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25 χρόνια απεξάρτηση

Το 2008 συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου θεραπευτικού 
προγράμματος  για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα, της ΙΘΑΚΗΣ,  στη Σίνδο της Θεσ-
σαλονίκης. Σε μια εποχή όπου οι χρήστες ναρκωτικών κατέληγαν στη φυλακή ή το 
ψυχιατρείο, η ΙΘΑΚΗ απέδειξε ότι η εξάρτηση μπορεί να θεραπευθεί οριστικά και 
το άτομο να επιστρέψει δημιουργικά και ισότιμα στην κοινωνία. Aυτό ήταν το πρώτο 
βήμα για τη δημιουργία του ΚΕΘΕΑ (ειδική νομοθετική ρύθμιση Ν. 1729/1987), 
του μεγαλύτερου σήμερα δικτύου υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανέ-
νταξης στη χώρα μας, με σημαντική  παρουσία και στους τομείς πρόληψης, εκπαί-
δευσης επαγγελματιών και έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων.

Εδώ και 25 χρόνια, είμαστε δίπλα στους χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους, 
παρέχοντας υποστήριξη, συμβουλευτική, θεραπεία, εκπαίδευση και επανένταξη 
στην κοινωνία και στην εργασία. Δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής, οι υπηρεσίες 
αυτές αναπτύσσονται από τον  Έβρο μέχρι την Κρήτη, σε μονάδες ενταγμένες στις 
τοπικές κοινωνίες, σε σωφρονιστικά καταστήματα και στο δρόμο.

Εδώ και 25 χρόνια, προσπαθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις του προ-
βλήματος των ναρκωτικών και τις νέες μορφές που προσλαμβάνει και να αντα-
ποκρινόμαστε στις ανάγκες που εμφανίζονται, σχεδιάζοντας και δημιουργώντας 
υπηρεσίες σε νέες γεωγραφικές περιοχές και για νέες πληθυσμιακές ομάδες. Τις 
προσπάθειές μας για  παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας στους χρήστες ουσι-
ών και στις οικογένειές τους και  τη συμβολή μας στη διαμόρφωση νομοθετικού 
πλαισίου και πολιτικής για τα ναρκωτικά διέπει η αρχή ότι οι εξαρτημένοι πρέπει να 
βρίσκονται στα θεραπευτικά προγράμματα και όχι στη φυλακή και οι απεξαρτημέ-
νοι στην κοινωνία και όχι στο περιθώριο. 

Σήμερα στη χώρα μας περισσότεροι από 20.000 χρήστες ουσιών αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα υγείας, εργασιακής απασχόλησης, οικογενειακών και κοι-
νωνικών σχέσεων και έχουν ανάγκη από θεραπεία. Σχεδόν 5.000 κρατούμενοι, 
οι μισοί περίπου από όσους υπάρχουν στην Ελλάδα, βρίσκονται στη φυλακή για 
παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Κάθε μέρα σχεδόν, ένας άνθρωπος πε-
θαίνει από ναρκωτικά. Για την αντιμετώπιση του μεγάλου και πολυδιάστατου αυ-
τού κοινωνικού προβλήματος ελπίζουμε και επιδιώκουμε σταθερά τη συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τη συμμετοχή της ευρύτερης κοινωνίας.

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο του ΚΕΘΕΑ για τη χρονιά 
που πέρασε με απολογιστικά στοιχεία  για τις υπηρεσίες του και τους αποδέκτες τους. 
Στόχος της έκδοσης είναι η ενημέρωση του κοινού, της Πολιτείας και των φορέων 
που δραστηριοποιούνται στην τοξικοεξάρτηση και σε συναφείς τομείς, καθώς και η 
συμβολή στην αποτύπωση του προβλήματος στη χώρα μας. Με την ευκαιρία αυτή ευ-
χαριστούμε θερμά όλους όσοι έχουν στηρίξει το έργο του ΚΕΘΕΑ μέχρι σήμερα.
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Το KEΘEA ευχαριστεί  
θερμά όλους όσοι  
στηρίζουν ηθικά  
και υλικά το έργο του.  
Ο κατάλογος που ακολουθεί 
περιλαμβάνει μερικούς  
από τους σημαντικότερους  
χορηγούς και δωρητές  
του 2008.
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Λίγα λόγια για το ΚΕΘΕΑ

Το KEΘEA, αυτοδιοικούμενο, μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδι-
ωτικού δικαίου, είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στη χώρα μας  
(Ν. 1729/87) για τη θεραπεία, πρόληψη, εκπαίδευση επαγγελματιών και 
έρευνα στον τομέα της τοξικοεξάρτησης. Σήμερα το KEΘEA αποτελεί ένα 
πανελλαδικό δίκτυο δωρεάν υπηρεσιών με ελληνική και διεθνή αναγνώρι-
ση: είναι σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβου-
λίου του ΟΗΕ (ECOSOC) για θέματα ναρκωτικών και ένας από τους βασι-
κούς φορείς υλοποίησης του εθνικού σχεδιασμού κατά των ναρκωτικών.

Τα προγράμματα του KEΘEA στηρίζονται στο μοντέλο των Θεραπευτι-
κών Kοινοτήτων, μία από τις περισσότερο αποτελεσματικές προσεγγίσεις 
διεθνώς για την επίτευξη της ψυχικής απεξάρτησης και της κοινωνικής 
επανένταξης. Δεν χορηγούν φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες, πε-
ριλαμβάνουν ευρύ φάσμα ψυχοκοινωνικών και συνοδευτικών υπηρεσιών 
και έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε άτομα με διαφορετικές 
ανάγκες και βαθμό εμπλοκής με τις ουσίες: ενήλικες, εφήβους, γονείς, 
μετανάστες, πρόσφυγες, κρατούμενους κ.ά.

Στο KEΘEA ανήκουν: τα θεραπευτικά προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΕΞΟ-
ΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΠΛΕΥΣΗ, 
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΑΛΦΑ, ΠΙΛΟ-
ΤΟΣ, ΕΞΑΝΤΑΣ, Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς, Μονάδα Συμ-
βουλευτικής Κρατουμένων Θεσσαλονίκης, Κέντρο Υποδοχής και Επανέντα-
ξης Αποφυλακισμένων Θεσσαλονίκης, η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής 
Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (1145), οι τομείς Πρόληψης, Εκπαίδευσης και  
Έρευνας και το λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ.

Το KEΘEA μετέχει στα 
διοικητικά συμβούλια της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων 
(WFTC), της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Θεραπευτικών 
Κοινοτήτων (EFTC) και της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Μη 
Κυβερνητικών Οργανισμών 
για την Πρόληψη της 
Χρήσης Ουσιών (IFNGO). 
Είναι μέλος του Διεθνούς 
Συμβουλίου για το Πρόβλημα 
του Αλκοόλ και των 
Εξαρτήσεων (ICAA) και του 
διεθνούς δικτύου πρόληψης 
RADAR, ενώ συγκαταλέγεται 
στους πιστοποιημένους 
φορείς εκπαίδευσης στην 
οικογενειακή θεραπεία της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Οικογενειακής Θεραπείας 
(EFTA) και στους ειδικούς 
συνεργάτες της Διεύθυνσης 
Ενημέρωσης (DPI) του ΟΗΕ 
για θέματα ενημέρωσης 
γύρω από τα ναρκωτικά. 
Aπό το 2001 το KEΘEA είναι 
σύμβουλος οργανισμός 
σε θέματα ναρκωτικών 
του Oικονομικού και 
Kοινωνικού Συμβουλίου 
(ECOSOC) του OHE.
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Διεθνείς οργανισμοί και δίκτυα, 
όπου συμμετέχει το ΚΕΘΕΑ

Oικονομικό και Κοινωνικό 
Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) 
www.un.org/ecosoc

Διεύθυνση Ενημέρωσης ΟΗΕ (DPI) 
www.un.org/dpi/ngosection

Παγκόσμια Ομοσπονδία  
Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC) 
www.wftc.org

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων (ΕFTC) 
www.eftc-europe.com

Eυρωπαϊκή Ομοσπονδία  

Οικογενειακής Θεραπείας (ΕFTA) 
www.europeanfamilytherapy.eu

Διεθνής Ομοσπονδία  
Μη Κυβερνητικών Οργανισμών  
για την πρόληψη της χρήσης ουσιών 
(IFNGO) 
www.ifngo.org

Διεθνές Συμβούλιο  
για το Πρόβλημα του Αλκοόλ 
και των Εξαρτήσεων (ΙCAA) 
www.icaa.ch

Διεθνές Δίκτυο Πρόληψης RADAR 
www.ncadi.samhsa.gov/radar/
about.aspx
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• Συμβουλευτικό Κέντρο
    Θεσσαλονίκης

• Θεραπευτική  
    Κοινότητα IΘAKH

• Εναλλακτικό  
    Μεταβατικό Σχολείο

• Κέντρο Κοινωνικής      
    Επανένταξης

• Πρόγραμμα  
   Oικογενειακής    
   Υποστήριξης

• Παραγωγικές 
   Μονάδες

• Συμβουλευτικό  
   Kέντρο Kιλκίς

• Συμβουλευτικό  
   Kέντρο Γιαννιτσών

KEΘEA Kέντρο  
Yποδοχής και  
Eπανένταξης 
Aποφυλακισμένων 
Θεσσαλονίκης

KEΘEA Mονάδα 
Συμβουλευτικής 
Kρατουμένων 
Θεσσαλονίκης

  Εξειδικευμένο Κέντρο  
  Κοινωνικής και 
  Eπαγγελματικής  Ένταξης 
  KEΘEA Θεσσαλονίκης 

Aυτοχρηματοδοτούμενη 
τυπογραφική μονάδα

  Ειδικό Πρόγραμμα για
  Εξαρτημένους  Γονείς

 

• Συμβουλευτική και  
   απεξάρτηση εφήβων

• Yποστήριξη και   
   θεραπεία οικογενειών

• Τηλεφωνική Γραμμή     
    Ψυχολογικής 
    Υποστήριξης  
    KEΘEA IΘAKH

  Γραφείο Nομικής 
  Yποστήριξης KEΘEA 
  Θεσσαλονίκης

 
 

• Συμβουλευτικό Κέντρο  
   Αλεξανδρούπολης

• Συμβουλευτικό  
   Κέντρο Καβάλας 

• Συμβουλευτικό  
   Kέντρο Kομοτηνής

 ΚΕΘΕΑ Μονάδα 
 Συμβουλευτικής  
 και Επανένταξης  
 Ιωαννίνων

KEΘEA www.kethea.gr
Ένα πανελλαδικό  
δίκτυο υπηρεσιών  
για την αντιμετώπιση  
της εξάρτησης

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΡΑΦΗΝΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΤΡΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

www.kethea-ithaki.gr

www.kethea-print.gr

www.kethea-anadysi.gr www.kethea-kivotos.gr

www.kethea-ithaki.gr
www.kethea-ithaki.gr
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• Συμβουλευτικό  
   Κέντρο Λάρισας
• Συμβουλευτικό Kέντρο 
   Tρικάλων
• Θεραπευτική 
   Κοινότητα EΞOΔOΣ
• Εναλλακτικό Σχολείο 
   Ενηλίκων
• Κέντρο Κοινωνικής 
   Επανένταξης 
• Κέντρο Οικογενειακής 
   Υποστήριξης
• Ξυλουργείο
• Oδοντιατρείο
• Kινητή Mονάδα  
   Eνημέρωσης
• Yποστήριξη  
   κρατούμενων χρηστών

• Συμβουλευτική και  
   απεξάρτηση εφήβων  
   και νεαρών ενηλίκων
• Υποστήριξη και θεραπεία 
   οικογενειών
• Παρεμβάσεις για 
   νεαρούς παραβάτες

• Κέντρο Συμβουλευτικής 
   Εφήβων Αθήνας 
• Συμβουλευτικός 
   Σταθμός Εφήβων στην 
   Εισαγγελία Ανηλίκων 
   Αθήνας
• Ανοικτή Θεραπευτική 
   Κοινότητα ΣTPOΦH
• Ξενώνας
• Μεταβατικό Σχολείο
• Κέντρο Κοινωνικής 
   Δραστηριοποίησης
• Κέντρο Συμβουλευτικής  
   και Θεραπείας Oικογένειας
• Κινητή Mονάδα 
   Eνημέρωσης
• Συμβουλευτικό 
   Πρόγραμμα στο Eιδικό 
   Kατάστημα Kράτησης 
   Nέων Aυλώνα

• Συμβουλευτικό  
   Κέντρο Αθήνας

•Συμβουλευτικό  
  Κέντρο Ραφήνας

• Εναλλακτική Κοινότητα 
    ΠAPEMBAΣH

• Κέντρο Κοινωνικής 
   Επανένταξης

• Κέντρο  
   Oικογενειακής 
   Υποστήριξης και 
   Συμβουλευτικής 

• Συμβουλευτικό  
   Κέντρο Aθήνας

• Ανοικτή Θεραπευτική 
   Κοινότητα ΔIABAΣH

• Βραδινό Πρόγραμμα

• Κέντρο Κοινωνικής 
   Επανένταξης

• Κέντρο Oικογενειακής 
   Υποστήριξης Πρωινού 
   Προγράμματος

• Κέντρο Oικογενειακής 
   Υποστήριξης Βραδινού  
   Προγράμματος

• Πολιτιστικό Στέκι

• Club Εργασίας

• Συμβουλευτικό  
   Κέντρο Πειραιά

• Θεραπευτική  
   Κοινότητα NOΣTOΣ

• Κέντρο Κοινωνικής 
   Επανένταξης

• Κέντρο Oικογενειακής 
   Υποστήριξης

• Συμβουλευτική   
   Μονάδα Άμεσης 
   Πρόσβασης Πειραιά

 

• Συμβουλευτική και 
   απεξάρτηση εφήβων

• Υποστήριξη και θεραπεία 
   οικογενειών

• Μονάδα Άμεσης  
   Πρόσβασης OFF CLUB

• Ψυχοδιαγνωστικό   
    Κέντρο 

• Κέντρο Κινητοποίησης - 
   Υποστήριξης

• Κέντρο Oικογενειακής 
   Υποστήριξης

• Κέντρο Συμβουλευτικής - 
   Θεραπείας

• Κινητή Μονάδα  
   “Street-work”

• Προγράμματα 
   Συμβουλευτικής 
   Υποστήριξης και  
• Θεραπευτική Kοινότητα 
   EN ΔPAΣEI στις   
   Γυναικείες Φυλακές 
   Κορυδαλλού

• Θεραπευτική Κοινότητα 
   στις Δικαστικές Φυλακές 
    Κορυδαλλού

• Kέντρο Yποδοχής 
   Aποφυλακισμένων

• Μονάδα Συμβουλευτικής 
   Εφήβων Αθήνας

• Mονάδα Yποστήριξης 
   Eφήβων και των 
   Oικογενειών τους

• Mονάδα Yποστήριξης 
   Nεαρών Eνηλίκων και των 
   Oικογενειών τους

• Mονάδα Bραχύχρονης 
   Παρέμβασης

• Συμβουλευτική 
   και απεξάρτηση 
   παλιννοστούντων, 
   προσφύγων, μεταναστών

• Συμβουλευτική και 
   απεξάρτηση από το 
   αλκοόλ και τα τυχερά 
   παιχνίδια 

• Συμβουλευτική 
   ζευγαριών

• Συμβουλευτική και 
   απεξάρτηση εφήβων και 
   νεαρών ενηλίκων

• Yποστήριξη και  
   θεραπεία οικογενειών

 ΚΕΘΕΑ Θεραπευτικό         
 Πρόγραμμα Καλαμάτας

• Συμβουλευτικό  
   Κέντρο Eνηλίκων 
   Hρακλείου

• Συμβουλευτικό Κέντρο 
   Eνηλίκων Aγίου Nικολάου

• Μονάδα συμβουλευτικής 
    και θεραπείας  εφήβων 
    και νεαρών ενηλίκων 
    Κρήτης

• Ανοικτή Θεραπευτική 
   Κοινότητα APIAΔNH

• Κέντρο Κοινωνικής 
   Επανένταξης

• Ξενώνας

• Κέντρο Oικογενειακής 
   Υποστήριξης

• Yποστήριξη κρατούμενων 
   χρηστών

 ΚΕΘΕΑ Μονάδα             
 Συμβουλευτικής Μυτιλήνης

   Εξειδικευμένο    
   Κέντρο Κοινωνικής 
   και Eπαγγελματικής 
   Ένταξης KEΘEA 
   Aθήνας

 
   Τομέας Εκπαίδευσης 
   KEΘEA 

• Εκπαίδευση στελεχών

• Εκπαίδευση και 
   κατάρτιση μελών 
   των θεραπευτικών 
   προγραμμάτων

• Επιστημονικές εκδόσεις - 
   Βιβλιοθήκη

 

   Τομέας  Έρευνας   
   KEΘEA

• Αξιολόγηση

• Τεκμηρίωση

• Στατιστική ανάλυση

• Εφαρμοσμένη έρευνα

• Πρόληψη στην 
   πρωτοβάθμια εκπαίδευση

• Πρόληψη στη 
   δευτεροβάθμια 
   εκπαίδευση

• Κινητή Μονάδα 
   Ενημέρωσης ΠΗΓΑΣOΣ

• Μονάδα Πρόληψης 
   ΙΚΑΡOΣ για ομάδες 
   υψηλού κινδύνου

   Γραφείο Nομικής   
   Yποστήριξης  
   KEΘEA Aθήνας

www.kethea-exodos.gr www.kethea-paremvasi.gr www.kethea-exantas.gr www.kethea-mosaic.gr

www.kethea-alfa.gr
www.kethea-exelixis.gr

www.kethea-endrasi.gr

www.kethea-diavasi.gr

www.kethea-nostos.gr

www.kethea-pilotos.gr

www.kethea-strofi.gr

www.kethea-plefsi.gr

www.kethea-oxygono.gr

www.prevention.gr

www.kethea-ariadni.gr

• Αντιμετώπιση της εξάρτησης  
   από το Διαδίκτυο

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ



Mείωση της βλάβης,  
κινητοποίηση και  
προετοιμασία για θεραπεία
Μονάδες ενημέρωσης και συμβουλευτικής που καλύπτουν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες χρηστών με διαφορετικά χαρακτηριστικά (ηλικία, βαθμό εμπλοκής 
με τις ουσίες, οικογενειακή κατάσταση, συνθήκες ζωής κ.ά.) αποτελούν το πρώτο βήμα για τη μεί-
ωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών και για την παραπομπή των ενδιαφερόμενων στις κατάλλη-
λες υπηρεσίες θεραπείας. Συγχρόνως είναι σημαντική η παροχή υποστήριξης προς τους χρήστες 
ουσιών που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν, επειδή δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε θεραπεία ή 
έχουν χάσει την επαφή τους με τις υπηρεσίες. Με μονάδες άμεσης πρόσβασης και εξειδικευμένα 
προγράμματα (π.χ. προσέγγισης χρηστών στο δρόμο) το ΚΕΘΕΑ τους βοηθά να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα άμεσης επιβίωσης (καταστάσεις κρίσης, ανάγκες σίτισης, ρουχισμού, ιατρικής φροντί-
δας κ.ά.), να ενημερωθούν γύρω από τρόπους ασφαλέστερης χρήσης των ουσιών και να μπορέσουν 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του υφιστάμενου δικτύου υπηρεσιών.



Συμβουλευτικά Κέντρα

Τα Συμβουλευτικά Kέντρα αποτε-
λούν το χώρο πρώτης επαφής των 
ενδιαφερόμενων --χρήστες ουσιών 
και μέλη του στενού οικογενειακού 
και φιλικού τους περιβάλλοντος- 
με τα προγράμματα απεξάρτησης 
του ΚΕΘΕΑ. Στους χρήστες ουσι-
ών τα Κέντρα παρέχουν κυρίως 
υπηρεσίες κλινικής αξιολόγησης, 
συμβουλευτικής υποστήριξης, ενη-
μέρωσης και κινητοποίησης για 
παραπομπή σε θεραπεία, οι οποίες 
πλαισιώνονται από εκπαιδευτικές – 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και 
φροντίδα της υγείας. Στις οικογέ-
νειες των χρηστών προσφέρεται 
αρχική ενημέρωση και συμβουλευ-
τική, ώστε να ενταχθούν στη συνέ-
χεια, εφόσον το επιθυμούν, σε Κέ-
ντρο Οικογενειακής Υποστήριξης 
του KEΘEA. Για την προσέγγιση 
των χρηστών, και ιδίως όσων είναι 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2 0 0 8 13

Νέες υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα

Δύο νέα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ, στη Μυτιλήνη και τη 
Ραφήνα, ξεκίνησαν να παρέχουν υπηρεσίες το 2008. Παράλλη-
λα, μέσα στη χρονιά αναπτύχθηκαν πλήρως και οι νέες μονάδες 
συμβουλευτικής, επανένταξης και οικογενειακής υποστήριξης 
του ΚΕΘΕΑ στα Γιάννενα. Η αυξημένη προσέλευση αναδεικνύ-
ει και επιβεβαιώνει την ανάγκη επέκτασης των υπηρεσιών και 
ανάπτυξης ολοκληρωμένων δικτύων απεξάρτησης, ιδιαίτερα σε 
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Νέα Συμβουλευτικά Κέ-
ντρα του ΚΕΘΕΑ συνέχισαν μέσα στο έτος να παρέχουν υπηρε-
σίες σε χρήστες και οικογένειες σε Γιαννιτσά, Κομοτηνή, Κιλκίς 
και Τρίκαλα, ενώ προετοιμάστηκε και η έναρξη της λειτουργίας 
θεραπευτικού προγράμματος στην Καλαμάτα. Η προσπάθεια 
του ΚΕΘΕΑ για επέκταση των μονάδων του γίνεται μετά από αί-
τημα και με τη συνεργασία και υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. 

