράσεις αυτές αφορούν το 
σχεδιασμό: συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ενός πάγιου συστήματος αποτί-
μησης της αποτελεσματικότητας των κλινικών υπηρεσιών, 
συστήματος οικονομικής αξιολόγησης των υπηρεσιών, κα-
θώς και τη μελέτη των οργανωσιακών αλλαγών με γνώμονα 
την ανάπτυξη.

Πληροφοριακό σύστημα ΚΕΘΕΑ

Εντός του 2010 εξειδικεύτηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι τε-
χνικές προδιαγραφές του έργου, με βάση τις οποίες εγκρί-
θηκε στο ΚΕΘΕΑ συνολική χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά 
κονδύλια. Το νέο πληροφοριακό σύστημα προβλέπεται μέσα 
στα επόμενα χρόνια να αναβαθμίσει σημαντικά τις λειτουργίες 
του οργανισμού σε κλινικό και διοικητικό επίπεδο, να συμβά-
λει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών (τηλεσυμβουλευτική, τηλε-
εκπαίδευση) και να δώσει την ευκαιρία επέκτασης, καλύτερης 
οργάνωσης και μεγαλύτερης αξιοπιστίας των πληροφοριών 
που διακινούνται στο εσωτερικό αλλά και προς το εξωτερικό 
του οργανισμού. 

Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση υπηρεσιών

Mέσα στο 2010, στο πλαίσιο του συστήματος εσωτερικής 
αξιολόγησης του ΚΕΘΕΑ, αξιολογήθηκαν τα θεραπευτικά 
προγράμματα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ και ΚΕ-
ΘΕΑ ΑΛΦΑ.

Σχεδιασμός νέας έρευνας αποτελεσματικότητας

Ολοκληρώθηκε η πλήρης και συνδυαστική ανάλυση των δε-
δομένων των ατόμων που εισήχθηκαν στα προγράμματα του 
ΚΕΘΕΑ το 2005, προκειμένου να σχεδιαστεί η νέα έρευνα 
αποτελεσματικότητας μέσω επανεξέτασης (follow-up).

Έρευνα για την πραγματογνωμοσύνη

Το 2010 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και η ανάλυση των 
δεδομένων στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με το βαθμό 
και τον τρόπο χρήσης της προβλεπόμενης από το νόμο 
πραγματογνωμοσύνης για τη διαπίστωση της εξάρτησης από 
ουσίες. Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο στα Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κο-
μοτηνής.

Έρευνα ικανοποίησης προσωπικού

Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη  (Great Places to Work 
Institute)  διερευνήθηκε στο σύνολο των εργαζομένων στο ΚΕ-
ΘΕΑ και με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συμμετοχής ο βαθμός 
ικανοποίησής του,  βάσει ερωτηματολογίου προσαρμοσμένου 
στις ανάγκες του οργανισμού.

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και περιορισμού των κοινωνικών δαπανών  η ανάγκη για τεκμηρίωση και βελτίωση της ποιότητας 
και της αποτελεσματικότητας του έργου που προσφέρουν οι οργανισμοί γίνεται επιτακτικότερη. Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε το 
2010 το έργο της νέας Διεθνούς Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕΘΕΑ. Επιπλέον εγκρίθηκε η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ του 
νέου πληροφοριακού συστήματος του οργανισμού. Η εφαρμογή του θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες στο θεραπευτικό σχε-
διασμό, την έρευνα και τη διοίκηση.

Έρευνα και   
αξιολόγηση
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Σοβαρότητα της εξάρτησης και θεραπευτική πορεία

Η έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας αξιοποιούνται στο 
θεραπευτικό σχεδιασμό, αφορούσε την επεξεργασία δεδο-
μένων που συλλέχθηκαν το 2009 από τα μέλη του ΚΕΘΕΑ 
μέσω του Δείκτη Σοβαρότητας της Εξάρτησης (Addiction 
Severity Index - ASI) και τη σύνδεσή τους με τη θεραπευτική 
πορεία των ατόμων. Με βάση τις κατευθύνσεις της Διεθνούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης ολοκληρώθηκε επίσης η συνδυαστι-
κή επεξεργασία των δεδομένων των ατόμων που εντάσσονται 
σε Θεραπευτική Κοινότητα και όσων απλώς προσεγγίζουν τα 
Συμβουλευτικά Κέντρα. Στόχος της διερεύνησης αυτής είναι η 
πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση αναγκών των εξυπηρετούμενων, 
ιδίως στην αρχική φάση επαφής  με το θεραπευτικό πρόγραμ-
μα.

Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά  
των εξυπηρετούμενων 

Αφορά τη συστηματική ετήσια συλλογή, επεξεργασία και ανά-
λυση των χαρακτηριστικών και των συνθηκών χρήσης των ατό-
μων που προσέρχονται στα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ 
σε όλη την Ελλάδα.

Συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ 

Η συνεχιζόμενη συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Το-
ξικομανία) αφορά την παροχή στοιχείων για τον υπολογισμό 
των επιδημιολογικών δεικτών και τη σύνταξη της ετήσιας έκθε-
σης  για το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ελλάδα.

KEΘΕΑ Ιωαννίνων: Ποδηλατοδρομία
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Εθελοντική δράση για την προστασία τη θαλάσσιας χελώνας
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Προγράμματα ΕΕ

SΕΙD (http://www.seidproject.eu). Στοχεύει στην αποτίμηση 
της αποτελεσματικότητας εθνικών δράσεων από 9 χώρες στους 
τομείς πρωτογενούς πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής εν-
σωμάτωσης, καθώς και στη διαμόρφωση κοινών και αποτελε-
σματικών στρατηγικών και προσεγγίσεων. Συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Υγεία 2008. Το 2010 έγινε η ανάλυση καλών πρακτικών κοι-
νωνικής επανένταξης, ενώ συντάχθηκε και παρουσιάστηκε ο 
Τελικός Κατάλογος δράσεων και καλών πρακτικών.

SUNFLOWER (http://www.sunflower-project.eu). Στόχος του 
προγράμματος, που ολοκληρώθηκε το 2010, ήταν η ενημέρω-
ση των νέων για τις μεθόδους πρόληψης του HIV/AIDS και η δι-
άδοση καλών σχετικών πρακτικών. Συγχρηματοδοτήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγεία 
2008. Συμμετείχαν 11 φορείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

H-CUBE (http://www.hcube-project.eu). Αφορά τη διάδοση 
καλών πρακτικών και εργαλείων πρόληψης της εξάπλωσης 
της ηπατίτιδας Β, της ηπατίτιδας C και τoυ ιού HIV/AIDS. Συγ-
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο 
του προγράμματος Υγεία 2008 και συμμετέχουν σε αυτό 11 
χώρες. Το 2010 εκδόθηκε ο Οδηγός Καλών Πρακτικών και 
δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, συμβούλων, εκπαιδευτικών 
και γονέων στην πρόληψη των τριών ασθενειών. Η εκπαίδευση 
θα πραγματοποιηθεί το 2011.