To  νέο  
Συμβουλευτικό Κέντρο  

του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
 στη Ραφήνα

Ενημερωτικό έντυπο του 
Συμβουλευτικού Κέντρου του 
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ



κοινωνικά περιθωριοποιημένοι και αποκομμένοι από τα δίκτυα υπηρεσιών, 
τα Συμβουλευτικά Κέντρα πραγματοποιούν παρεμβάσεις εκτός δομής (σε 
δρόμους, πλατείες κ.λπ.).

Το 2008 λειτούργησαν 23 Συμβουλευτικά Κέντρα στην Αθήνα, τον Πει-
ραιά, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, το Βόλο, τα Τρίκαλα, την 
Πάτρα, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικό-
λαο Κρήτης. Τα Κέντρα καλύπτουν τις ανάγκες ατόμων με διαφορετικό βαθ-
μό εμπλοκής με τις ουσίες και διακρίνονται βάσει των ηλικιακών ομάδων 
που εξυπηρετούν (εφήβους - νεαρούς ενήλικες και ενήλικες). Σε αυτά περι-
λαμβάνονται επίσης ο Συμβουλευτικός Σταθμός για έφηβους παραβάτες 
στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας, που λειτουργεί με τη συνεργασία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης (βλ. σελ. 34), η μονάδα που εξειδικεύεται στην 
απεξάρτηση από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια (βλ. σελ. 23) και το 
πρόγραμμα για μετανάστες και παλιννοστούντες στην Αθήνα (βλ. σελ. 24).

Mονάδες Άμεσης Πρόσβασης στην Αθήνα (KEΘEA EΞEΛIΞIΣ)  

Από το 1995 λειτουργεί στην Αθήνα το πρόγραμμα KEΘEA EΞEΛIΞIΣ 
με πολύπλευρο δίκτυο υπηρεσιών, μέσω του οποίου έρχεται σε επαφή με 
εξαρτημένα άτομα που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες, όπως 
άστεγοι, εκδιδόμενες γυναίκες κ.ά.

Περιλαμβάνει:

• Το OFF CLUB, κέντρο διημέρευσης χρηστών για τη σίτιση, τη φροντίδα της 
ατομικής τους υγιεινής, την ψυχαγωγία τους κ.ά. σε ασφαλές περιβάλλον.

• Το Κέντρο Κινητοποίησης, για την ενημέρωση και προετοιμασία εξαρτη-
μένων ατόμων που θέλουν να ενταχθούν σε Θεραπευτική Kοινότητα.

• Το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο, το οποίο παρέχει πλήρη διάγνωση σωματι-
κής και ψυχικής υγείας, οδοντιατρική περίθαλψη, σεμινάρια υγείας.

• Το Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο (βλ. παρακάτω).

• Το Kέντρο Oικογενειακής Yποστήριξης, για μέλη του οικογενειακού πε-
ριβάλλοντος των χρηστών.

Mονάδα Άμεσης Πρόσβασης στον Πειραιά (KEΘEA NOΣTOΣ)

Στεγάζεται σε ανακατασκευασμένο και ειδικά διαμορφωμένο βαγόνι του 
ΗΣΑΠ στο Πασαλιμάνι. Ανήκει στις μονάδες του προγράμματος KEΘEA 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Έντυπο του νέου Συμβουλευτικού 
Κέντρου του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 
στα Τρίκαλα

Έντυπο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 
που απευθύνεται σε έγκυες 
εξαρτημένες γυναίκες, με 
πληροφορίες μέσω σκίτσων 
για τις επιπτώσεις της χρήσης, 
καθώς και για μια όσο το 
δυνατόν ασφαλέστερη 
εγκυμοσύνη
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NOΣTOΣ και απευθύνεται σε χρή-
στες ουσιών κάθε ηλικίας και τις 
οικογένειές τους. Οι υπηρεσίες 
του περιλαμβάνουν ενημέρωση, 
ατομική συμβουλευτική και ψυχο-
λογική υποστήριξη, παρέμβαση σε 
καταστάσεις κρίσης, παραπομπή 
σε θεραπευτικό πρόγραμμα και σε 
συνεργαζόμενους φορείς υγείας, 
μείωση της βλάβης, κυρίως μέσα 
από την ενημέρωση για ασφαλέ-
στερη χρήση ουσιών, πρόγραμμα 
προσέγγισης χρηστών στο δρόμο 
και κινητή μονάδα ενημέρωσης. Τα 
τελευταία χρόνια, σε συνεργασία 
με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Δυτικής Αττικής, η Μονάδα παρέ-
χει σε εβδομαδιαία βάση υπηρεσί-
ες συμβουλευτικής σε χρήστες ου-
σιών και τις οικογένειές τους, στη 
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας 
στην Ελευσίνα. 

Προγράμματα Προσέγγισης Xρηστών στο Δρόμο

Η προσέγγιση χρηστών στο δρόμο (street-work) πραγματοποιείται σε 
περιοχές όπου αυτοί συχνάζουν με στόχο να τους παρακινήσει, ώστε 
να αντιμετωπίσουν επείγοντα προβλήματα υγείας και διαβίωσης, και να 
διευκολύνει την προσέλευσή τους στις διάφορες υπηρεσίες. Οι παρεμ-
βάσεις μείωσης της βλάβης του ΚΕΘΕΑ δεν περιλαμβάνουν τη χρήση 
υποκατάστατων ή τη διανομή συριγγών. Βασίζονται στην κινητοποίηση 
των εξαρτημένων μέσω ενημέρωσης και συμβουλευτικής με στόχο τη 
σταδιακή υιοθέτηση αλλαγών οι οποίες θα περιορίσουν τους κινδύνους 
και τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση. Τα προγράμματα αυτά 
διενεργούνται σε περιοχές της Αθήνας, στο κέντρο της πόλης και σε 
άλλα σημεία όπου το πρόβλημα της χρήσης εμφανίζεται αυξημένο, από 
το KEΘEA ΕΞΕΛΙΞΙΣ με τακτικές εξορμήσεις σε διαφορετικά διαστήμα-
τα του 24ώρου. Μέσα στο 2008 πραγματοποιήθηκε και μια νέα δρά-
ση παρέμβασης στο σπίτι, που απευθύνεται σε εξαρτημένα από ουσίες 
άτομα. 

Παρέμβαση της Μονάδας Άμεσης 
Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 

στην Ελευσίνα
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                                               άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες 

                                                     2006       2007      2008

ΑΘΗΝΑ Μονάδα 
Άμεσης Πρόσβασης  
ΕΞΕΛΙΞΙΣ 114 412 620

ΑΘΗΝΑ Πρόγραμμα 
Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο 
ΕΞΕΛΙΞΙΣ 686 587 759

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μονάδα 
Άμεσης Πρόσβασης 
ΝΟΣΤΟΣ 148 560 373

                                                         Τηλεφωνικές επαφές

Γραμμή Υποστήριξης 2.667 2.461 2.355

Μείωση της βλάβης - Κινητοποίηση

1145 

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής  
Υποστήριξης KEΘEA IΘAKH 

Η τηλεφωνική γραμμή KEΘEA IΘAKH παρέχει ενημέρωση για θέματα 
σχετικά με τις ναρκωτικές ουσίες και τις υπηρεσίες που λειτουργούν στη 
χώρα, καθώς και συμβουλευτική μέσα από τη συζήτηση σε κλίμα σε-
βασμού και εμπιστοσύνης. Απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών ουσι-
ών, τους συγγενείς και τους φίλους τους. Η Γραμμή είναι τετραψήφια 
με αστική χρέωση σε όλη την Ελλάδα. Μέσα στο 2008 δέχθηκε 2.355 
κλήσεις. Από το 2006 παρέχει συμβουλευτική και ενημέρωση και μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ithakihelpline@kethea-anadysi.gr

Η τηλεφωνική γραμμή παρέχει 
συμβουλευτική υποστήριξη και 
ενημέρωση και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου
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                                                                                                   άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες 
 2006 2007 2008
ΑΘΗΝΑ Ενηλίκων   
ΔΙΑΒΑΣΗ 658 531 550
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 379 372 383
ΕΞΕΛΙΞΙΣ 154 74 85
ΑΘΗΝΑ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΠΛΕΥΣΗ 80 85 72
ΣΤΡΟΦΗ 97 83 74
ΣΤΡΟΦΗ, Δικαστήρια Ανηλίκων 26 35 46
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ενηλίκων   
ΝΟΣΤΟΣ 395 543 528
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων    
ΕΞΑΝΤΑΣ 59 64 62
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ενηλίκων    
ΙΘΑΚΗ 185 255 256
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΑΝΑΔΥΣΗ 64 57 64
ΛΑΡΙΣΑ Ενηλίκων   
ΕΞΟΔΟΣ 155 127 152
ΤΡΙΚΑΛΑ Ενηλίκων   
ΕΞΟΔΟΣ  24 21
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ενηλίκων   
ΕΞΟΔΟΣ  35 109
ΒΟΛΟΣ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΠΙΛΟΤΟΣ 153 138 110
ΚΡΗΤΗ Ενηλίκων   
ΑΡΙΑΔΝΗ (Ηράκλειο) 114 148 173
ΑΡΙΑΔΝΗ (Αγ. Νικόλαος) 29 31 40
ΚΡΗΤΗ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΑΡΙΑΔΝΗ 14 27 27
ΚΑΒΑΛΑ Ενηλίκων   
ΚΙΒΩΤΟΣ 27 44 34
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ενηλίκων   
ΚΙΒΩΤΟΣ 47 46 49
ΠΑΤΡΑ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων
ΟΞΥΓΟΝΟ 109 99 79

ΣΥΝΟΛΟ 2.745 2.818 2.914

Eιδικά προγράμματα 
ΑΘΗΝΑ Πρόγραμμα για Μετανάστες και Παλιννοστούντες
ΜΟSAIC 51 33 43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς 
ΚΥΕΘ 11 15 18

ΣΥΝΟΛΟ 62 48 61

ΑΘΗΝΑ Μονάδα αντιμετώπισης προβλημάτων 
από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια
ΑΛΦΑ 199 215 247

Συμβουλευτικά Κέντρα ΚΕΘΕΑ 
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Η θεραπευτική παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ στηρίζεται στο μοντέλο των Θεραπευτικών Kοινοτήτων, μία από 
τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις διεθνώς για την επίτευξη της ψυχικής απεξάρτησης, την εγκα-
τάλειψη της συνδεόμενης με τη χρήση παραβατικής συμπεριφοράς και την κοινωνική επανένταξη. Η 
συμμετοχή στη θεραπεία είναι εθελούσια, καθώς αναγνωρίζεται η σημασία ύπαρξης κινήτρου για την 
επιτυχή έκβασή της. Η προσέγγιση είναι ψυχοκοινωνική και δεν χρησιμοποιούνται υποκατάστατα ή 
άλλες ουσίες. 

Θεραπεία



Η κύρια φάση θεραπείας
Η κύρια, πιο εντατική και μακρόχρονη φάση θεραπείας των προγραμ-
μάτων του ΚΕΘΕΑ συντελείται στις μονάδες απεξάρτησης (Θεραπευτι-
κές Kοινότητες), όπου ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται μετά τη σύντο-
μη προετοιμασία του στο Συμβουλευτικό Κέντρο. Στις Θεραπευτικές 
Kοινότητες μπορούν να εισαχθούν και φυλακισμένοι χρήστες ουσιών 
που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα συμβουλευτικής του  
ΚΕΘΕΑ στη φυλακή (βλ. σελ. 33).

Οι μονάδες απεξάρτησης στοχεύουν στην πλήρη σωματική και ψυχική 
απεξάρτηση, την αποχή από παραβατικές μορφές συμπεριφοράς και την 

κάλυψη των ελλείψεων των μελών τους σε εκπαιδευτικό, επαγγελματικό 
και κοινωνικό επίπεδο. Οι συνολικά 16 μονάδες απεξάρτησης που λει-
τούργησαν στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ το 2008 διακρίνονται σε διαμονής 
και ημερήσιας φροντίδας και καλύπτουν ευρύ φάσμα γεωγραφικών πε-
ριοχών και ομάδων-στόχων.

Θεραπευτικές Kοινότητες Διαμονής Eνηλίκων

Τα προγράμματα απεξάρτησης που διαθέτουν Θεραπευτική Kοινότη-
τα διαμονής απευθύνονται συνήθως σε χρήστες ουσιών οι οποίοι δεν 
έχουν δίκτυο κοινωνικής στήριξης ή χρειάζεται να απομακρυνθούν από 
τον τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας. H ένταξη στα 
προγράμματα αυτά δεν αποκόπτει από την κοινωνική πραγματικότητα, 
καθώς, στο πλαίσιο της θεραπείας, επιδιώκεται η συνεχής και ποικιλό-
μορφη επαφή και συνεργασία με τον κοινωνικό περίγυρο και ιδίως με 
την τοπική κοινωνία.
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Από την επίσκεψη του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων  
κ. Ε. Στυλιανίδη στο ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα

Ανάβαση των μελών του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 
στον  Όλυμπο

Στη Θεραπευτική 
Κοινότητα  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ



Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει σήμερα τέσσερα προγράμματα με Θεραπευτικές Kοι-
νότητες διαμονής, εγκατεστημένα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, 
τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες χρήστες ουσιών και τις οικογένειές 
τους (σε παρένθεση το έτος ίδρυσης): την ΙΘΑΚΗ (1983) στη Θεσσα-
λονίκη, την ΕΞΟΔΟ (1989) στη Λάρισα, την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (1989) στη 
Ραφήνα και το ΝΟΣΤΟ (1993) στον Πειραιά. 

Θεραπευτικές Kοινότητες Hμερησίας Φροντίδας και άλλες 
Mονάδες Aπεξάρτησης Eνηλίκων

Στα προγράμματα ημερήσιας φροντίδας η κυρίως φάση θεραπείας είναι 
εξωτερικής παρακολούθησης και ενδείκνυται για χρήστες ουσιών που πα-
ραμένουν κοινωνικά ενταγμένοι και διατηρούν τις οικογενειακές και κοινω-
νικές τους σχέσεις. Για την ένταξή τους σε θεραπεία, προϋπόθεση αποτε-
λεί η συμμετοχή της οικογένειάς τους (γονείς, σύζυγοι - σύντροφοι) στις 
αντίστοιχες υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης και συμβουλευτικής του 

προγράμματος. Στα προγράμματα 
ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων 
του KEΘEA περιλαμβάνονται (σε 
παρένθεση το έτος ίδρυσης): το 
πρόγραμμα KEΘEA ΔΙΑΒΑΣΗ 
(1990) στην Aθήνα με δύο μονά-
δες απεξάρτησης, η μία λειτουργεί 
τις απογευματινές ώρες για εργα-
ζόμενους χρήστες. Tο πρόγραμ-
μα KEΘEA ΑΡΙΑΔΝΗ (2000) στο 
Ηράκλειο Κρήτης, το Ειδικό Πρό-
γραμμα για Εξαρτημένους Γονείς 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Εκδήλωση των 
θεραπευτικών 

προγραμμάτων 
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ και 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ 
στον Πειραιά για την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του AIDS

Λιομάζωμα από τα μέλη 
του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ για 
την παραγωγή βιολογικού 

ελαιόλαδου

Δεντροφύτευση στην Πεντέλη από το 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ σε συνεργασία με 
την περιβαλλοντική οργάνωση «Ελλάδα 
Καθαρή»



στη Θεσσαλονίκη (2001). Στο κεφάλαιο «Προγράμματα στο πλαίσιο του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης» (βλ. σελ. 33) παρουσιάζονται οι μονά-
δες απεξάρτησης του KEΘEA για φυλακισμένους και αποφυλακισμένους 
χρήστες ουσιών.

Mονάδες για εφήβους και νεαρούς ενήλικες

Όλα τα προγράμματα εφήβων που διαθέτει σήμερα το KEΘEA είναι ημε-
ρήσιας φροντίδας και απευθύνονται στους εφήβους και στις οικογένειές 
τους. Παρεμβαίνουν τόσο στα αρχικά στάδια του πειραματισμού με τις 
ουσίες όσο και στη φάση όπου η χρήση γίνεται πλέον συστηματικά. Ιδι-
αίτερη έμφαση δίνεται στην επανασύνδεση του εφήβου με την εκπαιδευ-
τική διαδικασία, ενώ προϋπόθεση εισαγωγής του στο πρόγραμμα είναι η 
συμμετοχή της οικογένειάς του σε παράλληλη θεραπευτική διαδικασία. 

Από το 1988 λειτουργεί στην Αθήνα το πρόγραμμα KEΘEA ΣΤΡΟΦΗ 
για εφήβους με πρόβλημα κατάχρησης ή εξάρτησης από ουσίες και, 
ενδεχομένως, πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και εμπλοκή σε παρα-
βατικές μορφές συμπεριφοράς. Tο πρόγραμμα KEΘEA ΠΛΕΥΣΗ (από 
το 1996) απευθύνεται, μέσα από βραχύχρονες ή μακρόχρονες παρεμ-
βάσεις, σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες που κάνουν περιστασιακή, 
πειραματική ή και συστηματικότερη χρήση ουσιών.
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Εθελοντική δράση  
των μελών του  
ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ 
στο σύλλογο  
ΑΡΧΕΛΩΝ

Eνημερωτική παρέμβαση 
του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στα 

Καμένα Βούρλα

Έντυπο του  
ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ

Μέλη στο Πρόγραμμα 
ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ  

στην Πάτρα

Δημιουργική απασχόληση 
των παιδιών στο 
Ειδικό Πρόγραμμα για 
Εξαρτημένους Γονείς
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Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ για 
εφήβους και νεαρούς ενήλικες 
έχουν αρχίσει να λειτουργούν τα 
τελευταία χρόνια και σε άλλα με-
γάλα αστικά κέντρα της χώρας, 
τα οποία στερούνταν υπηρεσίες 
αντιμετώπισης της εξάρτησης για 
τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. 
Οι παρεμβάσεις των προγραμμά-
των αφορούν τόσο την έγκαιρη 
παρέμβαση όσο και εντατικότε-
ρες μορφές θεραπείας, ανάλογα 
με τις ανάγκες. Στη Θεσσαλο-
νίκη από το 2001 λειτουργεί το 
KEΘEA ΑΝΑΔΥΣΗ, στο Βόλο από το 2003 το KEΘEA ΠΙΛΟΤΟΣ και 
στην Πάτρα από το 2002 το KEΘEA ΟΞΥΓΟΝΟ. Στην Αττική, στην περιο-
χή του Πειραιά, λειτουργεί το πρόγραμμα KEΘEA ΕΞΑΝΤΑΣ από το 2003. 
Επίσης, θεραπευτική μονάδα για εφήβους και νεαρούς ενήλικες λειτουργεί 
στο Ηράκλειο στο ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. 

Παρέμβαση πρόληψης από τη 
Συμβουλευτική  

Μονάδα Εφήβων του  
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Έντυπο του ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ

Στην αυλή του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στο Βόλο
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«Νόμιμες» εξαρτήσεις
Οι «νόμιμες» εξαρτήσεις, όπως το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το Δια-
δίκτυο συχνά δεν αναγνωρίζονται ως πρόβλημα, ωστόσο η προβληματική 
χρήση μπορεί να έχει επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου 
καθώς και στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική του ζωή.  Το ΚΕΘΕΑ 
έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων που σχετίζονται με τις «νόμιμες» εξαρτήσεις. Η θεραπεία που παρέχεται 
είναι εξατομικευμένη, ενώ ουσιαστικό ρόλο μπορεί να παίξει η συμβολή του 
στενού προσωπικού και οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τυχερά 
παιχνίδια (ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ)

Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ στην Αθήνα απευθύνεται σε άτομα εξαρτημένα από το αλ-
κοόλ και τα τυχερά παιχνίδια. Το πρόγραμμα παρέχει εξατομικευμένη θεραπεία 
σε εξωτερική βάση, καθώς και υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος. 
Στο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ μπορούν να απευθυνθούν και οικογένειες των οποίων το 
μέλος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα δεν έχει αποφασίσει να ενταχθεί σε θε-
ραπεία. Στους κύριους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται:

• Περιορισμός ή πλήρης αποχή από τα τυχερά παιχνίδια. 
• Αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας. 
• Αποχή από βίαιες ή παραβατικές μορφές συμπεριφοράς. 
• Αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων. 
• Δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. 
• Πρόληψη της υποτροπής.  
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας γύρω από 
τις «νόμιμες» εξαρτήσεις.

Εξάρτηση από τη χρήση του Διαδικτύου

Μέσα στο 2008 το πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης για εφήβους ΚΕΘΕΑ 
ΠΛΕΥΣΗ άρχισε να παρέχει σε πιλοτική βάση υπηρεσίες σε νέους εθισμέ-
νους στη χρήση του Διαδικτύου και στα video games. Παράλληλα, προσφέρει 
υποστήριξη και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, ώστε να μπορεί να λει-
τουργήσει αποτρεπτικά προς τέτοιες συμπεριφορές. Μέσα από το πρόγραμμα 
επιδιώκεται η ενίσχυση των παραγόντων εκείνων που μπορούν να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος (εκπαίδευση, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιο-
τήτων, καλλιέργεια άλλων ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων κ.ά.), πάντα με 
την υποστήριξη του εφήβου από την οικογένειά του. Επίσης, στόχος του προ-
γράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων που έχουν παιδιά 
στην εφηβεία για την εξάρτηση από το Διαδίκτυο.  Έντυπο του ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ 

To KEΘΕΑ ΑΛΦΑ 
εξέδωσε έντυπο για 
την εξάρτηση από τα 
τυχερά παιχνίδια
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Προγράμματα για ειδικές κοινωνικές ομάδες
Οι χρήστες ουσιών που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαί-
τερα γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, μετανάστες, πρόσφυγες 
κ.ά., δεν απευθύνονται εύκολα στις υπηρεσίες αντιμετώπισης της τοξικοε-
ξάρτησης, λόγω γλώσσας, διαφορετικής κουλτούρας, άγνοιας των υποστη-
ρικτικών δικτύων κ.λπ. Με ειδικά σχεδιασμένες και στελεχωμένες μονάδες 
διαπολιτισμικής προσέγγισης μπορεί να διευκολυνθεί σημαντικά η δυνα-
τότητα πρόσβασης των ομάδων αυτών σε προγράμματα συμβουλευτικής 
στήριξης, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης με στόχο την εργασιακή 
και κοινωνική τους ενσωμάτωση και την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της 
χρήσης ουσιών και της παραβατικότητας.

KEΘEA MOSAIC

To διαπολιτισμικό πρόγραμμα KEΘEA MOSAIC λειτουργεί στο κέντρο 
της Αθήνας και απευθύνεται σε μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννο-
στούντες με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης 
και την πρόληψη ή τη θεραπεία της χρήσης ουσιών. Οι υπηρεσίες του 
περιλαμβάνουν ενημέρωση, εκπαίδευση και συμβουλευτική σε θέματα 
νομικά, χρήσης ουσιών, εργασίας, υγείας, ενδοοικογενειακών σχέσεων, 
κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά. Συγχρόνως, πραγματοποιεί παρεμβάσεις 
street-work και συναντήσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης στα Κρατη-
τήρια Αλλοδαπών. Επιπλέον, παρέχεται εξατομικευμένη, άμεσα προσβά-
σιμη και ευέλικτη στήριξη σε εξαρτημένους και στις οικογένειές τους. Η 
προσέγγιση του Κέντρου είναι διαπολιτισμική και η λειτουργία του στη-
ρίζεται στις ομάδες εθελοντών. Στις υπηρεσίες του για την πρόληψη της 
χρήσης ουσιών και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης περι-
λαμβάνονται Πολύ-πολιτισμικό Στέκι και Club Εργασίας (για απολογιστι-
κά στοιχεία έτους βλ. σελ. 17 και σελ. 32). 

Αφίσα του ΚΕΘΕΑ MOSAIC 
που εκδόθηκε στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Πατρίδα μας 
η ζωή»

Αποκριάτικο πάρτυ στο 
ΚΕΘΕΑ MOSAIC
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 άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες 
 2006 2007 2008

ΑΘΗΝΑ Ενηλίκων    
ΔΙΑΒΑΣΗ (ανοιχτή πρωινή κοινότητα) 97 91 84
ΔΙΑΒΑΣΗ (ανοιχτή βραδινή κοινότητα) 75 78 81
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 178 166 177
ΑΘΗΝΑ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων    
ΣΤΡΟΦΗ 46 55 41
ΠΛΕΥΣΗ 27 47 32
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ενηλίκων   
ΝΟΣΤΟΣ 140 146 147
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΕΞΑΝΤΑΣ 33 19 15
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ενηλίκων   
ΙΘΑΚΗ 149 191 184
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ενηλίκων   
Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς 4 3 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΑΝΑΔΥΣΗ 12 5 8
ΛΑΡΙΣΑ Ενηλίκων   
ΕΞΟΔΟΣ 126 117 132
ΒΟΛΟΣ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΠΙΛΟΤΟΣ 26 32 33
ΚΡΗΤΗ Ενηλίκων   
ΑΡΙΑΔΝΗ 66 78 90
ΚΡΗΤΗ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΑΡΙΑΔΝΗ 8 8 7
ΠΑΤΡΑ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΟΞΥΓΟΝΟ 11 17 11

ΣΥΝΟΛΟ 998 1.053 1.048

AΘΗΝΑ
Μονάδα αντιμετώπισης προβλημάτων από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια 116 121 164
ΑΛΦΑ

θεραπευτικές  Κοινότητες ΚΕΘΕΑ



Η μακρόχρονη διαδικασία της απεξάρτησης ολοκληρώνεται με τη λειτουργική και ισότιμη κοινωνική 
και εργασιακή ένταξη του ατόμου. Πρόκειται για κρίσιμο στάδιο στην πορεία της απεξάρτησης, όπου 
ισχυροποιούνται και δοκιμάζονται τα αποτελέσματα της θεραπείας. Στο ξεκίνημα της νέας τους ζωής 
τα απεξαρτημένα άτομα εξακολουθούν να χρειάζονται συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε 
προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, καθώς σταθεροποιούν τα θεραπευτικά αποτελέσματα και οικο-
δομούν σε νέες, υγιείς βάσεις τις προσωπικές, κοινωνικές και εργασιακές τους σχέσεις. 

Kοινωνική 
επανένταξη



Kέντρα Kοινωνικής Eπανένταξης

Στα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ εντάσσονται τα άτομα που 
έχουν ολοκληρώσει την κυρίως φάση θεραπείας (Θεραπευτική Kοινότητα) για 
τη σταδιακή και ομαλή τους επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Τα Κέντρα που 
υποδέχονται μέλη Θεραπευτικών Kοινοτήτων διαμονής δίνουν τη δυνατότητα 
φιλοξενίας σε ξενώνες αυτόνομης διαβίωσης για ένα μεταβατικό διάστημα. 

Οι υπηρεσίες των Κέντρων Κοινωνικής Επανένταξης περιλαμβάνουν ατομική 
και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη σε τακτική εξωτερική βάση, εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, επαγγελματικό 
προσανατολισμό και συμβουλευτική για την υποστήριξη της ένταξης στον κό-
σμο της εργασίας, ενημέρωση για τα πολιτικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώ-
ματα και τις υποχρεώσεις, νομική υποστήριξη, μέριμνα για προβλήματα υγείας, 
πρόληψη της υποτροπής, συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών. Το 2008 
λειτούργησαν 15 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη 
Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης. 

Το στάδιο της κοινωνικής επανένταξης είναι το τελευταίο της θεραπευτι-
κής πορείας. Ακολουθείται από τη φάση της μετα-θεραπευτικής παρακο-
λούθησης, διάρκειας ενός έτους, με την ολοκλήρωση της οποίας δίνεται 
η δυνατότητα αποφοίτησης από το ΚΕΘΕΑ. Η τελετή αποφοίτησης συμ-
βολίζει το επιστέγασμα της προσπάθειας για απεξάρτηση και κοινωνική 
επανένταξη. Προϋποθέσεις για την αποφοίτηση είναι η πάγια αποχή από 
τη χρήση ουσιών και την παραβατικότητα και η οργάνωση μιας αυτόνο-
μης ζωής με αποκατεστημένες προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις και 
επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Yπηρεσία Nομικής Υποστήριξης

Η Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης έχει στόχο να βοηθήσει τα μέλη των 
θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στη διαδικασία επίλυσης των 
νομικών τους εκκρεμοτήτων οι οποίες προέρχονται από τη συνδεόμενη 
με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά. Η Υπηρεσία παρέχει:

• Ενημέρωση για τις προβλέψεις του νόμου σχετικά με τα εξαρτημένα 
και απεξαρτημένα άτομα.

• Συμβουλευτική για δικαστικές εκκρεμότητες.

• Νομική βοήθεια σε μέλη των προγραμμάτων που βρίσκονται στη φάση 
της κοινωνικής επανένταξης, εφόσον η εμπλοκή τους με την ποινική δι-
καιοσύνη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πορεία της θεραπείας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Πρόσκληση για την τελετή αποφοίτησης 
που διοργάνωσε το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 
το Δεκέμβριο του 2008. Σχεδιάστηκε 
από το λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ 
& ΧΡΩΜΑ για τον εορτασμό των 25 
χρόνων της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης 
θεραπευτικής κοινότητας στην Ελλάδα  



• Νομική βοήθεια σε όσους παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα 
του ΚΕΘΕΑ στη φυλακή και θέλουν να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων 
που τους παρέχει ο νόμος.

Η Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ δραστηριοποιείται με 
δύο γραφεία, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και έχει εξασφαλίσει τη 
συνεργασία των Δικηγορικών Συλλόγων των δύο πόλεων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες 
 2006 2007 2008
ΑΘΗΝΑ Ενηλίκων    
ΔΙΑΒΑΣΗ 125  101 86
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 70  80 86
ΕΞΕΛΙΞΙΣ 10  8 7
ΑΘΗΝΑ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων    
ΣΤΡΟΦΗ 25  21 20
ΠΛΕΥΣΗ* 22  15 21
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ενηλίκων   
ΝΟΣΤΟΣ 68  63 73
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΕΞΑΝΤΑΣ 8  9 8
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ενηλίκων   
ΙΘΑΚΗ 49  71 86
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εφήβων/Νεαρών Ενηλίκων    
ΑΝΑΔΥΣΗ    1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ενηλίκων
Ειδικό Πρόγραμμα  
για Εξαρτημένους Γονείς 1  2 1 
ΛΑΡΙΣΑ Ενηλίκων   
ΕΞΟΔΟΣ 51  62 69
ΒΟΛΟΣ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΠΙΛΟΤΟΣ 27  23 24
ΚΡΗΤΗ Ενηλίκων   
ΑΡΙΑΔΝΗ 28  37 37
ΚΡΗΤΗ Εφήβων/Νεαρών Ενηλίκων
ΑΡΙΑΔΝΗ    1
ΠΑΤΡΑ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΟΞΥΓΟΝΟ 6  9 10

ΣΥΝΟΛΟ 489  499 527

*Το πρόγραμμα δε διαθέτει διακριτή φάση κοινωνικής επανένταξης

Kέντρα Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ

«Προσφέρεις δουλειά, προσφέρεις 
ζωή»:  Έντυπο του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ που 
απευθύνεται σε εργοδότες, παρέχοντας 
πληροφορίες για τα οφέλη και τις 
διαδικασίες πρόσληψης απεξαρτημένων 
ατόμων στις επιχειρήσεις τους
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Η οικογένεια μπορεί να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην κινητοποίηση των ατόμων, ώστε να 
προσέλθουν στις υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, αλλά και στην υποστήριξή τους κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης. Στις περιπτώσεις εφήβων και νεαρών 
ενηλίκων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ή κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών η θεραπεία 
της οικογένειας τίθεται και ως προϋπόθεση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. 

Συμβουλευτική
και θεραπεία
της οικογένειας



Kέντρα Oικογενειακής  
Yποστήριξης

Τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστή-
ριξης του ΚΕΘΕΑ απευθύνονται 
στο οικογενειακό και προσωπικό 
περιβάλλον όσων κάνουν χρήση 
ή κατάχρηση ουσιών και παρέ-
χουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρ-
τητα από το αν οι ίδιοι οι χρήστες 
ουσιών είναι ενταγμένοι σε θερα-
πεία. Αρκετές φορές η οικογένεια 
του χρήστη έρχεται σε επαφή 
με το θεραπευτικό πρόγραμμα 
πριν από τον ίδιο. Με την κατάλ-
ληλη ενημέρωση και υποστήρι-
ξη το οικογενειακό περιβάλλον 
ενδυναμώνεται και συγχρόνως 
εκπαιδεύεται στο πώς μπορεί να 
κινητοποιήσει το χρήστη, ώστε να 
προσεγγίσει και ο ίδιος τις υπηρε-
σίες.

Τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστή-
ριξης προσφέρουν ευαισθητοποί-
ηση, ενημέρωση και εκπαίδευση 
σχετικά με: τη χρήση ουσιών και 
την εξάρτηση, την κινητοποίηση 
των χρηστών για θεραπεία, την 
υποστήριξή τους κατά τη διάρκειά 
της και την πρόληψη της υποτρο-
πής. Αποσκοπούν επίσης στη βελ-
τίωση της λειτουργικότητας της 
οικογένειας και στην προσωπική 
ανάπτυξη των συμμετεχόντων 
μέσα από ομάδες θεραπείας και 
δημιουργικές δραστηριότητες. Το 
2008 λειτούργησαν 21 Κέντρα 
Οικογενειακής Υποστήριξης στην 
Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσα-
λονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο, την 

Πάτρα, την Αλεξανδρούπολη, 
την Καβάλα, το Ηράκλειο και τον 
Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Η νεότερη 
υπηρεσία οικογενειακής υποστή-
ριξης του ΚΕΘΕΑ λειτουργεί στο 
πλαίσιο της Μονάδας Συμβου-
λευτικής και Επανένταξης Ιωαν-
νίνων, που δημιουργήθηκε μέσα 
στο 2007.
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Συνάντηση γονέων στο ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ

Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Συλλόγου 
Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ



Σύλλογοι Oικογένειας KEΘEA

Ανεκτίμητη βοήθεια στην επίτευξη των στόχων του ΚΕΘΕΑ 
προσφέρουν οι σύλλογοι υποστήριξης των θεραπευτικών του 
προγραμμάτων. Mη κερδοσκοπικά σωματεία με οικονομική 
και λειτουργική αυτοτέλεια, οι σύλλογοι απαρτίζονται κυρίως 
από άτομα που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν 
προβλήματα τοξικοεξάρτησης στο στενό περιβάλλον τους. 
Με εκατοντάδες μέλη στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας 
και σε στενή συνεργασία με τα θεραπευτικά προγράμματα, 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, προβάλλουν το έργο του 
ΚΕΘΕΑ, το υποστηρίζουν με την εξεύρεση πόρων, ενημερώ-
νουν, ευαισθητοποιούν και κινητοποιούν τους γονείς και την 
κοινή γνώμη, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής για 
την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης με τη δημόσια τοποθέτη-
σή τους σε σημαντικά θέματα. Οι δέκα σύλλογοι οικογένειας 
δραστηριοποιούνται σε πόλεις όπου λειτουργούν θεραπευτικά 
προγράμματα του ΚΕΘΕΑ: Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λά-
ρισα, Ηράκλειο Κρήτης, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη.
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«Μαγειρική που χαρίζει χαμόγελα» βιβλίο 
με συνταγές μαγειρικής από τα μέλη του 
Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης του 
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ. Τυπώθηκε στο ΚΕΘΕΑ 
ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ και κυκλοφορεί από τις 
Θεσσαλικές Εκδόσεις για την ενίσχυση των 
σκοπών του προγράμματος

Ενημέρωση από τα μέλη 
του Κέντρου Οικογενειακής 
Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ στην Ιεράπετρα

Από τη συναυλία στο θέατρο του 
Λυκαβηττού που διοργανώνει κάθε 
χρόνο ο Σύλλογος Οικογένειας του 
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών
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άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες 
 2006 2007 2008
ΑΘΗΝΑ Ενηλίκων    
ΔΙΑΒΑΣΗ 919 1226 1201
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 318 471 363
ΕΞΕΛΙΞΙΣ  155 278 267
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 102 96 172
ΑΘΗΝΑ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΣΤΡΟΦΗ 251 317 354
ΠΛΕΥΣΗ 271 283 283
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ενηλίκων   
ΝΟΣΤΟΣ 391 720 740
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΕΞΑΝΤΑΣ 166 168 164
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ενηλίκων   
ΙΘΑΚΗ 522 515 474
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων   
ΑΝΑΔΥΣΗ 182 159 177
ΛΑΡΙΣΑ Ενηλίκων   
ΕΞΟΔΟΣ 434 442 451
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ενηλίκων 
ΕΞΟΔΟΣ   228
ΒΟΛΟΣ Εφήβων  
ΠΙΛΟΤΟΣ 283 250 181
ΚΡΗΤΗ Ενηλίκων  
ΑΡΙΑΔΝΗ (Ηράκλειο) 266 293 293
ΑΡΙΑΔΝΗ (Αγ. Νικόλαος) 61 79 79
ΚΡΗΤΗ Εφήβων /Νεαρών Ενηλίκων
ΑΡΙΑΔΝΗ   64
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ενηλίκων
ΚΙΒΩΤΟΣ 29 97 139
ΚΑΒΑΛΑ Ενηλίκων  
ΚΙΒΩΤΟΣ 59 94 118
ΠΑΤΡΑ Εφήβων / Νεαρών Ενηλίκων 
ΟΞΥΓΟΝΟ 117 245 165

ΣΥΝΟΛΟ 4.526 5.733 5.913

Ειδικά προγράμματα

ΑΘΗΝΑ Πρόγραμμα  για Μετανάστες και Παλιννοστούντες
MOSAIC 22 30 51
ΑΘΗΝΑ Μονάδα αντιμετώπισης προβλημάτων 
από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια
ΑΛΦΑ 56 76 281

Κέντρα Οικογενειακής
Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ
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Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης δεν μπορεί να αγνοεί την αναγκαιότητα 
για παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος. Το ΚΕΘΕΑ παρέχει υπηρεσίες 
που αντιστοιχούν σε διαφορετικά στάδια του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης για ενήλικους και 
ανήλικους παραβάτες που εμπλέκονται στη χρήση ουσιών. Οι υπηρεσίες στηρίζονται στις αρχές της 
αυτοβοήθειας και της εθελούσιας συμμετοχής που διέπουν τη γενικότερη θεραπευτική φιλοσοφία 
του ΚΕΘΕΑ, καθώς και στην αρχή της οργανικής σύνδεσης των  προγραμμάτων που προσφέρονται 
εντός φυλακής με δομές θεραπείας ή επανένταξης που λειτουργούν εκτός αυτής. Έτσι εξασφαλίζεται 
η συνέχεια της φροντίδας και η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την 
παραβατικότητα, τη χρήση ουσιών και τον εγκλεισμό.

Προγράμματα
στο πλαίσιο του  
συστήματος ποινικής  
δικαιοσύνης



Προγράμματα 
Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Κρατουμένων 

Έχουν στόχο την ενημέρωση, κι-
νητοποίηση και προετοιμασία για 
ένταξη σε θεραπευτική δομή εκτός 
και εντός φυλακής αλλά και γενι-
κότερα τη μείωση της χρήσης ου-
σιών και της παραβατικότητας στο 
πλαίσιο της φυλακής. Το 2008 
λειτούργησαν τέτοια προγράμμα-
τα στις Δικαστικές Φυλακές, το 
Ψυχιατρικό Κατάστημα και τις Γυ-
ναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, 
στις Δικαστικές και τις Στρατιωτι-
κές Φυλακές Διαβατών Θεσσα-
λονίκης, τη Δικαστική Φυλακή 
Τρικάλων, τις Φυλακές Νεάπολης, 
Αλικαρνασσού και Χανιών στην 
Κρήτη, τις Φυλακές Κομοτηνής, 
τις Αγροτικές Φυλακές Κασσάν-
δρας, το Ειδικό Κατάστημα Κρά-
τησης Νέων Αυλώνα, τη Δικαστική 
Φυλακή Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, 
το Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανη-
λίκων Κασσαβέτειας και τις Φυλα-
κές Αγίου Στεφάνου Αχαΐας.

Συμβουλευτικός Σταθμός 
στα Δικαστήρια Aνηλίκων 
Αθήνας

Ο Σταθμός έχει έδρα το Δικαστή-
ριο Ανηλίκων Αθήνας και δέχεται, 
κατόπιν παραπομπής από τους επι-
μελητές ανηλίκων, έφηβους παρα-
βάτες που έχουν εμπλακεί στη χρή-
ση ψυχοτρόπων ουσιών. Παρέχει 
άμεση υποστήριξη και συμβουλευ-
τική τόσο στους εφήβους όσο και 

στις οικογένειές τους. Στόχος του 
είναι η κινητοποίηση των εφήβων 
για αποχή από τη χρήση ψυχοτρό-
πων ουσιών, η αποφυγή περαιτέρω 
εμπλοκής τους σε παραβατικές 
δραστηριότητες, η πρόληψη της 
κοινωνικής τους περιθωριοποίησης 
και η βελτίωση των οικογενειακών 
τους σχέσεων. Παρέχεται επίσης 
ενημέρωση για θέματα υγείας και 
νομικά θέματα, ενώ πραγματοποι-
ούνται παραπομπές σε υπηρεσίες 
υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρε-
σίες για την αντιμετώπιση της εξάρ-
τησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 
Ανήκει στο πρόγραμμα KEΘEA 
ΣΤΡΟΦΗ (για απολογιστικά στοι-
χεία έτους βλ. σελ. 17).