JLS. To πρόγραμμα αφορά τον εντοπισμό και την καταγραφή 
κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη της ηπατίτιδας C 
σε νεαρούς χρηστών ουσιών σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης «Πρό-
ληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση» (2007-2013). 
Το 2010 καταγράφηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής 
πρόληψης σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα το ΚΕΘΕΑ απέστειλε 
ερωτηματολόγια σχετικά με τις υλοποιούμενες δράσεις πρόλη-
ψης σε σχετικούς φορείς. 

Προγράμματα Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Το Ινστιτούτο Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 
χρηματοδότησε την πρωτοβουλία οκτώ νέων, μελών του ΚΕ-
ΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, για την έκδοση του περιοδικού «Σπείρα» με 
στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ευαισθητο-
ποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα μετανάστευσης.  Στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη πρωτοβουλιών για νέ-
ους 2010» χρηματοδοτήθηκε  η δημιουργία, οργάνωση, στελέ-
χωση και ο προγραμματισμός του διαδικτυακού ραδιοφώνου 
του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ. H Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς διέ-
θεσε επίσης 165 θέσεις συμμετοχής σε μέλη προγραμμάτων 
του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα για τα «Ιστιοπλοϊκά τριήμερα», 
με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. 

Εκπαίδευση στελεχών

Για τη συμμετοχή του ΚΕΘΕΑ σε προγράμματα ανταλλαγής και 
εκπαίδευσης στελεχών βλ. σελ. 40.

Το 2010 το ΚΕΘΕΑ συμμετείχε σε ευρωπαϊκά και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούσαν την προώθηση της πρόλη-
ψης λοιμωδών νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό και τους χρήστες ουσιών, τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης των μελών του και 
την εκπαίδευση και ανταλλαγή στελεχών.

Eπιδοτούμενα 
προγράμματα
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Ο διαδικτυακός σταθμός του ΚΕΘΕΑ, βήμα ελεύθερης έκφρασης και ανοικτής επικοινωνίας για τους νέους 



47

Ενημέρωση στις τοπικές κοινωνίες

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ 
δραστηριοποιήθηκαν στις τοπικές κοινωνίες με ανοικτές εκδη-
λώσεις, ενημερωτικές παρεμβάσεις, συνεργασίες με φορείς 
και τοπικά ΜΜΕ και πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και τον 
πολιτισμό. Οι δράσεις αυτές, συνυφασμένες με τη θεραπευτική 
προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ, ευαισθητοποιούν την κοινωνία, κατα-
πολεμούν το στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό, προάγουν 
μηνύματα πρόληψης, διευκολύνουν την πρόσβαση στις υπηρε-
σίες και βοηθούν τη διαδικασία κοινωνικής επανένταξης των 
μελών του.

Ενημερωτικές καμπάνιες 

«Χρέος μας…η ζωή». Η ανάγκη στήριξης των ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση  
ήταν το μήνυμα της καμπάνιας του ΚΕΘΕΑ για την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά των Ναρκωτικών του 2010. Φιλοξενήθηκε δωρε-
άν από 50 εφημερίδες πανελλαδικής και τοπικής κυκλοφορί-
ας, 16 ιστοτόπους, πολυκινηματογράφους και μέσα μαζικής 
μεταφοράς. 

«Μαύρo; Mη μασάς». Ενημερωτική καμπάνια του Τομέα 
Πρόληψης ΚΕΘΕΑ στα γήπεδα για τις συνέπειες της χρήσης 
κάνναβης. Εγκαινιάστηκε το 2010 με τη συνεργασία της ΚΑΕ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και συνεχίζεται το 2011 σε συνεργασία με 
άλλους αθλητικούς φορείς.

Διαδικτυακή ενημέρωση

Mε την οικονομική ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γε-
νιάς στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη πρωτοβουλι-
ών για νέους 2010» ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό ραδιόφωνο 
του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ. Τα επίσημα εγκαίνιά του πραγματοποιή-
θηκαν με την αφιλοκερδή συμμετοχή 23 γνωστών ραδιοφωνι-
κών παραγωγών, οι οποίοι για ένα 24ωρο εξέπεμπαν αφιλο-
κερδώς από τη συχνότητά του. Το ΚΕΘΕΑ δίνει το «παρών» στο 
Διαδίκτυο με σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter), 
ιστοσελίδες και το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του.

Έντυπες ενημερωτικές εκδόσεις

Στις ενημερωτικές εκδόσεις του ΚΕΘΕΑ το 2010 περιλαμβάνο-
νται ο ετήσιος Απολογισμός Έργου του (2009) και η  Έκθεση του 
ΟΗΕ (Ιnternational Narcotics Control Board – INCB) για τα ναρ-
κωτικά, το περιεχόμενο των οποίων δόθηκε στη δημοσιότητα με 
τις καθιερωμένες συνεντεύξεις Τύπου. Συνεχίστηκε η έκδοση του 
περιοδικού ποικίλης ύλης ΕΧΙΤ του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρι-
σα και του περιοδικού ΣΠΕΙΡΑ του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρή-
τη με ειδικά αφιερώματα στο περιβάλλον και τη μετανάστευση. 
Εκδόθηκαν επίσης έντυπα για νέες υπηρεσίες του οργανισμού 
και στοχευμένα έντυπα για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως 
έφηβοι και ενήλικοι χρήστες, γονείς κ.λπ. Όλες οι ενημερωτικές 
εκδόσεις του ΚΕΘΕΑ τυπώνονται στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩ-
ΜΑ και διατίθενται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν.

Η αλληλεγγύη απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι χρήστες ουσιών, την περίοδο της κρίσης αποτέλεσε κεντρικό μήνυ-
μα των ενημερωτικών ενεργειών του 2010. Στον τομέα αυτόν το ΚΕΘΕΑ αξιοποιεί συνεργασίες και εθελοντές, ενώ βασίζεται στην αφι-
λοκερδή συμβολή των ΜΜΕ. Το 2010 μάλιστα, παρά την οικονομική κρίση, το ΚΕΘΕΑ κατάφερε να υπερδιπλασιάσει την αξία (media 
value) των επικοινωνιακών χορηγιών που εξασφάλισε για ενημερωτικές ενέργειες τοπικής και εθνικής εμβέλειας. Βασικό ρόλο στις 
ενημερωτικές προσπάθειες του ΚΕΘΕΑ διαδραματίζουν τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων και οι Σύλλογοι Οικογένειας.