KEΘEA EN ΔPAΣEI 
Aπεξάρτηση στη φυλακή

Το ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ αποτελεί το πρώτο 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα του 
ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του σωφρο-
νιστικού συστήματος και παρέχει 
υπηρεσίες σε τρία επίπεδα: ενημέ-
ρωση και συμβουλευτική υποστή-
ριξη (στις Δικαστικές Φυλακές, το 
Ψυχιατρικό Κατάστημα, τις Γυναι-
κείες Φυλακές Κορυδαλλού και 
στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακι-
σμένων στην Αθήνα), ψυχική απε-
ξάρτηση (Θεραπευτική Κοινότητα 
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Γυναικείες Φυλα-
κές Κορυδαλλού και θεραπευτική 
κοινότητα στις Δικαστικές Φυλα-
κές Κορυδαλλού) και κοινωνική 
επανένταξη (Κέντρο Υποδοχής 
Αποφυλακισμένων Αθήνας).
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Θεατρική παράσταση μελών του 
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Προτάσεις του ΚΕΘΕΑ για 
τη νομοθεσία

Μέσα στο 2008 το ΚΕΘΕΑ 
υπέβαλε στο Υπουργείο Δικαι-
οσύνης και παρουσίασε σε συ-
νέντευξη Τύπου τις προτάσεις 
του για αλλαγή της νομοθεσίας 
η οποία αφορά τους χρήστες 
ναρκωτικών. Οι προτάσεις αυ-
τές βασίζονται στην πολύχρο-
νη εμπειρία του ΚΕΘΕΑ από 
την εφαρμογή θεραπευτικών 
προγραμμάτων εντός και εκτός 
φυλακής αλλά και τη νομική 
στήριξη που παρέχει στα μέλη 
του μέσω ειδικής υπηρεσίας. 
Κεντρικός άξονας των προτά-
σεων είναι ο προσανατολισμός 
της νομοθεσίας στη θεραπευτι-
κή υποστήριξη των χρηστών και 
όχι στον εγκλεισμό.



Η καινοτομία του KEΘEA ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 
έγκειται στη λειτουργία των Θεραπευ-
τικών Κοινοτήτων μέσα στις φυλακές, 
όπου παραπέμπονται κρατούμενοι 
που έχουν ολοκληρώσει τα προγράμ-
ματα συμβουλευτικής υποστήριξης 
του KEΘEA ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στα αντίστοι-
χα σωφρονιστικά καταστήματα. Οι 
Θεραπευτικές Κοινότητες λειτουρ-
γούν καθημερινά σε ειδικούς χώρους 
της φυλακής. Στοχεύουν στην πλήρη 
σωματική και ψυχική απεξάρτηση των 
μελών τους, μέσω της προσωπικής 
τους ανάπτυξης και την ψυχοκοινωνι-
κού τύπου υποστήριξή τους. Αυτή δεν 
περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή 
και προϋποθέτει την ενεργητική συμ-
μετοχή των κρατουμένων στο ημερή-
σιο πρόγραμμα και τις θεραπευτικές 
διαδικασίες. Οι Θεραπευτικές Κοι-
νότητες του EN ΔPAΣEI διέπονται 
από την αρχή της αυτοδιαχείρισης: η 
διαμόρφωση, συντήρηση, καθαριό-
τητα των χώρων και η προετοιμασία 
των γευμάτων γίνεται από τα ίδια τα 
μέλη. Παρέχεται επίσης εκπαίδευση 
και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς 
και υποστήριξη στο οικογενειακό πε-
ριβάλλον των μελών της. Οι κρατού-
μενοι προετοιμάζονται συγχρόνως 
για την ένταξή τους στο Κέντρο Υπο-
δοχής του KEΘEA ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, δομή 
μετα-θεραπευτικής φροντίδας και κοι-
νωνικής επανένταξης που λειτουργεί 
στην Αθήνα. 

Στη δημιουργία Θεραπευτικής Κοινό-
τητας στο πλαίσιο του σωφρονιστι-
κού συστήματος στοχεύει και η Μο-
νάδα Συμβουλευτικής Κρατουμένων 
Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί τα 

Προγράμματα Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης του ΚΕΘΕΑ στα σωφρο-
νιστικά καταστήματα της βόρειας 
Ελλάδας. 

Kέντρα Yποδοχής 
και Eπανένταξης 
Aποφυλακισμένων

Τα Κέντρα Υποδοχής και Επανέ-
νταξης Αποφυλακισμένων λει-
τουργούν στην Αθήνα (KEΘEA 
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) και τη Θεσσαλονίκη 
με στόχο την υποδοχή, συμβου-
λευτική στήριξη και θεραπεία 
εξαρτημένων ατόμων που αποφυ-
λακίζονται, την υποδοχή και στήρι-
ξη της κοινωνικής και εργασιακής 

ενσωμάτωσης αποφυλακισμένων 
πρώην χρηστών και τη στήριξη 
των οικογενειών τους. Στο πλαί-
σιο του Κέντρου Υποδοχής και 
Επανένταξης Αποφυλακισμένων 
Θεσσαλονίκης λειτουργεί επίσης 
η Ειδική Ομάδα Πρόληψης Υπο-
τροπής, πιλοτικό πρόγραμμα για 
άτομα τα οποία έχουν ολοκλη-
ρώσει αναγνωρισμένα θεραπευ-
τικά προγράμματα και έχουν υπο-
τροπιάσει. Το Κέντρο Υποδοχής 
του προγράμματος KEΘEA EN 
ΔPAΣEI έχει επίσης τη δυνατότητα 
φιλοξενίας και θεραπευτικής υπο-
στήριξης εξαρτημένων μητέρων με 
παιδιά.
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Νέα Θεραπευτική  
Κοινότητα στη φυλακή

Στη δημιουργία μίας ακόμη Θε-
ραπευτικής Κοινότητας μέσα 
στη φυλακή προχώρησε το 
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ το 2008, 
αναπτύσσοντας περαιτέρω το 
υπάρχον δίκτυο ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών συμβουλευτι-
κής, θεραπείας και επανένταξης 
στο πλαίσιο του σωφρονιστικού 
συστήματος. Η θεραπευτική 
κοινότητα λειτουργεί στις Δικα-
στικές Φυλακές Κορυδαλλού 
δίνοντας τη δυνατότητα στους 
εξαρτημένους κρατούμενους να 
ενταχθούν σε ένα πιο εντατικό 
πλαίσιο θεραπείας μέσα στη 
φυλακή. 

Η λειτουργία της νέας μονάδας 
ξεκίνησε βάσει μίας εκ των τρι-
ών Υπουργικών Αποφάσεων 
που εκδόθηκαν την περασμένη 
χρονιά, προϊόντα της πολύμη-
νης συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ 
με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
Οι Αποφάσεις αυτές κατοχύ-
ρωσαν θεσμικά την πολύχρονη 
δράση του ΚΕΘΕΑ στα σωφρο-
νιστικά καταστήματα και δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις για 
την επέκτασή τους, δίνοντας τη 
δυνατότητα δραστικής αύξησης 
των κρατουμένων που παρακο-
λουθούν προγράμματα συμ-
βουλευτικής και απεξάρτησης 
στο πλαίσιο του σωφρονιστικού 
συστήματος.

Εγκαταστάσεις της ανδρικής Θεραπευτικής 
Κοινότητας στις Δικαστικές Φυλακές 

Κορυδαλλού. Η Κοινότητα εγκαινιάστηκε 
το 2008. Οι εργασίες διαμόρφωσης των 

χώρων της Κοινότητας στη φυλακή έγιναν 
με δαπάνες του ΚΕΘΕΑ και προσωπική 

εργασία των μελών της
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άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2006 2007 2008

ΑΘΗΝΑ Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 90 67 93
ΑΘΗΝΑ Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 225 236 355
ΑΘΗΝΑ Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 112 97 113
ΑΘΗΝΑ Ψυχιατρικό Κατάστημα Κρατουμένων (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 35 41 50
ΑΤΤΙΚΗ Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων (ΣΤΡΟΦΗ) 52 84 85
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δικαστικές Φυλακές Διαβατών (ΜΣΚΘ)* 182 165 166
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δικαστικές Φυλακές Ανηλίκων (ΜΣΚΘ)* 8 3 0
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΜΣΚΘ)*  124 144
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στρατιωτικές Φυλακές Διαβατών (ΜΣΚΘ)* 5 4 2
ΑΧΑΪΑ Δικαστικές Φυλακές Αγίου Στεφάνου (ΟΞΥΓΟΝΟ)  93 104
ΒΟΛΟΣ Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κασσαβέτειας (ΠΙΛΟΤΟΣ) 21 17 58
ΚΡΗΤΗ Φυλακές Αλικαρνασσού (ΑΡΙΑΔΝΗ) 40 59 51
ΚΡΗΤΗ Φυλακές Νεάπολης (ΑΡΙΑΔΝΗ) 79 96 73
ΚΡΗΤΗ Φυλακές Χανίων & Αγιάς (ΑΡΙΑΔΝΗ) 22 40 78
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δικαστικές Φυλακές (ΜΣΚΘ) 61 66 70
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας (ΜΣΚΘ)* 49 59 78
ΤΡΙΚΑΛΑ Δικαστικές Φυλακές (ΕΞΟΔΟΣ) 42 24 

ΣΥΝΟΛΟ 1.023 1.275 1.520

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ / ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ  2006 2007 2008

 
ΑΘΗΝΑ Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού  (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 50 43 50

ΑΘΗΝΑ Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού  (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ)    20

ΑΘΗΝΑ Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης  (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 117 72 77

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΥΕΘ)** 83 42 60

ΣΥΝΟΛΟ 250 157 207

       

* ΜΣΚΘ: Moνάδα Συμβουλευτικής Κρατουμένων Θεσσαλονίκης
** ΚΥΕΘ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης Θεσσαλονίκης

Προγράμματα Υποστήριξης
Φυλακισμένων 
Αποφυλακισμένων ΚΕΘΕΑ



Το 2008 προσήλθαν στα Συμ-
βουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ 
2.673* άτομα. Η πλειονότητα των 
ατόμων (58,2%) είχε ξανά επαφή 
με κάποιο θεραπευτικό κέντρο στο 
παρελθόν. Η προσέλευσή τους 
στα Συμβουλευτικά Κέντρα του 
ΚΕΘΕΑ ήταν περισσότερο αποτέ-
λεσμα προσωπικής απόφασης ή/
και αποτέλεσμα παρακίνησης από 
το οικογενειακό ή/και το φιλικό πε-
ριβάλλον. 

Δημογραφικά 
χαρακτηριστικά

Στα Συμβουλευτικά Κέντρα του 
ΚΕΘΕΑ φτάνουν κυρίως άνδρες 
με μέση ηλικία τα 28 έτη. Οι πε-
ρισσότεροι έχουν απευθυνθεί 
στο παρελθόν σε κάποιο θερα-
πευτικό πρόγραμμα,  μένουν με 
τη γονική τους οικογένεια, είναι 
άνεργοι και έχουν διακόψει το 
σχολείο περίπου στα 14. 

Η συντριπτική πλειονότητα των 
ατόμων που προσέγγισαν τα Συμ-
βουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ το 
2008 ήταν άνδρες (87,7% ). Αυτή η 
αναλογία φύλου βρίσκεται σε συμ-
φωνία με τα διεθνή δεδομένα του 
πληθυσμού των εξαρτημένων που 
αναζητούν θεραπεία. Ο μέσος όρος 
ηλικίας των ατόμων είναι τα 27,9 έτη. 
Οι 7 στους 10 (69,1%) διαμένουν 
με τη γονική οικογένεια, ενώ μόλις 1 
στους 10 (11,5%) συγκατοικεί με άλ-
λους χρήστες. Περίπου 6 στους 10 
είναι άνεργοι (62,7%). Κατά μέσο 
όρο οι προσερχόμενοι για θεραπεία 
διακόπτουν το σχολείο περίπου στα 
14 έτη. Το 22,4% ανέφερε ότι δεν 
είχε ολοκληρώσει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση.

Συνθήκες χρήσης

Η πρώτη επαφή με τις παράνομες 
ουσίες γίνεται περίπου στα 16 
έτη με ουσία έναρξης της χρή-

σης την κάνναβη. Τρία χρόνια 
αργότερα ξεκινούν τη χρήση της 
κύριας ουσίας κατάχρησης, που 
για τους περισσότερους είναι η 
ηρωίνη. Όταν προσέρχονται στο 
θεραπευτικό πρόγραμμα κάνουν 
ήδη χρήση της κύριας ουσίας 
περίπου 7,5 έτη. Οι περισσότε-
ροι κάνουν παράλληλη χρήση 
μιας δευτερεύουσας ουσίας, κυ-
ρίως κάνναβης.

Η ηρωίνη και τα οπιοειδή αναφέ-
ρονται από τη συντριπτική πλειο-
νότητα των ατόμων (81,6%) ως 
κύριες ουσίες κατάχρησης, με 
δεύτερη επικρατέστερη κύρια 
ουσία κατάχρησης την κάνναβη 
(11,8%). Σχετικά με τον τρόπο 
χρήσης της κύριας ουσίας κα-
τάχρησης το 45,4% ανέφερε 
εισπνοή από τη μύτη, το 32,3% 
ενέσιμη χρήση και το 20,9% κά-
πνισμα ή εισπνοή από το στόμα. 
Κατά μέσο όρο ξεκινούν την κύ-
ρια ουσία χρήσης περίπου στα 

* Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται άτομα που ζήτησαν υπηρεσίες από τα προγράμματα φυλακών και από το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, το πρό-
γραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.

Κοινωνικο-δημογραφικά  
χαρακτηριστικά και συνθήκες 
χρήσης των ατόμων που  
απευθύνθηκαν στα  
Συμβουλευτικά Κέντρα  
του ΚΕΘΕΑ το 2008
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19 έτη και, όταν φτάνουν στα 
Συμβουλευτικά Κέντρα, έχουν 
μια «θητεία» χρήσης περίπου 
7,5 ετών. Περίπου οι 7 στους 10 
(67,9%) κάνουν χρήση  τουλάχι-
στον μίας δευτερεύουσας ουσί-
ας, με συνηθέστερη την κάνναβη 
(35,0%), ενώ σημαντικό είναι 
και το ποσοστό των ατόμων που 
χρησιμοποιούν υπνωτικά και κα-
τασταλτικά χάπια (25,7%) ή κο-
καΐνη, αμφεταμίνες και άλλα δι-
εγερτικά (24,2%). Η μέση ηλικία 
έναρξης της παράνομης χρήσης 
είναι τα 15,7 έτη, ενώ το 87,1% 
ανέφερε την κάνναβη ως ουσία 
έναρξης της παράνομης χρήσης. 

Συμπεριφορά  
υψηλού κινδύνου

Οι 7 στους 10 έχουν κάνει ενέ-
σιμη χρήση στο παρελθόν, ενώ 
από αυτούς περίπου οι μισοί 
έχουν κάνει κοινή χρήση σύριγ-
γας. Σημαντικό ποσοστό εξαρ-
τημένων δεν έχουν προβεί σε 
έλεγχο της υγείας τους για μο-
λυσματικές ασθένειες.

Το 67,2% των ατόμων αναφέρει 
ότι έχει κάνει ενέσιμη χρήση κά-
ποια στιγμή στο παρελθόν, ενώ η 
μέση ηλικία της πρώτης ενέσιμης 
χρήσης είναι τα 21,3 έτη.  Μετα-
ξύ των ατόμων που έχουν κάνει 
ενέσιμη χρήση κάποια στιγμή στο 
παρελθόν, το 53,5% αναφέρει ότι 
έχει κάνει κοινή χρήση σύριγγας.  
Ένα σημαντικό ποσοστό δεν έχει 
εξεταστεί ποτέ για HIV (21,2%), 

Ηπατίτιδα Β (20,2%), Ηπατίτιδα C 
(19,8%) και φυματίωση (23,8%). 

Οικογενειακό ιστορικό

Αρκετά συχνά στο οικογενειακό 
περιβάλλον του εξαρτημένου 
υπάρχει ιστορικό χρήσης και κα-
τάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών

Το οικογενειακό περιβάλλον των 
εξαρτημένων φαίνεται να είναι βε-
βαρημένο από εξαρτητικές συμπε-
ριφορές. Το 16% αναφέρει χρή-
ση/κατάχρηση αλκοόλ από τον 
πατέρα, το 6,4% αναφέρει χρήση/
κατάχρηση ψυχοφαρμάκων από τη 
μητέρα, ενώ, το 17,1% των ατόμων 
αναφέρει χρήση/κατάχρηση ψυ-
χοτρόπων ουσιών από τα αδέρφια. 

Σχετικά με την υγεία

Περίπου 1 στους 3 εξαρτημέ-
νους αναφέρει κάποιο πρόβλη-
μα σωματικής υγείας και περισ-
σότερο από 1 στους 10 αναφέρει 
ιστορικό προβλημάτων ψυχικής 
υγείας. Ιδιαίτερα για την Ηπατίτι-
δα C, το 22% την αναφέρει ως 
διαγνωσμένο πρόβλημα υγείας. 

Η εξάρτηση από ναρκωτικές ου-
σίες επιβαρύνει σοβαρά τόσο 
τη σωματική όσο και την ψυχική 
υγεία. Σημαντικό ποσοστό ατό-
μων ανέφερε κάποιο πρόβλημα 
σωματικής υγείας (35,0%). Η 
ηπατίτιδα C και τα ορθοπεδικά 
ήταν τα προβλήματα υγείας που 
αναφέρθηκαν συχνότερα (22% 

και 19,8% αντίστοιχα). Στον το-
μέα της ψυχικής υγείας, το 12,4% 
των ατόμων ανέφερε ιστορικό 
ψυχικών/ψυχιατρικών προβλη-
μάτων. Από αυτούς οι 6 στους 
10 (59,3%) αναφέρουν ιστορικό 
κατάθλιψης, ενώ το 55,6% των 
ατόμων ανέφερε ότι του έχει χο-
ρηγηθεί φαρμακευτική αγωγή για 
την αντιμετώπιση του ψυχολογι-
κού/ψυχιατρικού προβλήματος.

Εμπλοκή με το νόμο 

Οι 7 στους 10 έχουν συλληφθεί 
τουλάχιστον μια φορά στη ζωή 
τους κατά μέσο όρο στα 21 έτη. 
Από αυτούς το 1/4 έχει εμπειρία 
φυλάκισης (με ή χωρίς καταδικα-
στική απόφαση), ενώ περίπου οι 
μισοί ανέφεραν δικαστικές υπο-
θέσεις σε εκκρεμότητα.

Η συντριπτική πλειονότητα των 
ατόμων (74,7%) ανέφερε τουλά-
χιστον μία σύλληψη στο παρελ-
θόν, ενώ ως μέση ηλικία πρώτης 
σύλληψης ανέφεραν τα 20,7 έτη. 
Κατά μέσο όρο οι προσερχόμε-
νοι στα Συμβουλευτικά Κέντρα 
του ΚΕΘΕΑ έχουν συλληφθεί 4,5 
φορές. Τέσσερεις στους δέκα 
(41,5%) αναφέρουν τουλάχιστον 
μία καταδίκη (μέσος αριθμός κα-
ταδικών: 2,7), ενώ ως μέση ηλικία 
πρώτης καταδίκης αναφέρονται 
τα 22,2 έτη. Από αυτούς που συ-
νελήφθησαν  το 25,2% οδηγήθη-
κε στη φυλακή, ενώ περίπου οι 
μισοί (46,3%) ανέφεραν δικαστι-
κές εκκρεμότητες. 
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Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολι-
σμού και κατάρτισης είναι αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών 
που παρέχουν τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και συν-
δέονται άρρηκτα με το στόχο της κοινωνικής επανένταξης. Αντιμε-
τωπίζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ελλείψεις που συ-
νοδεύουν συνήθως τη μακροχρόνια χρήση ουσιών και ενισχύουν 
τη θεραπευτική διαδικασία ως πορεία αυτογνωσίας, επαναπροδιο-
ρισμού της ταυτότητας και οργάνωσης μιας νέας ζωής με ποιότητα 
και νόημα. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες οργανώνονται σε όλες 
τις φάσεις θεραπείας των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στην κοινω-
νία ή στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος. Ανάλογα με 
τις ανάγκες μπορεί να περιλαμβάνουν από προγράμματα για την 
αντιμετώπιση του λειτουργικού αναλφαβητισμού και σημαντικών 
εκπαιδευτικών ελλείψεων μέχρι την προετοιμασία για εισαγωγή σε 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και από τη συμμετοχή σε ομάδες 
καλλιτεχνικής έκφρασης μέχρι την παρακολούθηση πιστοποιημέ-
νων και μακρόχρονων προγραμμάτων κατάρτισης σε συγκεκριμέ-
νους επαγγελματικούς κλάδους.

Eκπαίδευση 
και κατάρτιση
στα θεραπευτικά
προγράμματα



Eκπαιδευτικές - δημιουργικές ομάδες

Σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα θεραπευτικά 
προγράμματα του ΚΕΘΕΑ επικεντρώνεται στην καλλιέργεια γενικής 
παιδείας και προσωπικών ενδιαφερόντων. Μέσα από τη λειτουργία 
εκπαιδευτικών και δημιουργικών ομάδων με ποικίλα αντικείμενα (φω-
τογραφία, ζωγραφική, διακοσμητικές τέχνες, αθλητισμός, χορός, μου-
σική κ.ά.) αναδύονται και καλλιεργούνται προσωπικές κλίσεις, δίνεται 
η δυνατότητα έκφρασης και δημιουργικής διαχείρισης του ελεύθερου 
χρόνου, αποκτώνται νέες κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες 
και παρέχεται μία σημαντική αφορμή για επαφή και αλληλεπίδραση 
με την κοινωνία.