Ενημέρωση και  
ευαισθητοποίηση  
της κοινωνίας
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Καθαρισμός παραλίας στον Πειραιά
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Εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ

Το προσωπικό είναι η κινητήρια δύναμη του ΚΕΘΕΑ. Στις 
31/12/2010 το ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 542 μέλη προσωπικού, 
481 πλήρους και 61 μερικής απασχόλησης, η πλειονότητα 
των οποίων κατέχει θέσεις «πρώτης γραμμής», προσφέροντας 
υπηρεσίες στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους. Πο-
σοστό 20% του προσωπικού είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων 
θεραπευτικών προγραμμάτων.  

Στο σύνολο του προσωπικού του ο οργανισμός προσφέρει σε 
ετήσια βάση πάνω από 250 θέσεις βραχύχρονης και μακρό-
χρονης εκπαίδευσης στα προγράμματα που διοργανώνει. Το 
ΚΕΘΕΑ έχει επιλέξει να μην περιορίσει τα υποστηρικτικά συστή-
ματα εκπαίδευσης και εποπτείας την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης, καθώς οι εργαζόμενοί του υφίστανται τις επιπτώσεις 
της και καλούνται να ανταποκριθούν τα επόμενα χρόνια σε 
αυξανόμενες ανάγκες με μειωμένους πόρους. Η υποστήριξη 
του προσωπικού είναι κρίσιμη για την ανατροφοδότησή του, 
την πρόληψη του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης 
και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Το ΚΕΘΕΑ δίνει επίσης έμφαση στη δημιουργία ενός φιλικού, 
ασφαλούς και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος, με θε-
σμοθετημένη οριζόντια επικοινωνία, συμμετοχική λήψη αποφά-
σεων, ισότητα ευκαιριών και δικαιωμάτων, διαφάνεια κριτηρίων 
και διαδικασιών σε διοικητικά θέματα, προαγωγή της δεοντο-
λογίας, προστασία της πατρότητας-μητρότητας κ.ά.

Βασικό πρόβλημα για το ΚΕΘΕΑ το 2010 αποτέλεσε η απου-
σία, για τέταρτη συνεχή χρονιά, έγκρισης προσλήψεων, παρό-
λο που οι οργανισμοί αντιμετώπισης των εξαρτήσεων έχουν 
εξαιρεθεί από τους νόμους για την αναστολή των προσλήψε-

ων και τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Το ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζει σο-
βαρές δυσκολίες στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στα 
πάνω από 15 αιτήματα τοπικών κοινωνιών για νέες υπηρεσίες, 
στην επιτακτική ανάγκη για διεύρυνση των προγραμμάτων θε-
ραπείας στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος και την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της χρήσης στο ιστορικό κέ-
ντρο της Αθήνας και άλλες γειτονιές της πόλης. 

Σύλλογοι Οικογένειας και εθελοντές

Ανεκτίμητη βοήθεια στην επίτευξη των στόχων του ΚΕΘΕΑ 
προσφέρουν οι 11 Σύλλογοι Οικογένειας των θεραπευτικών 
του προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Mη κερδοσκοπικά 
σωματεία με οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, οι σύλλο-
γοι απαρτίζονται κυρίως από άτομα που έχουν αντιμετωπίσει 
προβλήματα εξάρτησης στο στενό περιβάλλον τους. Σε στε-
νή συνεργασία με τα θεραπευτικά προγράμματα, οι Σύλλογοι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, προβάλλουν το έργο του ΚΕ-
ΘΕΑ, το υποστηρίζουν με την εξεύρεση πόρων, ενημερώνουν 
τους γονείς και την κοινή γνώμη, συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
της πολιτικής για τα ναρκωτικά με τη δημόσια τοποθέτησή τους 
σε σημαντικά θέματα. Επιπλέον, περισσότεροι από 100 μεμο-
νωμένοι εθελοντές σε όλη την Ελλάδα υποστήριξαν το έργο 
του ΚΕΘΕΑ το 2010 στους τομείς θεραπείας, πρόληψης, εκ-
παίδευσης, διοικητικής υποστήριξης κ.ά.

Με το συνεχιζόμενο από το 2006 «πάγωμα» στην έγκριση νέων προσλήψεων, τα προβλήματα στελέχωσης του ΚΕΘΕΑ γίνονται όλο 
και πιο έντονα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι στον οργανισμό χρειάζεται να ανταποκριθούν σε αυξανόμενες ανάγκες, 
λόγω της κρίσης, των αιτημάτων των τοπικών κοινωνιών για νέες υπηρεσίες και της ανάπτυξης προγραμμάτων στις φυλακές. Εκτός από 
τους εργαζόμενους, το έργο του ΚΕΘΕΑ υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο εθελοντών, στο οποίο περιλαμβάνονται το αιρετό 
και εθελοντικό Διοικητικό του Συμβούλιο, οι  Σύλλογοι Οικογένειας των θεραπευτικών του προγραμμάτων και εθελοντές σε όλη την 
Ελλάδα.

Εργαζόμενοι και  
εθελοντές στο ΚΕΘΕΑ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ είναι άμισθο και εθελο-
ντικό. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του οργανισμού, 
όπου εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι, οι αποδέκτες των 
υπηρεσιών και η ευρύτερη κοινωνία (Κώδικας Νόμων για τα 
Ναρκωτικά 3459/2006). Η δημοκρατική διαδικασία εκλο-
γής του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ αποτελεί βασι-
κό χαρακτηριστικό του συμμετοχικού τρόπου λειτουργίας και 
διοίκησης του οργανισμού και διασφαλίζει τη διοικητική του 
αυτονομία και τη δυνατότητα να επιτελεί το έργο του χωρίς 
πολιτικές εξαρτήσεις. Δεκάδες προσωπικότητες από το χώρο 
της επιστήμης, της τέχνης, της δικαιοσύνης και της δημοσιο-
γραφίας έχουν διατελέσει μέχρι σήμερα μέλη του Δ.Σ. του 
ΚΕΘΕΑ, εκφράζοντας τη συμβολή της ευρύτερης κοινωνίας 
στο έργο που επιτελεί ο οργανισμός. Το Διοικητικό Συμβού-
λιο της διετίας 2009-2011 απαρτίζεται από:

Πρόεδρος
Γεράσιμος Νοταράς, κοινωνιολόγος, επικεφαλής του Ιστο-
ρικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας

Αντιπρόεδρος
Βασίλης Μαρκής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Μέλη
Κώστας Αρβανίτης, δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ

Γιώργος Μπαρδάνης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, οικογε-
νειακός θεραπευτής

Αργύρης Μαλτσίδης, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Δ.Σ. 
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Τόνια Τζαννετάκη, επίκουρη καθηγήτρια Εγκληματολογίας 
και Σωφρονιστικής στη Νομική Σχολή Αθηνών

Άντα Ψαρρά, δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ

Γεώργιος– Μιχαήλ Κλήμης, επίκουρος καθηγητής Στρατηγι-
κής και Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο

Σωκράτης Κάτσικας, καθηγητής Τμήματος Διδακτικής Τεχνο-
λογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, 
Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών στο Υπουργείο Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων

Αναπληρωματικά μέλη 
Δημήτρης Εφραίμογλου, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύμα-
τος Μείζονος Ελληνισμού

Μαρία Γεωργοπούλου, αναπλ. καθηγήτρια Οδοντιατρικής 
του Πανεπιστημίου Αθήνας στο γνωστικό αντικείμενο της Εν-
δοδοντίας

Νίκος Μουζέλης, ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας στο 
London School of Economics και επίτιμος διδάκτωρ του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ: Γιορτή ενημέρωσης στην πόλη του Ηρακλείου ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ: Έκθεση στο Πολιτιστικό Στέκι
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ (31.12.10)
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                     4     4

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 33 4 10 18 10 5 21 9 1 21 5 4 18 19 22 7 5 43 255

ΠΡΟΛΗΨΗ                   14 14

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                   3 3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3 1 2 2 3 1 3 3 3 1 1 11 37

ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 3 6 30

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

6 1 1 4 2 1 3 3 1 3 1 2 4 5 1 4 18 60

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

11 1 12

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 7 27

ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

                  8 8

ΣΥΝΟΛΟ 57 7 13 29 15 8 28 17 2 28 5 8 26 29 35 11 7 54 71 450

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ 31 31

ΣΥΝΟΛΟ 88 7 13 29 15 8 28 17 2 28 5 8 26 29 35 11 7 54 71 481

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ)

12 2 9 2 4 1 5 1 4 8 13 61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 9 13 38 17 8 32 18 2 33 5 9 30 37 48 11 7 54 71 542
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Ανοικτό στέκι πολιτισμού και επικοινωνίας σε Θεραπευτική Κοινότητα της Αθήνας
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Η οικονομική κρίση οδήγησε στη μείωση των πόρων που διατίθενται για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, παρόλο που με τις 
νέες συνθήκες οι ανάγκες στους τομείς πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης αυξάνονται. Το 2010 παρέμεινε στάσιμη η 
εγκεκριμένη κρατική επιχορήγηση του ΚΕΘΕΑ, η οποία ωστόσο δεν καταβλήθηκε στο σύνολό της. Ο οργανισμός προσπάθη-
σε τόσο να συμπιέσει τα λειτουργικά του έξοδα όσο και να αυξήσει την αυτοχρηματοδότησή του, ενώ συνεχίζει να διεκδικεί 
το ποσοστό της επιχορήγησης που δεν καταβλήθηκε. 

Οικονομικός  
απολογισμός

Oικονομικά στοιχεία 2010

Σημαντικό μέρος των δαπανών των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ 
καλύπτεται από την κρατική χρηματοδότηση, και ο οργανισμός 
παρέχει τις υπηρεσίες του στους χρήστες ουσιών και στις οι-
κογένειές τους δωρεάν και χωρίς τη συνεισφορά ασφαλιστι-
κών ταμείων. Στο ΚΕΘΕΑ το κόστος θεραπείας περιορίζεται 
σημαντικά χάρη στην αξιοποίηση εθελοντών και την απουσία 
βοηθητικού ή φυλακτικού προσωπικού. Οι εργασίες που είναι 
απαραίτητες για τη διαβίωση στα θεραπευτικά προγράμματα 
γίνονται από τα ίδια τα μέλη τους και αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της θεραπείας (καθαριότητα, προετοιμασία γευμάτων, 
επισκευές, αγορές κ.ά.). Το ΚΕΘΕΑ έχει επιτύχει να διατηρήσει 
σε σχετικά χαμηλά επίπεδα τις δαπάνες διοικητικής υποστή-

ριξης, παρά την πανελλήνια εξάπλωσή του και το σημαντικό 
αριθμό εξυπηρετούμενων και εργαζομένων. Το βάρος δίνεται 
στη θεραπεία, τη στήριξη της οικογένειας και την κοινωνική επα-
νένταξη. 

Η εγκεκριμένη για το 2010 κρατική επιχορήγηση προς το ΚΕ-
ΘΕΑ ήταν 24 εκατομμύρια ευρώ, παρέμεινε, δηλαδή, στα ίδια 
επίπεδα με το 2009. Από αυτά, ωστόσο, δεν καταβλήθηκαν 
1.920.000 €, παρά τις μεγάλες ανάγκες του οργανισμού. Το 
ΚΕΘΕΑ αύξησε τα ίδια έσοδα μέσα από δραστηριότητες αυτο-
χρηματοδότησης που αφορούν: δωρεές-χορηγίες, ευρωπαϊκά 
προγράμματα και τις παραγωγικές του μονάδες (τυπογραφείο, 
ξυλουργείο, εργαστήρι κεραμικής, αγρόκτημα), οι οποίες πα-
ρέχουν παράλληλα επαγγελματική κατάρτιση σε μέλη των θε-

ΚΕΘEΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 (σε χιλ. ευρώ) 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 6.000,4 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 18.111,1

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ 6.834,8

Τακτική Κρατική επιχορήγηση 22.080,0 ΠΑΓΙΑ 1.603,5

Υπόλοιπο Κρατικής Επιχορήγησης προηγούμενου έτους 1.695,8

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δωρεές 550,0

Πωλήσεις Παραγωγικών Μονάδων 2.500,0

Διάφορα 170,0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 32.996,2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 26.549,4
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ραπευτικών προγραμμάτων. Το 2010 μέσω των δραστηριοτή-
των αυτών εξασφαλίστηκαν επιπλέον 3,2 εκατομμύρια ευρώ. 
Το ΚΕΘΕΑ προσπάθησε επίσης να συμπιέσει τα λειτουργικά 
του έξοδα, θεσπίζοντας συγκεκριμένους δείκτες για την επίτευ-
ξη αυτού του στόχου και επιτυγχάνοντας μείωση της τάξης του 
10,4%. 

Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα εσω-
τερικού ελέγχου, ελέγχεται σε ετήσια βάση από εταιρεία ορ-
κωτών ελεγκτών, η έκθεση της οποίας αποστέλλεται στις αρ-
μόδιες κρατικές υπηρεσίες του ΥΥΚΑ (Τμήμα Εξαρτησιογόνων 
Ουσιών και Δ/νση Οικονομικού) και του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους (Υπ. Δημοσιονομικού Ελέγχου στο ΥΥΚΑ, Δ20-Δ/
νση Προϋπολογισμού, Δ39-Δ/νση ΝΠΔΔ) και ανακοινώνει 
δημόσια τον ετήσιο κλινικό και διοικητικο-οικονομικό του απο-
λογισμό. Όλες οι διοικητικές πράξεις του οργανισμού αναρτώ-
νται στο Διαδίκτυο μέσω του προγράμματος «Διαύγεια».