Mεταβατικά Σχολεία

Τα τέσσερα Μεταβατικά Σχολεία του ΚΕΘΕΑ, στην Αθήνα, τη Θεσσα-
λονίκη, τη Λάρισα και το Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνονται σε μέλη των 
θεραπευτικών προγραμμάτων που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους σε 
κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης ή έχουν απολυτήριο λυκείου και επι-
θυμούν να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Στα Μεταβατικά Σχολεία καθηγητές, εκπαιδευμένοι από 
το ΚΕΘΕΑ στη δουλειά με τα υπό απεξάρτηση άτομα, διδάσκουν στα 
μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων όλα τα μαθήματα που προβλέ-

πονται για κάθε τάξη από το αναλυ-
τικό πρόγραμμα του Υπουργείου 
Παιδείας. Στο τέλος του σχολικού 
έτους οι μαθητές των Μεταβατι-
κών Σχολείων συμμετέχουν στις 
προαγωγικές και απολυτήριες εξε-
τάσεις δημόσιων σχολείων, στα 
οποία είναι εγγεγραμμένοι χωρίς 
την υποχρέωση να φοιτούν, βάσει 
της νομοθεσίας περί «κατ’ ιδίαν 
διδαχθέντων». Η φοίτηση στα Με-
ταβατικά Σχολεία διευκολύνει την 
επανασύνδεση των μελών με την 
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και 
την ταυτόχρονη παρακολούθηση 
των θεραπευτικών διαδικασιών. 
Ο χαρακτήρας των σχολείων του 
ΚΕΘΕΑ είναι μεταβατικός, καθώς 
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Μάθημα στο σχολείο του 
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Εκπαιδευτική 
δραστηριότητα εφήβων 

στο ΚΕΘΕΑ MOSAIC
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Έντυπο του ξυλουργείου, 
παραγωγικής μονάδας του 
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Τα κρουστά μουσικά όργανα 
που κατασκευάζουν τα μέλη 
του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
έχουν ενταχθεί στις 
Ελληνικές Καλλιτεχνικές 
Δημιουργίες του ΕΟΜΜΕΧ

απώτερος στόχος τους είναι οι μαθητές τους να συνεχίσουν τη φοίτη-
σή τους σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες μέσης, ανώ-
τερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Τη σχολική χρονιά 2007-2008 στα 
σχολεία του ΚΕΘΕΑ γράφτηκαν 183 άτομα. Από αυτά 68 συμμετεί-
χαν σε προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, όλα με επιτυχία. Από 
τους 10 μαθητές που έδωσαν εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση εισήχθησαν οι 3.   

  

Παραγωγικές Mονάδες - Προστατευμένα Eργαστήρια

Στις παραγωγικές μονάδες - προστατευμένα εργαστήρια του ΚΕΘΕΑ 
μπορούν να μαθητεύσουν μέλη του ΚΕΘΕΑ ενταγμένα σε «ανοικτές» δο-
μές θεραπείας ή στη φάση της κοινωνικής επανένταξης. Περιλαμβάνουν 
το λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ, ξυλουργείο, εργαστήριο κε-
ραμικής και αγρόκτημα στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, το οποίο πιστοποιήθη-
κε ως κτήμα βιολογικής καλλιέργειας. Στις μονάδες αυτές εφαρμόζεται 
ο θεσμός της μαθητείας, η παροχή δηλαδή επαγγελματικής κατάρτισης 
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας αλλά και σε υποστηρικτικό περι-
βάλλον, μέσω πεντάμηνων συμβάσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι 
μαθητευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται. Ο αριθμός των μαθητευό-
μενων στις παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ (εκτός του λιθογραφείου) 
το 2008 ήταν 21 άτομα.

Eξειδικευμένα Kέντρα Kοινωνικής και Eπαγγελματικής  
Ένταξης 

Στα δύο Eξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Eπαγγελματικής Έντα-
ξης (ΕΚΚΕΕ) του ΚΕΘΕΑ, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
και παραρτήματα στη Λάρισα και το Ηράκλειο Κρήτης, πραγματοποι-
ούνται προγράμματα προκατάρτισης, κατάρτισης και συνοδευτικών 
υπηρεσιών για μέλη και απόφοιτους θεραπευτικών προγραμμάτων. 
Τα ΕΚΚΕΕ του ΚΕΘΕΑ αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα 
προστατευμένα εργαστήρια του οργανισμού και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(βλ. σελ. 59).

Τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε θεραπευτικό 
πρόγραμμα σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
μελών του συμπληρώνει ένα δίκτυο συνεργασιών με ευαισθητοποιημέ-
νους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που παρέχουν υποτροφίες σε 
διάφορους κλάδους σπουδών και τομείς επαγγελματικής κατάρτισης.
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Τα θεραπευτικά προγράμματα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενημερωτικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, 
οικολογικού και αθλητικού περιεχομένου, αποτελώντας δραστήριο κομμάτι της κοινωνίας όπου είναι 
εγκατεστημένα. Ο στόχος είναι διπλός: από τη μία η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 
γύρω από το θέμα των ναρκωτικών, ώστε να μειωθούν σταδιακά οι προκαταλήψεις γύρω από τη χρήση 
ουσιών και τους χρήστες, και να πληροφορηθεί το κοινωνικό σύνολο για τους τρόπους με τους οποίους 
μπορεί να προλάβει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Από την άλλη, οι δραστηριότητες αυτές είναι 
άμεσα συνυφασμένες με τη θεραπευτική προσέγγιση, καθώς συμβάλλουν στην αλλαγή στάσης ζωής 
των μελών και προετοιμάζουν την κοινωνική τους επανένταξη. 

Θεραπευτικά
προγράμματα
και κοινωνία
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στηρίζει το έργο του ΚΕΘΕΑ

Το 2008, έτος συμπλήρωσης 25 χρόνων λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, 
έκλεισε με μια μεγάλη τιμή για τον οργανισμό: Ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας δέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο αντι-
προσωπεία μελών, γονέων, εθελοντών, προσωπικού και της διοίκησης 
του ΚΕΘΕΑ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με το Διοικη-
τικό Συμβούλιο, και στη συνέχεια παρατέθηκε δεξίωση όπου δόθηκε η 
ευκαιρία να συζητήσει με τα μέλη, τους γονείς και τους εργαζομένους. 

Ο κ. Παπούλιας στο χαιρετισμό του συνεχάρη το ΚΕΘΕΑ για το έργο 
του και μίλησε για το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης:

«Υποδεχόμαστε σήμερα το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
στην 25η χρονιά λειτουργίας του. Η ευχή μου είναι απροσδιόριστα 
χρονική, δηλαδή και να πω να τα εκατοστίσετε, ο αγώνας αυτός συνε-
χίζεται και πέρα από τα 100 χρόνια. Και καταρχήν να σας συγχαρώ για 
το θεραπευτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο σας. 

Όλοι μας εδώ με την παρουσία μας θέλουμε να τονίσουμε την πίστη 
μας στο ότι ο αγώνας για την απεξάρτηση και την κοινωνική επανέντα-
ξη μπορεί να κερδηθεί. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η εξάρτη-
ση από ουσίες είναι το σύμπτωμα ενός ψυχολογικού και κοινωνικού 
αδιεξόδου. Ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν είναι πρόβλημα του 
διπλανού. Ότι η κοινωνία και η πολιτεία πρέπει να δούμε τα αδιέξο-
δα, κοινωνικά, οικογενειακά, οικονομικά και ηθικά, που οδηγούν τους 
νέους ανθρώπους στα ναρκωτικά. Και να υιοθετήσουμε γενναία και 
ουσιαστικά μέτρα που θα εμπνέονται από τις συλλογικές αξίες και τον 
ανθρωπισμό…».

Ο Πρόεδρος της Βουλής στο ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Η Βουλή, μέσω του Προέδρου της κ. Δημήτρη Σιούφα, έχει πολλές φο-
ρές εκφράσει τη στήριξή της στο ΚΕΘΕΑ, με χορηγίες αλλά και με τη 
σταθερή επαφή της με τον oργανισμό με επισκέψεις σε θεραπευτικά 
προγράμματα, με ξεναγήσεις μελών των θεραπευτικών προγραμμάτων 
στη Βουλή κ.ά. Στο τέλος του έτους ο κ. Σιούφας, συνοδευόμενος 
από τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 
κ. Παναγιώτη Μελά και τον Ειδικό Γραμματέα της Βουλής κ. Δημή-
τρη Παπαγιάννη, επισκέφτηκε το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, όπου ξεναγήθηκε 
στους χώρους του προγράμματος και συνομίλησε με τα μέλη και το 
προσωπικό. 

Στιγμιότυπο από τη 
συνομιλία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Κάρολου 
Παπούλια με το Δ.Σ. του 
ΚΕΘΕΑ, κατά την επίσκεψη 
αντιπροσωπείας του 
οργανισμού στο Προεδρικό 
Μέγαρο το 2008

Ο Πρόεδρος της Βουλής 
κατά την επίσκεψή του στο 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ δήλωσε: 
«Η Βουλή των Ελλήνων, 
εκπροσωπώντας την 
κοινωνία, στηρίζει το ΚΕΘΕΑ 
με όλες της τις δυνάμεις»
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Συμμετοχή του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στα φεστιβάλ νεολαίας ΑΡΔΑ στον 
Έβρο και Dramaica Youth Festival στη Δράμα, με στόχο την ενημέρωση 
– ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα τοξικοεξάρτησης 

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα 
Μουσείων το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, 
σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρ-
χείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελ-
λάδος και το Σύλλογο Αιγυπτίων 
Ελλήνων, διοργάνωσε τριήμερο 
εκδηλώσεων στο Ιστορικό Αρχείο 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-
δος, οι οποίες περιελάμβαναν 
ξεναγήσεις, εκθέσεις, προβολές, 
μουσική, θέατρο, χορό κ.ά.

Έκθεση
Φωτογραφίας
ΙΕΚ Χαϊδαρίου
2007-2008

{
} ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εγκαίνια:
Παρασκευή 23 Μαΐου 2008 στις 8μ.μ.

Διάρκεια Έκθεσης 
23-30/5/08

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινές 6:30μ.μ. - 9μ.μ.

Δραστηριότητα για παιδιά από το  
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ που συμμετείχε 
στο Φεστιβάλ Πηνειού στη Λάρισα  

Το Πολιτιστικό Στέκι του ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ αποτελεί βήμα καλλιτε-
χνικής έκφρασης, φιλοξενώντας 
τη δουλειά πολλών δημιουργών 
από διάφορους χώρους της τέ-
χνης. Το 2008 έγιναν εκθέσεις ει-
καστικών, φωτογραφίας, βραδιές 
αφήγησης παραμυθιών κλπ. 

Εκθέσεις - Πολιτισμός

Κοινωνική δράση



Δεντροφύτευση από μέλη της Μο-
νάδας Συμβουλευτικής και Επανέ-
νταξης Ιωαννίνων
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Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των 
μελών του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ και 
αθλητικών ομίλων της Σαλαμίνας 

Φεστιβάλ «Πόλη και Ναρκωτικά 
για τη ζωή και το περιβάλλον» δι-
οργάνωσε το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 
στο χώρο «Τεχνόπολις» στο Γκά-
ζι με στόχο την ευαισθητοποίηση 
του κοινού σε θέματα περιβάλλο-
ντος και οικολογίας

Καθαρισμός παραλίας στην Ελευ-
σίνα από το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 

Τουρνουά 5Χ5 στο γήπεδο του  
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Ραφήνα 
με τη συμμετοχή της ομάδας του 
Δήμου Παιανίας

Εθελοντική εργασία στην οικολο-
γική οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ από τα 
μέλη του ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ 

Οικολογία

Αθλητισμός

Δράση για την προστασία του κρητι-
κού κρίνου από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
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Έντυπο του  ΚΕΘΕΑ ΕΞΕ-
ΛΙΞΙΣ για τους κινδύνους 
του overdose 

Έντυπο για τη συμπλήρω-
ση 15 χρόνων λειτουργί-
ας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 

ΕΧΙΤ: Η περιοδική έκδοση του ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΟΔΟΣ με θέματα γενικού και πολι-
τιστικού ενδιαφέροντος 

Ως Σύμβουλος Οργανισμός 
του Οικονομικού και Κοινωνι-
κού Συμβουλίου του ΟΗΕ σε 
θέματα ναρκωτικών και ειδικός 
συνεργάτης της Διεύθυνσης 
Ενημέρωσης των Ηνωμένων 
Εθνών, το ΚΕΘΕΑ παρουσιά-
ζει στην Ελλάδα την ετήσια έκ-
θεση της Διεθνούς Επιτροπής 
του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των 
Ναρκωτικών (ΙΝCB)

«Το Βλέμμα της Αριάδνης». 
Λεύκωμα των ομάδων φω-
τογραφίας και λογοτεχνίας 
του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, με 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες 
αρχαιολογικών χώρων της 
Κρήτης 

Ενημερωτικό έντυπο του 
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Το ημερήσιο ημερολόγιο 
του ΚΕΘΕΑ περιλαμβάνει 
πληροφορίες για τις μονά-
δες του οργανισμού σε όλη 
την Ελλάδα και στοχεύει 
στην ενημέρωση ειδικών 
επαγγελματικών ομάδων 
αλλά και του ευρύτερου 
κοινού

Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ 
εκδίδει τα απολογιστικά του 
στοιχεία για τις υπηρεσίες και 
τις δραστηριότητές του. Τα 
στοιχεία αυτά δημοσιοποιού-
νται σε συνέντευξη Τύπου και 
αποστέλλονται σε όλους τους 
σχετικούς φορείς της χώρας.  
Το 2008, εκτός από τον ετήσιο 
απολογισμό του ΚΕΘΕΑ για το 

2007, εκδόθηκε σε αγγλική γλώσσα έντυπο με απο-
λογιστικά στοιχεία της διετίας 2006-2007

θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  τ ο υ  Κ έ ν τ ρ ο υ  Θ ε ρ α π ε ί α ς  Ε ξ α ρ τ η μ έ ν ω ν  Α τ ό μ ω νθεραπευτικό προγραµµα
του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ

Ενημερωτικές εκδόσεις
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Παγκόσμια Ημέρα  
κατά των Ναρκωτικών 

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρ-
κωτικών αποτελεί κάθε χρόνο αφορ-
μή για την κλιμάκωση των δράσεων 
ενημέρωσης –  ευαισθητοποίησης 
των θεραπευτικών προγραμμάτων 
του ΚΕΘΕΑ. Το 2008, σε συνεργα-
σία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς, 
αθλητικούς και οικολογικούς φορείς, 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εθελο-
ντές, το ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησε σε 
όλη την Ελλάδα σειρά παρεμβάσεων 
και εκδηλώσεων με κεντρικό μήνυμα 
«Οι χρήστες έχουν προβλήματα. Δεν 
είναι το πρόβλημα». 

Πραγματοποιήθηκε επίσης η δωρεάν 
ένθεση σε εφημερίδες πανελλαδικής 
και τοπικής κυκλοφορίας 800.000 
αντιτύπων του ομώνυμου εντύπου που 
εκτυπώθηκε από το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & 
ΧΡΩΜΑ. Ο γραφιστικός σχεδιασμός 
ήταν ευγενική χορηγία της Κ2design. 

Eκδηλώσεις στην Πάτρα από 
το ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ

«Δίψα για Ζωη», ενημερωτική 
παρέμβαση στο Θησείο από 
το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

To έντυπο που εξέδω-
σε το ΚΕΘΕΑ για την 
Παγκόσμια Ημέρα 
κατά των Ναρκωτι-
κών του 2008

Δρώμενο από το ΚΕΘΕΑ 
ΚΙΒΩΤΟΣ

Ανθρώπινη αλυσίδα από τα 
μέλη του ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ 
και των μονάδων για φυλα-
κισμένους και αποφυλακι-
σμένους χρήστες στη Θεσσα-
λονική

Ποδοσφαιρικός αγώνας στις 
Φυλακές Κορυδαλλού

Θεατρική παράσταση από το 
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ σε εκδήλω-
ση στο Πέραμα

Μέλη του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 
σε εκδήλωση στο Ηράκλειο 
Κρήτης

Ενημερωτικό περίπτερο και 
εργαστήρι κατασκευής μουσι-
κών οργάνων από το ΚΕΘΕΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην Ομόνοια

Συναυλία 
με το Μίλτο 
Πασχαλίδη και 
τους  Όναρ που 
διοργάνωσε 
το ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΟΔΟΣ στη 
Λάρισα
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Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες πρόληψης του ΚΕΘΕΑ απευθύνονται σε εκπαιδευτικές 
κοινότητες όλων των βαθμίδων, την τοπική κοινωνία, την οικογένεια και ομάδες υψηλού κινδύνου για 
χρήση ουσιών. Συνδυάζουν στοιχεία από διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις με βασικό στόχο 
την ενίσχυση των προστατευτικών απέναντι στη χρήση ουσιών παραγόντων, όπως των προσωπικών, 
συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, των ισχυρών δεσμών με την οικογένεια και το σχολείο 
κ.ά., και την αντιστροφή ή την άμβλυνση των παραγόντων κινδύνου, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων ζωής 
και επικοινωνίας, υποστηρικτικών δικτύων κ.ά. Αφορούν την πρόληψη όλων των μορφών χρήσης και 
στηρίζονται στην ενεργητική συμμετοχή και τη βιωματική μάθηση. Σχεδιάζονται σε συνάρτηση με 
τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αποδεκτών τους και αξιολογούνται για τη συνεχή 
βελτίωσή τους. Συγχρόνως το ΚΕΘΕΑ παρέχει ενημέρωση, εκπαίδευση-επιμόρφωση και εποπτεία 
σε θέματα πρόληψης σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως στελέχη Κέντρων Πρόληψης και 
κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικοί κ.ά. Tα προγράμματα και οι παρεμβάσεις του υποστηρίζονται και 
με την πραγματοποίηση επιστημονικών και ενημερωτικών εκδόσεων.

Πρόληψη
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Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Μέσα στη χρονιά το ΚΕΘΕΑ προσέ-
φερε εκπαίδευση και εποπτεία - συμ-
βουλευτική για θέματα αγωγής υγείας 
και πρόληψης σε εκπαιδευτικούς της 
προσχολικής, της πρωτοβάθμιας και 
της δευτεροβάθμιας βαθμίδας διαφό-
ρων περιοχών της χώρας. Για την υλο-
ποίηση των προγραμμάτων αυτών το 
ΚΕΘΕΑ συνεργάζεται με τους Υπεύθυ-
νους Αγωγής Υγείας και των Συμβου-
λευτικών Σταθμών Νέων, καθώς και με 
τους σχολικούς συμβούλους των κατά 
τόπους Διευθύνσεων του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Μέσα στο 2008 πραγματοποιήθηκαν 
επίσης βραχύχρονες παρεμβάσεις για 
εκπαιδευτικούς σε σχολικές κοινότητες 
σε διάφορες περιοχές . 

Ενημέρωση - 
ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση γονέων

Η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση γονέων πραγματο-
ποιείται μέσα από ομιλίες, βραχύχρονα σεμινάρια και μακρόχρονα 
προγράμματα, που διοργανώνονται στην κοινότητα ή σε συνεργασία 
με εκπαιδευτικές μονάδες και άλλους φορείς. Το 2008 προγράμματα 
και ενημερωτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, για 
συλλόγους γονέων σχολείων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των Γρε-
βενών, της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, της Κέρκυρας και της Κύπρου. 

Βιωματικά εργαστήρια ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης 
παιδιών και νέων

Περισσότεροι από 5.000 μαθητές όλων των βαθμίδων από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου συμμετείχαν το 2008 στα βραχύ-
χρονα βιωματικά εργαστήρια του ΚΕΘΕΑ για την πρόληψη της χρήσης 
ουσιών και την προαγωγή της υγείας. 

Στιγμιότυπα από το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

πρόληψης του ΚΕΘΕΑ σε 
εκπαιδευτικούς των σχολών 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην 

Πελοπόννησο
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Ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης

Τα ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης που εφαρμόζει το ΚΕΘΕΑ 
είναι μακρόχρονα και απευθύνονται στο σύνολο μιας εκπαιδευτικής 
κοινότητας, ενώ συχνά επεκτείνονται και στην τοπική κοινωνία που την 
περιβάλλει. Ο σχεδιασμός τους γίνεται με βάση τις ανάγκες, και ο 
τρόπος οργάνωσης και η μεθοδολογία τους έχουν αναγνωριστεί δι-
εθνώς (1ο Διεθνές Βραβείο Πρόληψης από το Ίδρυμα ΜΕΝTOR το 
2003). Το 2008 υλοποιήθηκε καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης στο 
79ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας με θέμα «Η υποστήριξη του παιδιού 
κατά το μεταβατικό στάδιο από το δημοτικό στο γυμνάσιο», το οποίο 
στόχευε μεταξύ άλλων στην πρόληψη της σχολικής διακοπής και της 
παραβατικότητας σε νεαρούς εφήβους. Περιελάμβανε εκπαιδευτικά 
προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, ομα-
δικές και κοινοτικές παρεμβάσεις, μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 
με την αξιοποίηση εθελοντών και χώρων της ευρύτερης κοινότητας, 
ομάδες ομοτίμων με στόχο την κοινωνική υποστήριξη, συνέχιση της 
υποστήριξης των παιδιών κατά την εισαγωγή τους στο γυμνάσιο. Μα-
κροχρόνιο πρόγραμμα πρόληψης υλοποιήθηκε και στο Λεόντειο Λύ-
κειο Πατησίων. 

Παρεμβάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε 
επαγγελματικές σχολές 

Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια το ΚΕΘΕΑ πραγματοποιεί 
παρεμβάσεις ενημέρωσης και πρόληψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Απώτερος στόχος των παρεμβάσεων είναι η βιωματική εκπαίδευση φοι-
τητών και σπουδαστών, ώστε να λειτουργούν οι ίδιοι ως πυρήνες πρό-
ληψης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και τους υπόλοιπους χώρους 
όπου ζουν και κινούνται (peer education). To 2008 πραγματοποιήθηκαν 
παρεμβάσεις σε σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών, Πειραιά, Ιωαννί-
νων και στο ΤΕΙ Αθηνών, κατά τη διάρκεια των οποίων ενημερώθηκαν και 
εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 1.180 φοιτητές. 

Μέσα στη χρονιά το ΚΕΘΕΑ υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
σχολές βοηθών νοσηλευτών των Γενικών Νοσοκομείων Ευαγγελισμού, 
Γρεβενών, ΚΑΤ, Νίκαιας και στο Δρομοκαΐτειο.  

Το 2008 συνεχίστηκε η καμπάνια 
της Κινητής Μονάδας Ενημέρωσης 
ΠΗΓΑΣΟΣ κατά της κατάχρησης 
αλκοόλ στη σχολή γραφιστικής του 
ΤΕΙ Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό και με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά 
των Ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε 
στο Πολιτιστικό Στέκι του ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ έκθεση αφίσας με έργα 
των φοιτητών
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Προγράμματα με κέντρο την κοινότητα –  
Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης ΠΗΓΑΣΟΣ

Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει επίσης την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης ΠΗΓΑΣΟΣ, 
η οποία πραγματοποιεί βραχύχρονες παρεμβάσεις πρόληψης σε όλη τη 
χώρα. Ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις δήμων, κοινωνικών υπηρεσιών, 
Υπευθύνων Αγωγής Υγειάς  και άλλων ενδιαφερομένων και σε συνεργασία 
μαζί τους σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανά-
γκες των ενδιαφερομένων. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενημερώσεις διαφό-
ρων ομάδων (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, ιερέων, αστυνομικών, αθλη-
τικών και άλλων συλλόγων, ενόπλων δυνάμεων κ.ά) ατομικές συναντήσεις  
για θέματα που σχετίζονται με τη θεραπεία ή την πρόληψη, προγράμματα 
street-work σε στέκια νέων καθώς και διανομή ενημερωτικού υλικού. Το διώ-
ροφο  λεωφορείο της μονάδας είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για ατομι-
κές και ομαδικές συναντήσεις και εφοδιασμένο με έντυπο υλικό όλων των 
υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ. Προτεραιότητα της Κινητής Μονάδας Ενημέρωσης 
ΠΗΓΑΣΟΣ αποτελούν οι παρεμβάσεις στην τοπική κοινότητα, στα ανώτατα 
και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και σε χώρους διασκέδασης 
νέων. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων αυτών, δίνεται επίσης η δυνατό-
τητα ατομικών συναντήσεων όχι μόνο για θέματα πρόληψης, αλλά και με 
στόχο την ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων που κάνουν 
χρήση ουσιών, καθώς και των οικογενειών τους. 

Μέσα στο 2008 ο ΠΗΓΑΣΟΣ υλοποίησε βραχύχρονες παρεμβάσεις 
πρόληψης σε στρατόπεδα της δυτικής Μακεδονίας και στο Στρατόπε-
δο Μηχανικών Αγ. Αναργύρων. Συνολικά ενημερώθηκαν 650 άτομα. 
Επίσης, πραγματοποίησε παρεμβάσεις πρόληψης στο Φεστιβάλ ΑΡΔΑ 
(Νομός Έβρου) και στο Φεστιβάλ του Άραχθου (Νομός Ιωαννίνων). Πα-
ράλληλα, έγιναν ατομικές συναντήσεις με ενδιαφερόμενους για θέματα 
σχετικά με τη θεραπεία και την πρόληψη της τοξικοεξάρτησης. 

Παρέμβαση στα ΤΕΙ Αθήνας με 
στόχο την ενημέρωση των φοιτητών

Δραστηριότητα για παιδιά στην 
κεντρική πλατεία Γρεβενών στο 
πλαίσιο σειράς παρεμβάσεων του 
ΠΗΓΑΣΟΥ στη δυτική Μακεδονία
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Εκπαίδευση στελεχών πρόληψης και άλλων επαγγελματιών

Το ΚΕΘΕΑ επιδιώκει τη μεταφορά τεχνογνωσίας γύρω από το σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την αξιολόγηση παρεμβάσεων πρόληψης μέσα από προγράμ-
ματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης επαγγελματιών. Στην εκπαίδευση αυτή αξι-
οποιούνται συχνά και οι σχετικές εκδόσεις του ΚΕΘΕΑ «Δεξιότητες για παιδιά 
του Δημοτικού», «Ο κήπος με τις 11 γάτες», «Εκπαιδεύοντας τον Ίκαρο». Το 
2008 το ΚΕΘΕΑ παρείχε εκπαίδευση σε στελέχη των Συμβουλευτικών Σταθ-
μών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο προσωπικό 
του Ιδρύματος Ανηλίκων Βόλου, των υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας της Κύ-
πρου, καθώς και στους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού Κύπρου. Επίσης, πραγματοποίησε παρεμβάσεις ενημέρωσης-
ευαισθητοποίησης σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (ιατρικό προσωπι-
κό, δικηγόροι, αστυνομικοί, ιερείς, φαρμακοποιοί κ.ά.).

Παρεμβάσεις επιλεκτικής πρόληψης

Οι παρεμβάσεις επιλεκτικής πρόληψης αφορούν άτομα και ομάδες που 
θεωρούνται πιο ευάλωτες στη χρήση ουσιών και πραγματοποιούνται μέσω 
της Μονάδας Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ. Το 2008 ο ΙΚΑΡΟΣ πραγματοποίησε 
παρεμβάσεις στη Στέγη Νέων των Παιδικών Χωριών SOS και στο  Ίδρυμα 
Εκπαίδευσης Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδας.

Ομάδα νέων σε Συμβουλευτικό 
Σταθμό του ΚΕΘΕΑ που λειτουργεί 

σε σχολή του ΟΑΕΔ
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Συνεργασία με τον ΟΑΕΔ

Το 2008 συνεχίστηκε η πολύχρονη συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με τον ΟΑΕΔ 
για την προώθηση της πρόληψης στις σχολές μαθητείας του. Το 2008 
λειτούργησαν τρεις Συμβουλευτικοί Σταθμοί στις σχολές μαθητείας στο 
Ηράκλειο Αττικής, το Μοσχάτο και το Αιγάλεω. Παράλληλα, υλοποιήθη-
καν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους καθηγητές και τους σπουδαστές 
των σχολών του ΟΑΕΔ Πελοποννήσου και Ξάνθης-Κομοτηνής, καθώς και 
βραχύχρονες παρεμβάσεις στην Πάτρα και την Αργολίδα. 

Κύριοι συνεργαζόμενοι 
φορείς στην πρόληψη

Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική 
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Εταιρεία για τη Φροντίδα του 
Παιδιού και της Οικογένειας 
στην Αρρώστια και το Θάνατο 
«ΜΕΡΙΜΝΑ»  
www.merimna.org.gr

Εταιρεία Προστασίας  
Ανηλίκων

Εταιρεία Ψυχικής Υγείας  
του Παιδιού και  
του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ)  
www.epsype.gr

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής  
Φροντίδας

Ιατροπαιδαγωγικό  
Κέντρο Αθήνας

Ινστιτούτο Υγείας  
του Παιδιού  
www.ich.gr

Κύκλος Δικαιωμάτων  
του Παιδιού Συνήγορου  
του Πολίτη  
www.synigoros.gr

ΜΚΟ BABEL

Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
www.oaed.gr

Οργανισμός κατά  
των Ναρκωτικών  
(ΟΚΑΝΑ) 
www.okana.gr

Πανελλήνιο Δίκτυο  
Φορέων Πρόληψης

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Υπουργείο Εθνικής  
Παιδείας και  
Θρησκευμάτων  
www.ypepth.gr 

Υπουργείο Παιδείας και  
 Πολιτισμού Κύπρου  
www.moec.gov.cy



Το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό των επιτυχημένων 
προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων. Μέσα από τη συστηματική και συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση μπορεί να διασφαλιστεί η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους 
αλλά και η ανατροφοδότηση και η επαγγελματική ανάπτυξη των ίδιων των εργαζόμενων, που υπηρετούν 
έναν ευαίσθητο τομέα εξειδικευμένης, διεπιστημονικής και συνεχώς εξελισσόμενης επαγγελματικής 
γνώσης και πρακτικής. Στις κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ περιλαμβάνονται 
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης για την 
εξειδίκευση στελεχών που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας, 
η πιστοποίηση συμβούλων τοξικοεξάρτησης και ειδικών στην πρόληψη, η διοργάνωση επιστημονικών 
συναντήσεων, όπως ημερίδων και συνεδρίων σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, και οι επιστημονικές 
εκδόσεις.

Eκπαίδευση
επαγγελματιών
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Εκπαιδευτικά προγράμματα

Το ΚΕΘΕΑ διοργανώνει μακρόχρονα και βραχύχρονα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες αναγνωρισμένων φορέων 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με ελλη-
νικούς και ξένους εκπαιδευτικούς φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο της Καλι-
φόρνιας «San Diego», η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το Boston College 
των ΗΠΑ, το Tavistock Institute of Human Relations της Μεγάλης Βρετανίας 
και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Τα  εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ καλύπτουν την Ελλάδα, την Κύ-
προ και τη Βουλγαρία. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί σε μακρόχρονα και 
βραχύχρονα προγράμματα, περισσότερα από 1.100 άτομα, τα οποία ερ-
γάζονται στον ΟΚΑΝΑ, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθήνας (ΨΝΑ), στο 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ), σε διάφορα Κέντρα Πρό-
ληψης, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου Κρήτης, στην 
ΠΡΟΤΑΣΗ Πάτρας, στο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης και Αλληλεγγύης 
στα Χανιά, στη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ στη Ρόδο, στο ΚΕΝΘΕΑ και στις Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας της Κύπρου, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Αθηναί-
ων, Κορυδαλλού, Ελευσίνας και σε άλλους φορείς. 

Μέχρι σήμερα στα τρία βασικά μακρόχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
ΚΕΘΕΑ έχουν συμμετάσχει 815 επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Από αυτούς 
οι 220 προέρχονται από άλλους φορείς, το 35% από τον ΟΚΑΝΑ, το 27% 
από Κέντρα Πρόληψης, το 9% από ΨΝΑ και ΨΝΘ, το 17% από τις Υπηρε-
σίες Ψυχικής Υγείας της Κύπρου, το 10% από άλλους οργανισμούς (Πρό-
γραμμα ΑΘΗΝΑ κ.ά.) και τέλος το 2% από οργανισμούς της Βουλγαρίας. 

Αναλυτικά:

«Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης»

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κα-
λιφόρνιας «San Diego», και μέχρι σήμερα το έχουν ολοκληρώσει 314 
άτομα. Το 2008 άρχισε ο 6ος κύκλος του προγράμματος που θα ολοκλη-
ρωθεί το Σεπτέμβριο του 2009.

«Διοίκηση και κοινωνικός σχεδιασμός στον τομέα αντιμετώπισης 
της τοξικοεξάρτησης»

Υλοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το 
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας «San Diego». Από το πρόγραμμα έχουν 
αποφοιτήσει συνολικά 147 στελέχη ψυχικής υγείας. Το 2008 ξεκίνησε 
ο 6os κύκλος του προγράμματος με τη συμμετοχή 30 νέων στελεχών, ο 
οποίος θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2009.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Συμβουλευτική στον 
τομέα της τοξικοεξάρτησης», το 
ΚΕΘΕΑ πραγματοποιεί επιστημονικές 
ημερίδες ανοικτές στο κοινό
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«Θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση στη δυναμική της ομάδας»

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη δυναμική των ομάδων έχουν ήδη ολοκλη-
ρώσει 264 στελέχη ψυχικής υγείας και εκπαιδευτές από όλη την Ελλάδα 
και από διαφορετικούς οργανισμούς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Το 
2008 άνοιξαν τρεις νέοι εκπαιδευτικοί κύκλοι, οι οποίοι ολοκληρώνονται 
το 2009 και στους οποίους συμμετέχουν συνολικά 37 στελέχη. 

«Θεραπεία της οικογένειας στον τομέα της τοξικοεξάρτησης»

Το ΚΕΘΕΑ πραγματοποιεί επίσης διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη θε-
ραπεία της οικογένειας στον τομέα της τοξικοεξάρτησης, το οποίο είναι 
πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή  Ένωση Ινστιτούτων Εκπαίδευσης στην 
Οικογενειακή Θεραπεία. Το 2008 ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους 
14 στελέχη από την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα

Το ΚΕΘΕΑ παρέχει στους εργαζόμενους που εντάσσονται στο δυνα-
μικό του συστηματική εισαγωγική εκπαίδευση στον τομέα αντιμετώπι-
σης των εξαρτήσεων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εκπαίδευση όσων 
πρόκειται να στελεχώσουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεραπείας και 
πρόληψης με την πραγματοποίηση δίμηνης βιωματικής εκπαίδευσης σε 
θεραπευτικό πρόγραμμα. Το 2008 εκπαιδεύτηκαν από το ΚΕΘΕΑ 31 
νέοι εργαζόμενοι που προορίζονταν για τη στελέχωση θέσεων πρόλη-
ψης, θεραπείας, εκπαίδευσης και έρευνας. Επιπλέον υλοποιήθηκε πρό-
γραμμα εκπαίδευσης σε ζητήματα κλινικής εποπτείας για 24 στελέχη 
του ΚΕΘΕΑ. Tο ΚΕΘΕΑ χορήγησε επίσης σε στελέχη του 7 υποτροφίες 
για μετεκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα στη χρονιά 26 νοσηλευτές των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 
Κύπρου εκπαιδεύτηκαν στην τεχνική «Συνέντευξη κινητοποίησης και ανά-
πτυξη κινήτρων». 

Eπιστημονικές συναντήσεις

Στις επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ περιλαμβά-
νονται διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια με εθνική και διεθνή εμβέλεια. 
Το 2008 έγιναν δύο ημερίδες, η μία για την απεξάρτηση και την ποινι-
κή δικαιοσύνη και η άλλη για την ομαδική θεραπεία στην αντιμετώπιση 
της τοξικοεξάρτησης. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών και την  Ένωση Ει-
σαγγελέων Ελλάδας. 

Το 2008 το ΚΕΘΕΑ εξέδωσε 
τα πρακτικά των ημερίδων 
που πραγματοποιεί στο 
πλαίσιο του μακροχρόνιου 
εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Συμβουλευτική στον τομέα της 
τοξικοεξάρτησης»

Το ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησε 
ημερίδα σε συνεργασία με 
το Εργαστήριο Ποινικών και 
Εγκληματολογικών Ερευνών 
και την  Ένωση Εισαγγελέων 
Ελλάδας με θέμα «Απεξάρτηση 
και ποινική δικαιοσύνη: από τη 
θεωρία στην πράξη»



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2 0 0 8 57

Πιστοποίηση επαγγελματιών στην πρόληψη και τη θεραπεία 
των εξαρτήσεων

Το ΚΕΘΕΑ, ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Πιστοποίησης Συμβούλων Το-
ξικοεξάρτησης για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, η οποία 
συνεργάζεται με το διεθνώς αναγνωρισμένο όργανο πιστοποίησης συμβούλων 
τοξικοεξάρτησης και ειδικών στην πρόληψη IC&RC (International Certification & 
Reciprocity Consortium/Alcohol and Other Drugs), ανανέωσε το 2008 την πιστο-
ποίηση 176 σύμβουλων πρόληψης και θεραπείας της τοξικοεξάρτησης.

Πρακτική άσκηση

Το ΚΕΘΕΑ παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές 
και φοιτητές από το χώρο της ψυχικής υγείας και των κοινωνικών επιστη-
μών. Το 2008 δεκαεννέα φοιτητές πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση 
σε διάφορες δομές του ΚΕΘΕΑ. 

Κύριοι συνεργαζόμενοι 
φορείς στην εκπαίδευση 
επαγγελματιών
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 
www.nsph.gr 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικογε-
νειακής Θεραπείας (EFTA) 
www.europeanfamilytherapy.eu 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θερα-
πευτικών Κοινοτήτων (EFTC)  
www.eftc-europe.com

Παγκόσμια Ομοσπονδία Θερα-
πευτικών Κοινοτήτων (WFTC)  
www.wftc.org
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας 
«San Diego»  
www.ucsd.edu 
Amsterdam Institute of Addiction 
Research
Boston College  
www.bc.edu 

International Certification 
Reciprocity Consortium / Alcohol 
and Other Drugs (IC&RC) 
www.icrcaoda.org 
Tavistock Institute of Human 
Relations,  
www.tavinstitute.org
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοι-
νωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

Στιγμιότυπο από ευρωπαϊκό 
επιστημονικό συνέδριο για τις 
εξαρτήσεις που διοργάνωσε το 
ΚΕΘΕΑ



Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ 
περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση επιστη-
μονικών εκδόσεων με θέματα εξαρτήσεων και 
συναφών τομέων. Σε αυτές συγκαταλέγονται 
πρωτότυπες εργασίες αλλά και προσαρμογές 
στα ελληνικά σημαντικών εκδόσεων του εξωτε-
ρικού. Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει επίσης επιστημονική 
βιβλιοθήκη εξειδικευμένη σε θέματα εξαρτήσε-
ων.

Συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο 
«Ερευνητές»

Το ΚΕΘΕΑ συ-
νεργάζεται με τον 
εκδοτικό οίκο 
«Ερευνητές» για 
την κυκλοφορία 
στην ελληνική 
αγορά τίτλων από 
τους τομείς των 
εξαρτήσεων, της 

ψυχολογίας, των κοινωνικών επιστημών και της ψυ-
χοθεραπείας. Μέχρι και το 2008 κυκλοφόρησαν οι 
εκδόσεις «Τεχνικές οικογενειακής θεραπείας» των 
S. Minuchin και H.C. Fishman και «Οικογενειακό κα-
λειδοσκόπιο» του S. Minuchin «Προλαμβάνοντας 
την υποτροπή» του G.A. Marlatt και «Ομαδική θε-
ραπεία για την κατάχρηση ουσιών» των M. Marden 
Velasquez & C. Di Clemente. 

Περιοδικό «Εξαρτήσεις»      
www. exartiseis.gr

Από το 2002 το ΚΕΘΕΑ εκδίδει δύο 
φορές το χρόνο την επιστημονική επι-
θεώρηση «Εξαρτήσεις» σε συνεργα-
σία με το διεθνούς φήμης επιστημονικό 
περιοδικό «Addiction»  των εκδόσεων 
Blackwell Publishing/Addiction Press. 
Η ύλη περιλαμβάνει άρθρα ελλήνων 
ειδικών που βασίζονται σε πρωτογενή 
έρευνα και μεταφρασμένα, δημοσι-
ευμένα ή υπό δημοσίευση, άρθρα του «Addiction». Το 
περιοδικό «Εξαρτήσεις» συμμετέχει στη Διεθνή  Ένωση Εκ-
δοτών στον Τομέα των Εξαρτήσεων (International Society 
of Addiction Journal Editors), στην οποία εκπροσωπούνται 
49 επιστημονικά περιοδικά από όλο τον κόσμο και δυο 
διεθνείς εκδοτικοί οίκοι και θεωρείται η πλέον έγκυρη και 
αξιόπιστη πηγή επιστημονικής γνώσης στον τομέα. Μέσα 
στο 2008 εκδόθηκε  το 13ο τεύχος του περιοδικού.  