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ

Oι παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ, (λιθογραφείο, ξυλουρ-
γείο, εργαστήρι κεραμικής, αγρόκτημα), καλύπτουν ανάγκες 
του οργανισμού στα είδη που παράγουν, διαθέτουν μέρος των 
προϊόντων τους στην αγορά και παρέχουν επαγγελματική κα-
τάρτιση σε μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων. H μεγαλύτε-
ρη παραγωγική μονάδα του ΚΕΘΕΑ είναι το λιθογραφείο του, 
η μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ, που 
φιλοξενείται στο χώρο της Θεραπευτικής Κοινότητας ΙΘΑΚΗ 
στη Σίνδο. Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ είναι οικονομικά αυ-
τοδύναμο και δραστηριοποιείται στο χώρο της ελεύθερης αγο-
ράς σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, με επαγγελματικά 

κριτήρια και προδιαγραφές. Πλήρως καθετοποιημένο (τμήματα 
σχεδιασμού, προ-εκτύπωσης, εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας) λει-
τουργεί με τη μορφή αυτή από το 1992 και είναι πιστοποιημένο 
για το σύνολο των εργασιών του με ISO 9001:2008 από τον 
TÜV. Απασχολεί 31 άτομα, πολλά από τα οποία είναι απόφοι-
τοι θεραπευτικών προγραμμάτων. Μέχρι σήμερα στο ΚΕΘΕΑ 
ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ έχουν εκπαιδευτεί σε διάφορες ειδικότητες 
περισσότεροι από 100 απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμά-
των, οι οποίοι  απασχολούνται σε εταιρείες του κλάδου. Πελά-
τες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ είναι διαφημιστικές εταιρί-
ες, δημιουργικά γραφεία, εκδότες, οργανισμοί, εμπορικές και 
βιομηχανικές εταιρίες κ.ά. Με την παραγωγή των εντύπων τους 
στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ συμβάλλουν στο έργο της απε-
ξάρτησης.

68%26%

6%
Μισθοδοσία

Λειτ. Δαπάνες

Πάγια

ΔΑΠΑΝΕΣ 2010

82%1%2%

9%
6%

Taκτική Κρατική επιχορήγηση

Πωλήσεις Παραγωγικών Μονάδων

Δωρεές

Υπόλοιπο Κρατικής 
Επιχορήγησης  
προηγούμενου έτους

Διάφορα

ΕΣΟΔΑ 2010

Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ (σε €)       2010

Πρωτογενής Πρόληψη

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 139.565

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 140.031

Στην Κοινότητα 293.409

Εποπτεία / Υποστήριξη / Ενημέρωση 247.869

Σύνολο 820.874

Μείωση της Βλάβης- Κινητοποίηση

27 Συμβουλευτικά Κέντρα 3.065.329

2 Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης 592.335

1 Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο 387.340

1 Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο 491.120

1 Τηλεφωνική Γραμμή SOS (Θεσσαλονίκη) 176.372

Σύνολο 4.662.497

Παρεμβάσεις στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης

1 Συμβουλευτικό Κέντρο στα Δικαστήρια Ανηλίκων 15.781

20 Προγράμματα Συμβουλευτικής Κρατουμένων 967.161

3 Προγράμματα Απεξάρτησης Κρατουμένων 510.458

2 Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων 782.378

1 Προγράμμα Οικογενειακής Υποστήριξης 48.877

Σύνολο 2.324.655

Θεραπεία

5 Προγράμματα Απεξάρτησης Διαμονής Ενηλίκων 4.060.276

7 Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων 1.246.143

7 Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Εφήβων - Νεαρών Ενηλίκων 1.492.955

Σύνολο 6.799.374

Υπηρεσίες για Ειδικούς Πληθυσμούς 

1 Κέντρο για Μετανάστες και Πρόσφυγες 731.047

1 Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ & τα Τυχερά Παιχνίδια 290.661

1 Ειδική Μονάδα Απεξάρτησης για Εξαρτημένους Γονείς 100.436

Σύνολο 1.122.144

Κοινωνική Επανένταξη

14 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης 1.733.860

Επαγγελματική Κατάρτιση - Εκπαίδευση

4 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 251.109

4 Παραγωγικές Μονάδες (Λιθογραφείο, Ξυλουργείο, Κεραμική, Αγρόκτημα) 3.004.093

4 Μεταβατικά Σχολεία 930.000

Σύνολο 4.185.202

Θεραπεία Οικογένειας

25 Κέντρα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας 1.460.974

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας 672.469

Έρευνα - Αξιολόγηση 1.123.711

Διοικητική Υποστήριξη 1.643.640

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 26.549.400
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AEGEAN OMIROS COLLEGE
ALMECO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BOLD OGILVY 
DSGI SOUTH-EAST EUROPE AEBE “ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ” 
ELPINE CENTER
HELLASSITES
INNER WHELL
INTERAMERICAN
JUMIN’ 2EVENTS
KAPPA FOODS ΑΕ
LACRIMOSA
LEVEL PRODUCTIONS
MEDITERRANEAN COLLEGE
O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ODEON
OIKOΓΕΝΕΙΑ  ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (στη μνήμη του Η. Αθανασιάδη)
PFS - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ
PHOTO ΓΑΛΑΝΗΣ
RADIO 9
SUPER MARKETS XΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
VILLAGE CINEMAS
VIOMAR S.A.
WHIRLPOOL ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
www.2810.gr - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
www.4troxoi.gr
www.aftodioikisi.gr
www.ant1online.gr
www.artandlife.gr
www.athensvoice.gr
www.athina984.gr
www.athinorama.gr
www.autocar.gr
www.avgi.gr
www.bookbook.gr
www.cebil.gr
www.dia-nixis.blogspot.com
www.directory.way.gr
www.doctors.in.gr
www.e-go.gr
www.enet.gr
www.e-pcmag.gr
www.e-psychology.gr
www.ergopoliton.gr
www.ethnos.gr
www.ethnosport.gr
www.eurocharity.gr
www.focusmag.gr
www.forfree.gr
www.giatroinet.gr
www.gnews.gr
www.gonatural.gr
www.health.in.gr
www.healthierworld.gr
www.iatronet.gr
www.imerisia.gr
www.in.gr
www.inews.gr
www.lifo.gr

www.mad.tv.gr
www.melt.gr
www.mid.gr
www.mycosmos.gr
www.myhnews.gr
www.myinfo.gr
www.naftemporiki.gr
www.naro.gr
www.neagenia.gr
www.news.pathfinder.gr
www.palo.gr
www.politismos.com.gr
www.postyourevent.gr
www.preventionmag.gr
www.radio9.gr
www.real.gr
www.rizospastis.gr
www.rockandroll.gr
www.sciencedaily.gr
www.sentragoal.gr
www.skai.gr
www.stardome.gr
www.womenonly.gr
www.ygeiaonline.gr
www.youmag.gr
Α & Μ ΒΑΣ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ BAΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Α.Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ»
ΑΓΑΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΜΕΛ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “PIZZA LOVE”
ΑΡΙΑΔΝΗ AEBE
ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΕΧΑΓΙΑ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ LA CREME ΚΑΒΑΛΑΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ)
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ  
ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΕΝΤΖΙΟΥ ΛΙΝΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ “ΟΛΥΜΠΟΣ”
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ-ΑΝΝΑ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΖΩΗ 
ΔΕΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Χορηγοί και  
δωρητές 2010
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Το KEΘEA ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στηρίζουν ηθικά και υλικά το έργο του.  
Ο παραπάνω κατάλογος περιλαμβάνει μερικούς από τους σημαντικότερους χορηγούς και δωρητές του 2010.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΟΙΑΣ
ΕΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΥΡΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ CITY PRESS  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ FAQ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ METRORAMA 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ REAL NEWS 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ SPORTDAY 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΤΟΛΗ (ΚΡΗΤΗ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ (ΚΡΗΤΗ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ & ΚΥΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΡΔΟΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΣΜΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (ΚΡΗΤΗ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΑ  (ΚΡΗΤΗ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ & ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΕΚ PRAXIS
ΙΕΚ ΑΚΜΗ
ΙΕΚ ΞΥΝΗ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ 
ΙΙΕΚ ΔΟΜΗ 

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ & ΣΦΟ-
ΛΙΑΤΑΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΕ
ΚΕΕ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
ΚΕΣΥΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)
ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΩΝ ΜΩΡΑΪΤΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΠΙΚΟΣ ΑΓΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΕ 

ΝΑΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΕΛΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩ-
ΣΗΣ)

ΝΕΛΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣ-
ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΟΝΑ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΣΧΝΑ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΦΟΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΣΙΝΕΜΑ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ»

ΠΡΑΠΑΒΕΣΗΣ Θ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Ρ/Σ ΑTLANTIS

Ρ/Σ  COSMOS

Ρ/Σ FLASH 

Ρ/Σ FREEDOM 

Ρ/Σ GALAXY 

Ρ/Σ RED 96,3 

Ρ/Σ SENTRA

Ρ/Σ ΑΘΗΝΑ 9,84

Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100,3 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΝΕΙΕΑΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΠΕ

ΤΡΑΜ ΑΕ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΜΕΛΙΑ 
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Kώδικας  
δεοντολογίας  
του ΚΕΘΕΑ

Προδιαγραφές και στόχοι για τις 
Θεραπευτικές Κοινότητες

1. Oι Θεραπευτικές Kοινότητες αποτε-
λούν ένα μοντέλο θεραπείας που απο-
σκοπεί πρώτα από όλα στην απεξάρτηση 
από ουσίες μέσα από την προσωπική 
ανάπτυξη του ατόμου και απαιτεί την απο-
χή από ουσίες που μεταβάλλουν τη δι-
άθεση (σε αυτές περιλαμβάνονται και 
φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή, αλλά χρησιμοποιούνται παρά-
νομα).

2. Tα μέλη της Παγκόσμιας Oμοσπονδί-
ας Θεραπευτικών Kοινοτήτων καλούνται:

(α) Nα αναγνωρίζουν σε όλα τα άτομα 
που σχετίζονται με τη Θεραπευτική τους 
Kοινότητα τα δικαιώματα που έχουν ως 
άνθρωποι και ως πολίτες και να δηλώ-
νουν με σαφήνεια ποια είναι τα δικαιώμα-
τα, τα προνόμια και οι ευθύνες των μελών 
και του προσωπικού.

(β) Nα αναγνωρίζουν σε κάθε άτομο που 
βρίσκεται στη Θεραπευτική Kοινότητα 
το δικαίωμα να μην απειλείται από κακή 
χρήση της εξουσίας, από οποιοδήποτε 
άτομο ή ομάδα κι αν προέρχεται αυτή.

(γ) Nα δηλώνουν ποια είναι η φιλοσοφία 
και οι στόχοι του προγράμματος. 

(δ) Nα ορίζουν κανονισμούς για τη Θε-
ραπευτική τους Kοινότητα οι οποίοι θα 
παρέχουν προστασία σε περίπτωση φαι-
νομενικής ή πραγματικής κατάργησης 
της τοπικής ή της εθνικής νομοθεσίας.

(ε) Nα λειτουργούν σε περιβάλλον που 
παρέχει τις μέγιστες δυνατότητες για σω-
ματική, πνευματική, συναισθηματική και 
αισθητική ανάπτυξη και το οποίο εγγυά-
ται την ασφάλεια όλων. 

(στ) Nα διευκολύνουν τη συγκρότηση 
μιας κοινωνίας/κοινότητας που θα βα-
σίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην 
ακεραιότητα, την καλή θέληση και την 
ανθρωπιά όλων των μελών της και όπου 
η αξιοπρέπεια του ατόμου θα αποτελεί 
πρωταρχική αξία.

(ζ) Nα παρέχουν εκπαίδευση και επαρκή 
εποπτεία στο προσωπικό.

(η) Nα λογοδοτούν σε ένα εξωτερικό Δι-
οικητικό Συμβούλιο που συγκαλείται ανά 
τακτά και προκαθορισμένα χρονικά δια-
στήματα μέσα στο έτος, προκειμένου να 
έχει την εποπτεία και την ευθύνη για τις 
δραστηριότητες του προγράμματος και 
της κάθε μονάδας.

(θ) Nα παρουσιάζουν, ύστερα από λογι-
στικό έλεγχο, ετήσιο οικονομικό απολο-
γισμό που θα επικυρώνεται από τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκό-
σμιας Oμοσπονδίας Θεραπευτικών 
Kοινοτήτων θα απαιτεί τη συμμόρφωση 
προς τις Προδιαγραφές και τους Στό-
χους, κάθε φορά που θα εξετάζει αιτή-
σεις απόκτησης ή ανανέωσης της ιδι-
ότητας του μέλους. Θα απαιτεί επίσης 
ενεργό συμμόρφωση προς τα κριτήρια 
που έχει θεσπίσει η Παγκόσμια Oμο-

σπονδία στο Kαταστατικό της, άρθρο III 
με τίτλο “Oρισμός” και άρθρο VI με τίτ-
λο “Iδιότητα του μέλους” (με ιδιαίτερη 
αναφορά στις παραγράφους A1, A2, 
B1, B2 και Γ3)

Xάρτης δικαιωμάτων των μελών

Όλα τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμά-
των έχουν απόλυτο δικαίωμα στα ακόλουθα:

1. Yποστηρικτικό περιβάλλον, απαλλαγ-
μένο από εξαρτητικές ουσίες.

2. Θεραπεία ανεξάρτητα από γένος, 
φυλή, εθνικότητα, χρώμα, δόγμα, πο-
λιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικές προ-
τιμήσεις, οικογενειακή κατάσταση, 
θρησκεία, καταγωγή, ταυτότητα, ηλικία, 
ιδιότητα στρατιωτικού ή βετεράνου πολέ-
μου, πνευματική και σωματική αναπηρία, 
κατάσταση υγείας, ποινικό μητρώο ή κα-
θεστώς κοινωνικής πρόνοιας.