Βιβλιοθήκη για τις εξαρτήσεις    
www.library.kethea.gr

Στο ΚΕΘΕΑ λειτουργεί βιβλιοθήκη εξειδικευμένη 
στον τομέα των εξαρτήσεων η οποία  περιλαμβάνει 
5.000 βιβλία, 2.000 επιστημονικά άρθρα καθώς και 
35 τίτλους επιστημονικών περιοδικών. Από το 2008 
το κοινό έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στους καταλό-
γους της μέσω του συστήματος OPAC και της ιστο-
σελίδας της. Mέσω της βιβλιοθήκης του ΚΕΘΕΑ δί-
νεται η δυνατότητα δια-δανεισμού από τη Βρετανική 
Βιβλιοθήκη  όπως και από το Εθνικό  Κέντρο Τεκμη-
ρίωσης. Στη βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ, που είναι μέλος 
του Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών 
Πληροφόρησης για το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτι-
κά (European Association of Libraries and Information 
Services on Alcohol and Other Drugs-ELISAD), περι-
λαμβάνονται επίσης βιβλία και άθρα ψυχολογίας, 
κοινωνιολογίας, οικογενειακής θεραπείας, θεραπεί-
ας εφήβων, εκπαίδευσης κ.ά. 

Επιστημονικές εκδόσεις - Βιβλιοθήκη

Κύριοι συνεργαζόμενοι 
φορείς στις επιστημονικές 
εκδόσεις και τη βιβλιοθήκη

Περιοδικό «Αddiction» 
www.addictionjournal.org

Διεθνής Ένωση Εκδοτών στον 
Τομέα των Εξαρτήσεων 
(ISAJE)  www.parint.org

Εκδοτικός οίκος «Ερευνητές» 
www.erevnites.gr

Βρετανική Βιβλιοθήκη 
www.bl.uk

Eθνικό ΚέντροΤεκμηρίωσης  
www.ekt.gr

Ευρωπαϊκή Ένωση Βιβλιοθηκών  
και Υπηρεσιών Πληροφόρησης 
για το Αλκοόλ και τα Ναρκωτικά 
(ELISAD) 
www.elisad.eu
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Euρωπαϊκά
προγράμματα
Για τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών αντιμετώπισης των ουσιοεξαρτήσεων, την εκπαίδευση, 
κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των μελών και αποφοίτων των θεραπευτικών του προγραμμάτων, 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την επαγγελματική ανάπτυξη και την έρευνα στον τομέα δράσης του, το 
ΚΕΘΕΑ αξιοποιεί ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλοντας 
και εφαρμόζοντας προτάσεις ή συμμετέχοντας σε προγράμματα που συντονίζουν άλλοι φορείς.
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Γ΄ KΠΣ - Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Απασχόληση 
και Επαγγελματική 
Κατάρτιση» - Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις 

Το 2008 τα Εξειδικευμένα Κέντρα 
Κοινωνικής και Επαγγελματικής 
Ένταξης του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη συνέχισαν να υλο-
ποιούν παρεμβάσεις κατάρτισης, 
συνοδευτικών υπηρεσιών επαγ-
γελματικού προσανατολισμού και 

προώθησης στην απασχόληση για μέλη των θεραπευτικών προγραμμά-
των. Οι δράσεις για την κατάρτιση των μελών αφορούσαν μεταξύ άλλων 
τη θεατρική παιδεία, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, την παραγωγή 
ντοκιμαντέρ, την ξυλουργική και την κεραμική. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος εκδόθηκαν επίσης  εγχειρίδια και ενημερωτικά φυλλάδια 
για την προώθηση της κοινωνικής επανένταξης.

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL2 - Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΝΤΑΞΗ 

Συνεχίστηκε το έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΝΤΑΞΗ για την πολύ-
πλευρη στήριξη της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των απεξαρτη-
μένων ατόμων στην οποία συμμετέχει το ΚΕΘΕΑ. Στο πλαίσιο του έργου το 
ΚΕΘΕΑ ανέλαβε και υλοποίησε: α) τη λειτουργία δομής μετα-θεραπευτικής 
υποστήριξης απεξαρτημένων ατόμων στη Λάρισα, β) την εκπαίδευση εκ-
παιδευτών απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων, γ) τη λειτουργία πα-
ραγωγικής μονάδας βιολογικής καλλιέργειας ελαιόλαδου στην Κρήτη δ) 
την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, ε) τη δικτύωση με επιχειρήσεις-
εργοδότες και στ) την οργάνωση επιστημονικού φόρουμ με τη συμμετοχή 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη βόρεια Ελλάδα.

Πρόγραμμα δια-βίου μάθησης - Εκπαίδευση ενηλίκων 
(Grundtvig)
Breakout   www.breakoutproject.odl.org

Το ΚΕΘΕΑ το 2008 συνέχισε να μετέχει στο πρόγραμμα «Breakout» το 
οποίο αξιοποιεί για την κοινωνική επανένταξη και την πρόληψη της πα-
ραβατικότητας καινοτόμες μεθόδους και μοντέλα μάθησης και τεχνολο-
γίας. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε υπηρεσία νομικής υποστήριξης 
χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που βρίσκονται σε πλαίσιο θεραπείας.

Διακρατική συνάντηση στο 
Μάντσεστερ, στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος 
SMS-2 για την επανασύνδεση 

των υπό απεξάρτηση ατόμων με 
την εκπαίδευση
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Get the Message Special Marketing Startegies (SMS-2)

Το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του προγράμματος SMS-2 διεξήγαγε έρευνα 
για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπό θεραπεία ατόμων και παρείχε 
εκπαίδευση σε εκπαιδευτές ειδικών κοινωνικών ομάδων. Το ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα αφορά τις στρατηγικές προσεγγίσεις ευπαθών πλη-
θυσμών και την επανασύνδεσή τους με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες

Υποτροφίες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης

Το 2008, στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig, το ΚΕΘΕΑ υπέβαλε 
προτάσεις -οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΙΚΥ- για ειδική εκπαίδευση στε-
λεχών του στο εξωτερικό. Παράλληλα παρείχε εκπαίδευση στην αντιμε-
τώπιση των εξαρτήσεων σε επαγγελματίες από την Κύπρο.

Πρόγραμμα δια - βίου μάθησης - επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (Leonardo da Vinci)

ECETT- Ανάπτυξη Δικτύου Εκπαίδευσης    www.ecett.eu

Το ΚΕΘΕΑ μετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση σειράς διακρατικών 
σχεδίων στο πλαίσιο του Leonardo da Vinci για την εκπαίδευση στε-
λεχών στον τομέα αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης. Μεταξύ αυ-
τών το 2008 συμμετείχε στο πρόγραμμα «European Companionship 
in Education -ECETT» 2006-2008, το οποίο αφορά την εκπαίδευση 
επαγγελματιών με βάση ένα κοινό ευρωπαϊκό πιστοποιημένο μοντέλο 
εκπαίδευσης μέσω της ανταλλαγής στελεχών. Παράλληλα, υλοποιή-
θηκαν προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες καθώς και στελεχών του ΚΕΘΕΑ σε οργανισμούς της Ευρώ-
πης. 

Health - SEID      www.seidproject.eu

Το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του προγράμματος 
«Strategic European Inventory on Drugs-SEID» 2007-2010 με αντικείμε-
νο την έρευνα και συγκριτική ανάλυση παρεμβάσεων πρωτογενούς πρό-
ληψης, θεραπείας και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το 2008 το ΚΕΘΕΑ 
ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας αξιολόγησης των 
σχετικών προγραμμάτων από διάφορες χώρες.  Στο πλαίσιο της έρευ-
νας το ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ αξιολογήθηκε ως το καλύτερο πρόγραμμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για τις υπηρεσίες πρόληψης που παρέχει σε αδέλφια 
εξαρτημένων ατόμων. 

Έντυπα που εκδόθηκαν 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκού 
προγράμματος για την 
επαγγελματική κατάρτιση 
μελών του ΚΕΘΕΑ στην 
ανακύκλωση και την 
κομποστοποίηση
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Η έρευνα δίνει στο ΚΕΘΕΑ τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και βελτίωσης των παρεχό-
μενων υπηρεσιών, αποτελεί την αφετηρία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων καινοτόμων προ-
γραμμάτων πρόληψης και θεραπείας και συμβάλλει στη διαμόρφωση του εθνικού σχεδιασμού για 
την καταπολέμηση του φαινομένου. Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ αφορούν τη 
συνεχή ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των θεραπευτικών του προγραμμάτων, την τεκμηρίωση των 
κλινικών του στοιχείων, την εκπόνηση πρότυπων ερευνητικών προγραμμάτων και τη συνολική αποτί-
μηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Έρευνα και
αξιολόγηση



Συνεχής μελέτη και παρακολούθηση του φαινομένου της 
εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί μόνιμη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρί-
ωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), παρέχοντας 
σε ετήσια βάση στοιχεία για τον υπολογισμό των επιδημιολογικών 
δεικτών και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το πρόβλημα των 
ναρκωτικών στην Ελλάδα. Επιπλέον, συμμετέχει σε δίκτυα συνεργα-
σίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ερευνητική παρακολού-
θηση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας  (Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις 
Εξαρτήσεις κλπ.).

Τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
εξυπηρετούμενων 

Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και το σχεδιασμό νέων 
ειδικευμένων παρεμβάσεων το ΚΕΘΕΑ συστηματικά καταγράφει, ανα-
λύει και μελετά τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών των υπηρεσιών του. 
Τα στοιχεία αυτά, που σκιαγραφούν το προφίλ, τις συνήθειες και τα 
πρότυπα χρήσης του πληθυσμού των εξαρτημένων οι οποίοι απευθύνο-
νται στις μονάδες του ΚΕΘΕΑ, συμβάλλουν αποφασιστικά στον κλινικό 
σχεδιασμό. Το ΚΕΘΕΑ για να διασφαλίσει την αξιοπιστία των στοιχείων 
διενεργεί συνεχείς ελέγχους για την ποιότητα των παρεχόμενων πληρο-
φοριών και επικαιροποιεί τα πρωτόκολλα χορήγησης των ερευνητικών 
εργαλείων.

Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση υπηρεσιών

Στο πλαίσιο του διαρκούς συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αξι-
ολόγησης που εφαρμόζει ο οργανισμός, το 2008 πραγματοποιήθηκαν 
μελέτες αξιολόγησης στο θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, στο 
δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στη βόρεια Ελλάδα, στο πρόγραμμα ΔΙ-
ΑΔΡΟΜΗ στην Καλαμάτα, ενώ ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση του 
πρότυπου προγράμματος πρόληψης του ΚΕΘΕΑ που υλοποιείται με χρη-
ματοδότηση του Ιδρύματος ΜΕΝΤΟR. Παράλληλα, το ΚΕΘΕΑ πραγμα-
τοποίησε  σεμινάρια εκπαίδευσης στην αξιολόγηση για στελέχη θεραπεί-
ας και πρόληψης.
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Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΚΕΘΕΑ

Ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικό-οικονομικού 
περιβάλλοντος, το ΚΕΘΕΑ προχωρά στη μελέτη, το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τα κλινικά, 
διοικητικά και οικονομικά του στοιχεία. Το έργο σχεδιάζεται με τη βο-
ήθεια συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, ενώ το ΚΕΘΕΑ έχει αναλάβει 
ένα πολύ σημαντικό μέρος της καταγραφής και ανάλυσης των δομών 
και των διαδικασιών του οργανισμού (θεραπευτικών, ερευνητικών, εκ-
παιδευτικών και διοικητικών), καθώς και των αναγκών τις οποίες πρέπει 
να καλύψει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Παράλληλα, 
το ΚΕΘΕΑ μελετά και αναλύει τις προδιαγραφές για τη δημιουργία ηλε-
κτρονικού κλινικού φακέλου για το σύνολο των εξυπηρετούμενων.

Άλλες ερευνητικές δραστηριότητες

Το 2008 ο Τομέας Έρευνας του ΚΕΘΕΑ ανέλαβε το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση έρευνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SEID 
για την αξιολόγηση δράσεων πρωτογενούς πρόληψης, θεραπείας και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης από διάφορες χώρες. 

Επίσης, το ΚΕΘΕΑ, αναζητώντας συνεχώς νέα ερευνητικά εργαλεία, μελετά 
τις βασικές μεθοδολογικές αρχές της οικονομικής αξιολόγησης, προκειμέ-
νου να την εντάξει στο διαρκές σύστημα αξιολόγησης το οποίο διαθέτει.
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Κύριοι συνεργαζόμενοι φορείς στην έρευνα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα  
Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)  
www.ektepn.gr

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)  
www.nsph.gr

Boston College  
www.bc.edu

Center for Therapeutic Community Research  
www.ndri.org/ctrs/ctcr.html

National Development and Research Institutes, Inc. (NDRI)  
www.ndri.org

Treatment Research Institute  
www.tresearch.org
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Η πολιτική προσωπικού του ΚΕΘΕΑ αποσκοπεί στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τα 
εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους και στην παροχή κινήτρων προσέλευσης και παραμονής 
των εργαζόμενων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, θεσμοθετημένες 
διαδικασίες οριζόντιας επικοινωνίας και συμμετοχής των εργαζόμενων στην επεξεργασία σημαντικών 
για τον οργανισμό θεμάτων, διασφάλιση των αρχών δεοντολογίας με τη θεσμοθέτηση ειδικής, 
ανεξάρτητης επιτροπής, εκλεγμένης από τους εργαζόμενους, και τη δημιουργία σχετικού κώδικα, 
ενιαίο μισθολόγιο και σύστημα αξιολόγησης, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, διευκολύνσεις 
για τους εργαζόμενους γονείς κ.ά.

Προσωπικό
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4	 4

ΘΕΡΑΠΕΙΑ	 34	 5	 10	 18	 11	 5	 19	 9	 1	 22	 5	 6	 20	 17	 25	 7	 5	 48	 	 267

ΠΡΟΛΗΨΗ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14	 14

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3	 3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	 2	 	 	 3	 	 	 2	 1	 	 3	 	 1	 2	 3	 5	 1	 	 2	 11	 36

ΕΡΕΥΝΑ	-	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	 3	 1	 1	 1	 1	 	 2	 1	 	 2	 	 1	 2	 1	 3	 1	 1	 3	 8	 32

ΔΙΟΙΚΗΣΗ	-	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	 6	 1	 1	 2	 2	 1	 3	 1	 	 3	 	 1	 3	 4	 6	 1	 1	 4	 18	 58

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	 11	 	 	 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	 1	 1	 2	 2	 1	 	 1	 1	 	 1	 	 1	 1	 2	 2	 1	 1	 2	 7	 27

ΤΕΧΝΙΚΗ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9	 9

ΣΥΝΟΛΟ	 57	 8	 14	 27	 15	 6	 27	 13	 1	 31	 5	 10	 28	 27	 41	 11	 8	 59	 74	 462

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ	 36	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 35

ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	 92	 8	 14	 27	 15	 6	 27	 13	 1	 31	 5	 10	 28	 27	 41	 11	 8	 59	 74	 497
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KATANOMH
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ
(31.12.08)

Προσωπικό

Το προσωπικό όλων των κλάδων (θεραπείας, πρόλη-
ψης, εκπαίδευσης, έρευνας) εκπαιδεύεται πριν αλλά 
και μετά την ένταξή του στον οργανισμό. Πιο εντατική 
και μακροχρόνια είναι η εισαγωγική εκπαίδευση του 
προσωπικού θεραπείας, για την τελική ενσωμάτωση 
του οποίου απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση δίμηνης-
βιωματικής εκπαίδευσης σε θεραπευτικό πρόγραμμα. 
Περισσότερο από το 20% των εργαζόμενων είναι από-

φοιτοι αναγνωρισμένων προγραμμάτων απεξάρτησης.

Στις 31.12.2008 το ΚΕΘΕΑ απασχολούσε 497 ερ-
γαζόμενους πλήρους απασχόλησης διαφόρων ειδι-
κοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των 35 εργαζόμενων 
του λιθογραφείου), τους περισσότερους από τους 
οποίους στην «πρώτη γραμμή», την παροχή δηλαδή 
υπηρεσιών στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές 
τους. Μέσαστο 2008 εντάχθηκαν στον οργανισμό 38 
εργαζόμενοι.
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Τα έσοδα του ΚΕΘΕΑ προέρχονται από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, από δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες, καθώς και από τα εργαστήρια και τις παραγωγικές 
μονάδες που διαθέτει. Το υπουργείο καλύπτει σημαντικό μέρος των δαπανών που αφορούν τα 
θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, καθώς ο οργανισμός παρέχει τις υπηρεσίες του στα εξαρτημένα 
άτομα και στις οικογένειές τους δωρεάν, χωρίς τη συνεισφορά ασφαλιστικών ταμείων.

Οικονομικός
απολογισμός
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Οικονομικός απολογισμός 2008

Η Τακτική Κρατική Επιχορήγηση για 
το έτος 2008 ανήλθε σε 22,97 εκα-
τομμύρια ευρώ. Οι ίδιοι πόροι του 
ΚΕΘΕΑ για το ίδιο διάστημα ήταν 
περίπου 3,84 εκατομμύρια ευρώ. 
Ειδικότερα, για τα υπάρχοντα προ-
γράμματα του ΚΕΘΕΑ δαπανήθηκαν 
21,72 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τα 
νέα προγράμματα του Εθνικού Σχεδί-
ου Δράσης για τα ναρκωτικά δαπα-
νήθηκαν 6,95 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ΚΕΘΕΑ το κόστος θεραπείας 
περιορίζεται σημαντικά χάρη στην 
αξιοποίηση εθελοντών, και ιδίως 
των εθελοντικών συλλόγων οικο-
γένειας των θεραπευτικών προ-
γραμμάτων, αλλά και στην απου-
σία 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 κομ-

μάτι της θεραπείας (καθαριότητα, 
προετοιμασία γευμάτων, επισκευ-
ές, αγορές κ.ά.).

Το ΚΕΘΕΑ, χωρίς να έχει νομική 
υποχρέωση, απασχολεί ορκωτούς 
ελεγκτές για τον ετήσιο έλεγχο 
των οικονομικών του στοιχείων. Η 
ετήσια έκθεσή τους υποβάλλεται 
στο Υπουργείο Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους.

Ι. ΕΣΟΔΑ   ΠΟΣΑ ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ

Χρηματικά διάθεσιμα αρχής έτους 12.337,4 Α. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 17.985,0

Α. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 22.975 Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

Τακτική Κρατική Επιχορήγηση  ΔΑΠΑΝΕΣ 7.516,9

Β. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.843,9  

Δωρεές 291,6 Γ. ΠΑΓΙΑ 3.169,7

Πωλήσεις παραγωγικών μονάδων 2.785,7

Διάφορα 766,6

Σύνολο εσόδων & χρηματικά διαθέσιμα 39.156,30 Σύνολο δαπανών 28.671,6 

ΚΕΘΕΑ Οικονομικός Απολογισμός 2008 (σε χιλ. ευρώ) 
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Η κατανομή των δαπανών

Το ΚΕΘΕΑ έχει επιτύχει να διατηρή-
σει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα τις 
δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, 
παρά την πανελλήνια εξάπλωσή 
του και το σημαντικό αριθμό εξυπη-
ρετούμενων και εργαζόμενων. 

Μεγαλύτερο βάρος δίνεται στη θε-
ραπεία, τη στήριξη της οικογένειας 
και την κοινωνική επανένταξη. Οι 
υπηρεσίες αυτές συνοδεύονται από 
προγράμματα εκπαίδευσης - κα-
τάρτισης, ζωτικά για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και την πρόληψη της 
υποτροπής. Με προγράμματα μείω-
σης της βλάβης από τη χρήση ουσι-
ών και κινητοποίησης για ένταξη σε 
θεραπεία, το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται 
σε χρήστες ουσιών που βρίσκονται 
στο δρόμο. 

Ένα εκτεταμένο δίκτυο προγραμμά-
των συμβουλευτικής και θεραπευτι-
κής υποστήριξης έχει δημιουργηθεί 
σε σωφρονιστικά καταστήματα όλης 
της χώρας, το οποίο είναι συνδεδε-
μένο με δομές υποδοχής, θεραπεί-
ας και επανένταξης αποφυλακισμέ-
νων εκτός φυλακής.

Τα προγράμματα πρωτογενούς πρό-
ληψης του ΚΕΘΕΑ απευθύνονται στο 
γενικό πληθυσμό και ομάδες υψηλού 
κινδύνου για χρήση ουσιών με επί-
κεντρο την κοινότητα ή το σχολείο. 
Μέσα από την έρευνα και την εκπαί-
δευση επαγγελματιών το ΚΕΘΕΑ 
επιδιώκει να διαμορφώσει τις προ-
ϋποθέσεις για την παροχή υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών στον τομέα της 
τοξικοεξάρτησης.