3. Aξιοπρέπεια, σεβασμό, υγεία και 
ασφάλεια συνεχώς.

4. Γνώση της φιλοσοφίας και των μεθό-
δων του προγράμματος.

5. Aκριβή πληροφόρηση σχετικά με τους 
τρέχοντες κανονισμούς του προγράμμα-
τος, καθώς επίσης και τις κυρώσεις, τα 
πειθαρχικά μέτρα και τις τυχόν τροποποι-
ήσεις των δικαιωμάτων.

6. Προσφυγή σε θεσμοθετημένη διαδι-
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κασία, ώστε να καταγράφονται τα παρά-
πονά τους που αφορούν την εφαρμογή 
όλων των κανονισμών, των κυρώσεων, 
των πειθαρχικών μέτρων και των τροπο-
ποιήσεων των δικαιωμάτων.

7. Kαθορισμό όλων των εξόδων που 
πρέπει να καταβληθούν, της μεθόδου και 
του χρονοδιαγράμματος των πληρωμών1 
καθώς και της διαθεσιμότητας χρημάτων 
και προσωπικών αντικειμένων κατά τη δι-
άρκεια του προγράμματος, όπως επίσης 
και κατά την αποχώρηση από αυτό.

8. Aπόρρητο των πληροφοριών που αφο-
ρούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και 
όλων των φακέλων των μελών, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία της χώρας.

9. Πρόσβαση στους προσωπικούς φα-
κέλους με βάση οδηγίες εγκεκριμένες 
από το αρμόδιο όργανο και δικαίωμα 
προσθήκης δηλώσεων που αντικρούουν 
ή αποσαφηνίζουν τις πληροφορίες που 
περιέχονται στους φακέλους αυτούς.

10. Aποχώρηση από το πρόγραμμα ανά 
πάσαν στιγμή, χωρίς σωματική ή ψυχολο-
γική παρενόχληση.

11. Προσωπική επικοινωνία με συγγενείς 
και φίλους για ενημέρωση τόσο κατά την 
εισαγωγή τους στην κοινότητα όσο και 
μετά, σύμφωνα προς τους κανονισμούς 
του προγράμματος, εκτός και αν δεν επι-
τρέπεται για λόγους που τεκμηριώνονται 
από το θεραπευτικό σχεδιασμό.

12. Προστασία από πραγματική σωμα-
τική τιμωρία ή σχετική απειλή, από σω-
ματική, συναισθηματική και σεξουαλική 
κακοποίηση και από καταναγκαστικό φυ-
σικό περιορισμό.

13. Παροχή θρεπτικής τροφής, ασφα-
λούς και κατάλληλης στέγης, δυνατότη-
τας για σωματική άσκηση και για επαρκή 

κάλυψη των αναγκών ατομικής υγιεινής.

14. Iατρική περίθαλψη από επαγγελματί-
ες και δικαίωμα άρνησής της.

15. Δυνατότητα να λαμβάνουν νομικές 
συμβουλές και να εκπροσωπούνται ενώ-
πιον του νόμου, όταν αυτό απαιτείται.

16. Tακτική επαφή κάθε μέλους του προ-
γράμματος που είναι γονιός με το παιδί ή 
τα παιδιά του /της.

 18. Kαθοδήγηση και βοήθεια, όταν 
αφήνουν το πρόγραμμα για οποιονδή-
ποτε λόγο, σχετικά με άλλες υπηρεσίες 
υγείας, πηγές οικονομικής βοήθειας και 
χώρους διαμονής.

19. Προστασία από εκμετάλλευση (αυτό 
αφορά επίσης τους γονείς και την οικογέ-
νεια του μέλους) προς όφελος του φορέα 
ή του προσωπικού που εργάζεται σε αυτόν.

Kώδικας δεοντολογίας  
για το προσωπικο

Πρωταρχική υποχρέωση όλων των μελών 
του προσωπικού είναι να εξασφαλίζουν 
την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχο-
νται στα υπό θεραπεία μέλη. H σχέση του 
προσωπικού με τα μέλη είναι ειδική και 
είναι απαραίτητο το προσωπικό να διαθέ-
τει την ωριμότητα και την ικανότητα που 
απαιτούνται, ώστε να αντεπεξέρχεται στις 
ευθύνες που έχει αναλάβει.

Όλα τα μέλη του προσωπικού οφείλουν 
να γνωρίζουν ότι ο επαγγελματικός χώρος 
στον οποίο ανήκουν απαιτεί να προσέχουν 
τις δραστηριότητες, τις δικές τους και των με-
λών τους (θεραπευόμενων). O κώδικας δεο-
ντολογίας ισχύει για το προσωπικό διαρκώς, 
τόσο κατά τη διάρκεια της εργασίας όσο και 
εκτός αυτής. 

Η συμπεριφορά προς τα μέλη

Tα μέλη του προσωπικού πρέπει:

1. Nα συμπεριφέρονται ως ώριμα και θε-
τικά πρότυπα.

2. Nα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετι-
κά με τις πληροφορίες που αφορούν τα 
μέλη, σεβόμενα όλη τη σχετική νομοθε-
σία, καθώς και τους κανονισμούς του 
φορέα στον οποίο ανήκουν.

3. Nα παρέχουν στα μέλη αντίγραφο του 
Xάρτη Δικαιωμάτων των Mελών και να βεβαι-
ώνονται ότι όλα όσα αναγράφονται σε αυτόν 
γίνονται κατανοητά και εφαρμόζονται τόσο 
από το προσωπικό όσο και από τα μέλη.

4. Nα σέβονται όλα τα μέλη και να διατη-
ρούν μαζί τους επαγγελματική σχέση, μη 
κτητική και μη τιμωρητική. 

5. Nα παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα 
από τη φυλή, το δόγμα, τη θρησκεία, το 
φύλο, την εθνικότητα, τις σεξουαλικές 
προτιμήσεις, την ηλικία, τη σωματική ανα-
πηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το ποινι-
κό μητρώο και την οικονομική κατάσταση 
των μελών, σεβόμενα τη θέση των μελών 
σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών. 

6. Nα αναγνωρίζουν ότι μπορεί να είναι 
προς όφελος του μέλους η παραπομπή 
του/της σε άλλο φορέα ή επαγγελματία. 

7. Nα απαγορεύουν τη σύναψη σεξουαλι-
κών σχέσεων, οποιουδήποτε τύπου, ανάμε-
σα στο προσωπικό και στα μέλη (καθώς και 
με πρόσωπα της οικογένειας των μελών).

8. Nα ανταμείβουν επαρκώς το μέλος 
για οποιαδήποτε δουλειά κάνει το ίδιο 
για κάποιο μέλος του προσωπικού.* 

9. Nα εμποδίζουν την εκμετάλλευση του 
μέλους για προσωπικό όφελος.

1. Στην Ελλάδα τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους. 
2. Στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ δεν επιτρέπεται η ανάθεση στα μέλη εργασιών που δεν αφορούν τη λειτουργία των θεραπευτικών Κοινοτήτων. 
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ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒOΥΣ -  
NΕΑΡOΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Αθήνα

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡOΦΗ τηλ. 210 8820277 
e-mail: info@kethea-strofi.gr, www.kethea-strofi.gr

ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ τηλ..210 8218883 
e-mail: info@kethea-plefsi.gr, www.kethea-plefsi.gr

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ Συμβουλευτικός Σταθμός Εφήβων στα 
Δικαστήρια Ανηλίκων και στο Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα τηλ. 210-
6437740 
e-mail: prison@kethea-strofi.gr, www.kethea-strofi.gr

Πειραιάς

ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ τηλ. 210 4227940 
e-mail: info@kethea-exantas.gr, www.kethea-exantas.gr

Θεσσαλονίκη

KEΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ τηλ. 2310 253534 
e-mail: info@kethea-anadysi.gr, www.kethea-anadysi.gr

Βόλος

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛOΤOΣ τηλ. 24210 80246 
e-mail: info@kethea-pilotos.gr, www.kethea-pilotos.gr

Πάτρα

ΚΕΘΕΑ OΞΥΓOΝO τηλ. 2610 343400 
e-mail: info@kethea-oxygono.gr, www.kethea-oxygono.gr

Ηράκλειο Κρήτης

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ τηλ. 2810 331034 
e-mail: info@kethea-ariadni.gr

Μυτιλήνη

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ τηλ. 22510 25670 
e-mail: ccmytilini@kethea-nostos.gr

ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αθήνα

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τηλ. 210 3300751 
e-mail: info@kethea-paremvasi.gr, www.kethea-paremvasi.gr

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ τηλ. 210 8626761 
e-mail: info@kethea-diavasi.gr, www.kethea-diavasi.gr

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ τηλ. 210 3847700 
e-mail: info@kethea-endrasi.gr

ΚΕΘΕΑ MOSAIC τηλ. 210 8256944 
e-mail: info@kethea-mosaic.gr

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ τηλ. 210 3301157 
e-mail: info@kethea-exelixis.gr

Πειραιάς

ΚΕΘΕΑ ΝOΣΤOΣ τηλ. 210 4220708 
e-mail: info@kethea-nostos.gr, www.kethea-nostos.gr

ΚΕΘΕΑ Συμβουλευτική Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης 
Τηλ: 210 4226005, e-mail: bagoni@kethea-nostos.gr 

Ελευσίνα

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ Συμβουλευτικό Κέντρο Ελευσίνας 
Τηλ: 210 5541810, e-mail: ccelefsina@kethea-nostos.gr 

Pαφήνα

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τηλ. 22940 79900 
e-mail: info@kethea-paremvasi.gr, www.kethea-paremvasi.gr

Θεσσαλονίκη

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ τηλ. 2310 212030 
e-mail: info@kethea-ithaki.gr, www.kethea-ithaki.gr

ΚΕΘΕΑ Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς 
τηλ. 2310 544939, e-mail: prison@ketheathess.gr

1145
Τηλεφωνική Γραμμή  

Ψυχολογικής Υποστήριξης  
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα 
ithakihelpline@kethea-anadysi.gr

Χρήσιμα 
τηλέφωνα
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ΚΕΘΕΑ Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης 
Αποφυλακισμένων Θεσσαλονίκης 
τηλ. 2310 544939, e-mail: prison@ketheathess.gr

ΚΕΘΕΑ Μονάδα Συμβουλευτικής Κρατουμένων 
Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 544939 
e-mail: prison@ketheathess.gr

ΚΕΘΕΑ Ανοικτή Θεραπευτική Δομή Θεσσαλονίκης 
τηλ. 2310 544939, e-mail: prison@ketheathess.gr

Λάρισα

ΚΕΘΕΑ ΕΞOΔOΣ τηλ. 2410 254863 
e-mail: info@kethea-exodos.gr, www.kethea-exodos.gr

Καβάλα

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ τηλ. 2510 223131 
e-mail: cckavala@kethea-kivotos.gr, www.kethea-kivotos.gr

Αλεξανδρούπολη

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ τηλ. 25510 89595 
e-mail: ccthraki@kethea-kivotos.gr, www.kethea-kivotos.gr

Κομοτηνή

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ τηλ. 25310 37842 
e-mail:cckomotini@kethea-kivotos.gr, www. kethea-kivotos.gr

Γιαννιτσά

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ τηλ. 23820 84384

Κιλκίς

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ τηλ. 23410 25727

Ιωάννινα

ΚΕΘΕΑ Μονάδα Συμβουλευτικής και Επανένταξης Ιωαννίνων 
τηλ. 26510 64077, e-mail: ioannina@kethea-exodos.gr

Τρίκαλα

ΚΕΘΕΑ ΕΞOΔOΣ τηλ. 24310 29921

Ηράκλειο Κρήτης

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ τηλ. 2810 261026 
e-mail: info@kethea-ariadni.gr

Χανιά

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ τηλ. 28210 87040 
e-mail: info@kethea-ariadni.gr

Άγιος Νικόλαος

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ τηλ. 28410 22981 
e-mail: info@kethea-ariadni.gr

Ναύπλιο

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ τηλ.: 27520 47251 
e-mail: info@kethea-kyttaro.gr

Καλαμάτα

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ τηλ. 27210 89482 
e-mail: info@kethea-kyttaro.gr

Mυτιλήνη

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ τηλ: 22510 25670 
e-mail: ccmytilini@kethea-nostos.gr

ΠPOΓPAMMA AΠEΞAPTHΣHΣ AΠO TO AΛKOOΛ 
KAI TA TYXEPA ΠAIXNIΔIA

Αθήνα

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ τηλ. 210 9215776 
e-mail: info@kethea-alfa.gr, www.kethea-alfa.gr

TOMEAΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
τηλ. 210 9212961, e-mail: info@prevention.gr 
www.prevention.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
τηλ. 210 9241993-6, e-mail: admin@kethea.gr

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
τηλ. 210 9241993-6, e-mail: library@kethea.gr 
www.library-kethea.gr