Πρωτογενής Πρόληψη 
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 178.909 
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 185.670 
Στην Κοινότητα 310.987 
Εποπτεία / Υποστήριξη / Ενημέρωση 221.098 
Σύνολο 896.664 

Μείωση της Βλάβης - Κινητοποίηση  
Συμβουλευτικά Κέντρα 3.245.677 
Προγράμματα Συμβουλευτικής Κρατουμένων 1.466.876 
Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης 446.987 
Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο 232.435 
Τηλεφωνική Γραμμή SOS (Θεσσαλονίκη) 161.903 
Σύνολο 5.553.878

Θεραπεία 
Θεραπευτικά Προγράμματα Διαμονής Ενηλίκων 3.135.940 
Θεραπευτικά Προγράμματα Ημερήσιας  
Φροντίδας Ενηλίκων 1.681.988 
Θεραπευτικά Προγράμματα Ημερήσιας  
Φροντίδας Εφήβων 1.095.119 
Νέες Μονάδες Εφήβων 1.883.988 
Ειδικές Μονάδες για Γυναίκες  
(Μητέρες και Κρατούμενες) 363.887 
Μονάδα Αλκοόλ / Τυχερά Παιχνίδια 296.897 
Σύνολο 8.457.819

Κοινωνική Επανένταξη  
Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης 1.143.443 
Κέντρο για Μετανάστες και Παλιννοστούντες 462.087 
Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης  
Αποφυλακισμένων 375.980 
Σύνολο 1.981.510

Επαγγελματική Κατάρτιση - Εκπαίδευση  
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 209.007 
Παραγωγικές Μονάδες (Λιθογραφείο,  
Ξυλουργείο, Κεραμική, Αγρόκτημα) 5.177.232 
Μεταβατικά Σχολεία 1.043.899 
Σύνολο 6.430.138

Θεραπεία Οικογένειας  
Κέντρα Οικογενειακής Συμβουλευτικής  
και Θεραπείας 1.594.988

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας 695.875
Έρευνα - Αξιολόγηση 1.275.609
Διοικητική Υποστήριξη 1.785.108

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 28.671.589

Κατανομή των δαπανών
του ΚΕΘΕΑ για το 2008 (σε ευρώ)
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Αυτοχρηματοδότηση:  
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ  
και άλλες παραγωγικές 
μονάδες

Oι παραγωγικές μονάδες του  
ΚΕΘΕΑ (λιθογραφείο, ξυλουρ-
γείο, εργαστήρι κεραμικής, αγρό-
κτημα) καλύπτουν ανάγκες του ορ-
γανισμού στα είδη που παράγουν, 
διαθέτουν μέρος των προϊόντων 
τους στην αγορά και παρέχουν 
επαγγελματική κατάρτιση σε μέλη 
των θεραπευτικών προγραμμάτων.

H μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα 
του ΚΕΘΕΑ είναι το λιθογραφείο 
του, η μονάδα γραφικών τεχνών  
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ, που φι-
λοξενείται στο χώρο της Θεραπευτι-
κής Κοινότητας ΙΘΑΚΗ στη Σίνδο. 
Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ είναι 
οικονομικά αυτοδύναμο και δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της ελεύθερης 
αγοράς σε συνθήκες πλήρους αντα-
γωνισμού, με επαγγελματικά κρι-
τήρια και προδιαγραφές. Πλήρως 
καθετοποιημένο (τμήματα σχεδια-
σμού, προ-εκτύπωσης, εκτύπωσης 
και βιβλιοδεσίας) λειτουργεί με τη 

μορφή αυτή από το 1992 και είναι 
πιστοποιημένο για το σύνολο των 
εργασιών του με ISO 9001:2000 
από τον TUV. Απασχολεί 35 άτομα, 
πολλά από τα οποία είναι απόφοιτοι 
θεραπευτικών προγραμμάτων. Μέ-
χρι σήμερα στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ 
& ΧΡΩΜΑ έχουν εκπαιδευτεί σε 
διάφορες ειδικότητες περισσότεροι 
από 100 απόφοιτοι θεραπευτικών 
προγραμμάτων, οι οποίοι απασχο-
λούνται σε εταιρείες του κλάδου. 

Το 2008 υλοποιήθηκε μεγάλο 
επενδυτικό πρόγραμμα που περι-
ελάμβανε νέα εκτυπωτική μηχανή 
offset, εικονοθέτη τσίγκων CTP, νέα 
διπλωτική μηχανή, καθώς και ψηφια-

κή εκτυπωτική μηχανή για γρήγορες 
εργασίες μικρού τιράζ.

Στις εγκαταστάσεις  
του ΚΕΘΕΑ  

            ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ

Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ 
είναι πιστοποιημένο για το 
σύνολο των εργασιών του

Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ 
είναι πλήρως καθετοποιημένο. 
Διαθέτει τμήματα σχεδιασμού, 
προ-εκτύπωσης, εκτύπωσης 
και βιβλιοδεσίας, εξοπλισμένα 
με τεχνολογία αιχμής
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Πίνακας πελατών  
του ΚΕΘΕΑ  
ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ
ADVANCED	Adv.

ALPHA	BANK

ARTGRUPPE	Adv.

ART	NOISE	Adv.

BASIS	Adv.

BIOHELLENIKA

BOTANICA

CANNOT	NOT	DESIGN

CARTABIANCA	HELLAS

CAT	ADVERTISING

COSMOS	Adv.

CREATE	&	ACT

DESIGNERS	UNITED

DUX

D.V.	ART	FOODS	LIMITED

EARTH	DESIGN

EFFEX

EUROPEAN	PARLIAMENT	-	
SOCIALIST	GROUP

FENA	/	FENA	FRESH

FIELD

FOTONE

GENO-TYPE		
BIOTECHNOLOGY	AE

GLASS	STUDIO

GRAPHIC	BOX

INFOSTUDIES

INTERSCALA

ISOLINE

KLEEMANN

KLEFER

LACRIMOSA

ΜΕΤΑPHARM

NEXT	COM

MED

MEDITERRANEAN	COSMOS

PARAMOUNT

PILIDES	ATHENS

POLYTROPON	RECORDS

PROFIL	MEDIA

PROVIL

RED	FISH

SAM	0-13

SANI	RESORT

SANITEC

SARAH	LAWRENCE

SEVEN	GROUP	
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ	ΑΕ

SIVVAS

TORO	Adv.

TRIA

VIVARTIA

WWF	HELLAS

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ

ΑΚΡΙΤΑΣ

ΑΛΕΣΙΣ

ΑΡΙΟΝΑ	ΕΛΛΑΣ

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

AΤΛΑΣ	ΚΟΠΚΟ	ΕΛΛΑΣ

ΑΦΟΙ	ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ

ΒΑΦΙΑΣ	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΒΟΥΛΗ	ΤΩΝ	ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΕΣ	ΞΥΝΗ

ΓEPMANIKO		
INΣTITOYTO	ΓKAITE

ΔΗΜΟΣ	ΕΧΕΔΩΡΟΥ

ΔΡΟΜΕΑΣ

EΘΝΙΚΗ	ΤΡΑΠΕΖΑ		
ΤΗΣ	ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ	ΤΣΑΓΙΟΥ

E.K.E.T.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΕΘΝΙΚΗ	
ΕΠΙΤΡΟΠΗ	UNICEF

SANTANA	ΕΛΜΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

ΚΕΝΤΡΟ	ΕΡΓΑΝΗ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ		
ΚΟΜΜΑ	ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΠΕΡΑ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΑΛΙΔΟΥ	Γ.	ΜΑΡΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	
ΓΛΩΣΣΑΣ

KPATIKO	MOYΣEIO	
ΣYΓXPONHΣ	TEXNHΣ

KPATIKH	OPXHΣTPA	
ΘEΣΣAΛONIKHΣ

ΚΤΕΛ	Ν.	ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΥΡΚΑΣΙΑΔΗΣ	ΑΒΡΑΑΜ

ΛΟΥΦΑΚΗΣ	ΧΗΜΙΚΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ	
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΑΡΟ	ΜΟΥΣΙΚΗΣ	
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ	
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΙΝΕΡΒΑ-ΛAΔENHΣ

ΝΕΤΣΙΚΑ	-	ΣΩTHPIOY		
WINE	PLUS

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	
KAPΠENHΣIOY

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΛΑΜΙΑΣ

ΟΠΑΠ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ	-	ΚΑΡΑΜΑΝΗ	
«ΓΡΑΜΜΗ»

ΠΗΛΕΙΔΗΣ	CREATOR

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	
Ν.	ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ	

Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΟΕΛ	ΤΖΑΚΟ	&	ΣΙΑ

ΣΟΥΡΝΟΠΟΥΛΟΣ	Κ.	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	«ΚΡΟΝΟΣ»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ		
ΒΟΡΕΙΟΥ	ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΚΟΕ	

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ	ΙΔΡΥΜΑ	
ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ	
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΖΗΚΑ	ΙΩΑΝΝΑ

TZIBANAKH	E.	&	A.

ΤΡΟΥΛΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

YΔPO

ΦΕΡΕΝΙΚΗ	ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΦΟΡΕΑΣ	ΔΙΑΧΕΙΡ.	ΕΘΝ.	
ΔΡΥΜΟΥ	ΟΛΥΜΠΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ	ASSOS

ΦPONTIΣTHPIA	ΞYΔA

Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ ευχαριστεί θερμά ολες τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που συνεργάζονται μαζί 
του, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του έργου του ΚΕΘΕΑ

Εκδόσεις που τυπώθηκαν  
στο KEΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ  
το 2008
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Το KEΘEA είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νόμοι 1729/1987 και 3204/2003). Oι Yπουργικές Aποφάσεις 
A2β/οικ 3983/87 και οικ 245/94 αφορούν την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση του KEΘEA. 

Στα βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου εσωτερικής λειτουργίας και διοίκησης του ΚΕΘΕΑ 
συγκαταλέγονται η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και η διοικητική αυτοτέλεια των  
προγραμμάτων του σε όλη την Ελλάδα.

Θεσμικό πλαίσιο
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Θεσμικό πλαίσιο

Aνώτατο θεσμικό όργανο του 
KEΘEA είναι η Γενική του Συνέ-
λευση. Σε αυτήν συμμετέχουν με 
δικαίωμα ψήφου οι αποδέκτες των 
υπηρεσιών του (μέλη των θερα-
πευτικών προγραμμάτων στο στά-
διο της κοινωνικής επανένταξης), 
οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές 
του (Δ.Σ. συλλόγων οικογένειας 
των θεραπευτικών προγραμμά-
των, μέλη προηγούμενων Δ.Σ. του 
KEΘEA).

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε 
δύο χρόνια τα εννέα τακτικά και  
τα τρία αναπληρωματικά μέλη του 
άμισθου Διοικητικού Συμβουλί-
ου του KEΘEA, το οποίο έχει τη 
γενική εποπτεία της λειτουργίας 
του οργανισμού. Τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου είναι προ-
σωπικότητες του δημόσιου βίου 
που ενστερνίζονται τους σκοπούς 
και τη θεραπευτική πρόταση του 
KEΘEA και επιθυμούν να συμβά-
λουν εθελοντικά στο έργο του. 
Στο Συμβούλιο μετέχουν και δύο 
μη αιρετά μέλη, ο πρόεδρος ή μέ-
λος του Εθνικού Συμβουλίου Δη-
μόσιας Υγείας και ο πρόεδρος ή 
μέλος του  Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
με στόχο τη θεσμική διασύνδεση 
του KEΘEA με τη δημόσια διοίκη-
ση και ιδιαίτερα τους χώρους της 
υγείας και της εκπαίδευσης. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το Δι-
ευθυντή του KEΘEA, ο οποίος έχει 
τη θεραπευτική και διοικητική ευ-
θύνη λειτουργίας του οργανισμού.

Η χάραξη της μακροπρόθεσμης 
πολιτικής του οργανισμού σε θέ-
ματα ανάπτυξης, θεραπείας, πρό-
ληψης, εκπαίδευσης, έρευνας κ.ά. 
γίνεται από το Συμβούλιο Πολιτι-
κής του KEΘEA (Σ.ΠΟ.Κ.), σώμα 
αποτελούμενο σήμερα από περισ-
σότερους από 130 εργαζόμενους 
σε θέσεις ευθύνης (επικεφαλής 
προγραμμάτων, μονάδων, τομέων 
και τμημάτων) σε όλη τη χώρα. Το 
Σ.ΠΟ.Κ. συνεδριάζει δύο φορές 
το χρόνο. Αρμόδιο για την επε-
ξεργασία των τρεχόντων θεμάτων 
είναι το Συμβούλιο Υπευθύνων 
Προγραμμάτων και Τομέων, που 
συνέρχεται δύο φορές το μήνα.

Σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του KEΘEA 
(2007-2009)

Πρόεδρος:   
Γεράσιμος Νοταράς, κοινωνιο-
λόγος, επικεφαλής του Ιστορικού 
Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας. 

Αντιπρόεδρος:   
Βασίλειος Μαρκής, αντεισαγγε-
λέας Αρείου Πάγου.

Μέλη:    
Μαρία Γεωργοπούλου, Αναπλ.
Καθηγήτρια Ενδοδοντίας στην 
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Δημήτρης Εφραίμογλου, διευθύ-
νων σύμβουλος Ιδρύματος Μείζο-
νος Ελληνισμού.

Αλέξης Καλοκαιρινός, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής Θεωρητικής 
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Γλωσσολογίας, Διευθυντής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Φιλολογίας και Κοσμήτορας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

Κωνσταντίνος  Κιμπουρόπου-
λος, Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Αντιπρόε-
δρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδι-
ωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών 
Αθηνών. Πρόεδρος της Ένωσης 
Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών 
Εθνικής Εμβέλειας.

Αργύρης Μαλτσίδης, πολιτικός 
μηχανικός, μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Μακεδονικού  
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Διονύσης Σακκάς, ψυχίατρος - 
ψυχοθεραπευτής, Διευθυντής του 
Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννη-
ματάς». 

Τόνια Τζαννετάκη, Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας και Σωφρονιστι-
κής στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Το Δ.Σ. του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου όρισε ως εκπρόσωπό 
του στο Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ την:

Άννα Κωνσταντάρα, βιολόγο, 
μόνιμη πάρεδρο του Παιδαγωγι-
κού Ινστιτούτου.

Αναπληρωματικά Μέλη 
Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγή-
τρια Εγκληματολογίας στο Tμήμα 
Κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου.

Ζωή Πασιά Παπασιώπη, Καθηγή-
τρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου 
στη Νομική Σχολή Θεσσαλονί-
κης.

Παναγιώτης Σακελλαρόπου-
λος,  Ομότιμος Καθηγητής Ψυ-
χιατρικής του Δημοκρίτειου  Πα-
νεπιστημίου και πρόεδρος της 
Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
και Ψυχικής Υγείας.

Mέχρι την έκδοση του παρόντος 
απολογισμού (Iούνιος 2009), το 
Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγεί-
ας δεν είχε ορίσει τον εκπρόσωπό 
του στο Δ.Σ. του KEΘEA.
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Tο KEΘEA, ως μέλος της Παγκό-
σμιας Oμοσπονδίας Θεραπευτι-
κών Kοινοτήτων (WFTC), εφαρ-
μόζει τον κώδικα δεοντολογίας 
της, που απευθύνεται τόσο στο 
προσωπικό όσο και στα μέλη των 
θεραπευτικών προγραμμάτων και 
στοχεύει στην ακριβή ενημέρωσή 
τους για τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από το 
ρόλο τους. O κώδικας διατίθεται 
σε όλους τους χρήστες ουσιών και 
τις οικογένειες που συμμετέχουν 
στα προγράμματα του KEΘEA, κα-
θώς και στα μέλη του προσωπικού 
του. Έχει εκδοθεί σε ελληνική, ρω-
σική, αλβανική, γερμανική, τούρκι-
κη και αγγλική γλώσσα.

Προδιαγραφές και στόχοι 
για τις Θεραπευτικές  
Κοινότητες

1. Oι Θεραπευτικές Kοινότητες 
αποτελούν ένα μοντέλο θερα-
πείας που αποσκοπεί πρώτα από 
όλα στην απεξάρτηση από ουσίες 
μέσα από την προσωπική ανάπτυ-
ξη του ατόμου και απαιτεί την απο-

χή από ουσίες που μεταβάλλουν 
τη διάθεση (σε αυτές περιλαμβά-
νονται και φάρμακα που χορηγού-
νται με ιατρική συνταγή, αλλά χρη-
σιμοποιούνται παράνομα).

2. Tα μέλη της Παγκόσμιας Oμο-
σπονδίας Θεραπευτικών Kοινοτή-
των καλούνται:

(α) Nα αναγνωρίζουν σε όλα τα 
άτομα που σχετίζονται με τη Θε-
ραπευτική τους Kοινότητα τα δι-
καιώματα που έχουν ως άνθρωποι 
και ως πολίτες και να δηλώνουν 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 Θερα-
πευτική Kοινότητα το δικαίωμα να 
μην απειλείται από κακή χρήση της 
εξουσίας, από οποιοδήποτε άτο-
μο ή ομάδα κι αν προέρχεται αυτή.

(γ) Nα δηλώνουν ποια είναι η φι-
λοσοφία και οι στόχοι του προ-
γράμματος. 

(δ) Nα ορίζουν κανονισμούς για 

τη Θεραπευτική τους Kοινότητα 
οι οποίοι θα παρέχουν προστα-
σία σε περίπτωση φαινομενικής ή 
πραγματικής κατάργησης της τοπι-
κής ή της εθνικής νομοθεσίας.

(ε) Nα λειτουργούν σε περιβάλ-
λον που παρέχει τις μέγιστες δυ-
νατότητες για σωματική, πνευματι-
κή, συναισθηματική και αισθητική 
ανάπτυξη και το οποίο εγγυάται 
την ασφάλεια όλων. 

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

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

(η) Nα λογοδοτούν σε ένα εξω-
τερικό Διοικητικό Συμβούλιο που 
συγκαλείται ανά τακτά και προκα-
θορισμένα χρονικά διαστήματα 
μέσα στο έτος, προκειμένου να 
έχει την εποπτεία και την ευθύνη 

Κώδικας  
δεοντολογίας
του ΚΕΘΕΑ

Παράρτημα Ι
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για τις δραστηριότητες του προ-
γράμματος και της κάθε μονάδας.

(θ) Nα παρουσιάζουν, ύστερα 
από λογιστικό έλεγχο, ετήσιο οι-
κονομικό απολογισμό που θα επι-
κυρώνεται από τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου.

3. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Παγκόσμιας Oμοσπονδίας Θε-
ραπευτικών Kοινοτήτων θα απαιτεί 
τη συμμόρφωση προς τις Προδι-
αγραφές και τους Στόχους, κάθε 
φορά που θα εξετάζει αιτήσεις 
απόκτησης ή ανανέωσης της ιδι-
ότητας του μέλους. Θα απαιτεί 
επίσης ενεργό συμμόρφωση προς 
τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η 
Παγκόσμια Oμοσπονδία στο Kα-
ταστατικό της, άρθρο III με τίτλο 
“Oρισμός” και άρθρο VI με τίτλο 
“Iδιότητα του μέλους” (με ιδιαίτε-
ρη αναφορά στις παραγράφους 
A1, A2, B1, B2 και Γ3)

Xάρτης δικαιωμάτων των 
μελών

Όλα τα μέλη των θεραπευτικών 
προγραμμάτων έχουν απόλυτο δι-
καίωμα στα ακόλουθα:

1. Yποστηρικτικό περιβάλλον, 
απαλλαγμένο από εξαρτητικές ου-
σίες.

2. Θεραπεία ανεξάρτητα από γέ-
νος, φυλή, εθνικότητα, χρώμα, 
δόγμα, πολιτικές πεποιθήσεις, 

σεξουαλικές προτιμήσεις, οικο-
γενειακή κατάσταση, θρησκεία, 
καταγωγή, ταυτότητα, ηλικία, ιδι-
ότητα στρατιωτικού ή βετεράνου 
πολέμου, πνευματική και σωματική 
αναπηρία, κατάσταση υγείας, ποι-
νικό μητρώο ή καθεστώς κοινωνι-
κής πρόνοιας.

3. Aξιοπρέπεια, σεβασμό, υγεία 
και ασφάλεια συνεχώς.

4. Γνώση της φιλοσοφίας και των 
μεθόδων του προγράμματος.

5.  Aκριβή πληροφόρηση σχετικά 
με τους τρέχοντες κανονισμούς 
του προγράμματος, καθώς επίσης 
και τις κυρώσεις, τα πειθαρχικά 
μέτρα και τις τυχόν τροποποιήσεις 
των δικαιωμάτων.

6. Προσφυγή σε θεσμοθετημένη 
διαδικασία, ώστε να καταγράφο-
νται τα παράπονά τους που αφο-
ρούν την εφαρμογή όλων των 
κανονισμών, των κυρώσεων, των 
πειθαρχικών μέτρων και των τρο-
ποποιήσεων των δικαιωμάτων.

7. Kαθορισμό όλων των εξόδων 
που πρέπει να καταβληθούν, της 
μεθόδου και του χρονοδιαγράμ-
ματος των πληρωμών* καθώς και 
της διαθεσιμότητας χρημάτων και 
προσωπικών αντικειμένων κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος, 
όπως επίσης και κατά την αποχώ-
ρηση από αυτό.

8. Aπόρρητο των πληροφοριών 

που αφορούν τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα και όλων των φακέ-
λων των μελών, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας.

9. Πρόσβαση στους προσωπι-
κούς φακέλους με βάση οδηγί-
ες εγκεκριμένες από το αρμόδιο 
όργανο και δικαίωμα προσθήκης 
δηλώσεων που αντικρούουν ή 
αποσαφηνίζουν τις πληροφορίες 
που περιέχονται στους φακέλους 
αυτούς.

10. Aποχώρηση από το πρόγραμ-
μα ανά πάσαν στιγμή, χωρίς σωμα-
τική ή ψυχολογική παρενόχληση.

11. Προσωπική επικοινωνία με 
συγγενείς και φίλους για ενημέρω-
ση τόσο κατά την εισαγωγή τους 
στην κοινότητα όσο και μετά, σύμ-
φωνα προς τους κανονισμούς του 
προγράμματος, εκτός και αν δεν 
επιτρέπεται για λόγους που τεκ-
μηριώνονται από το θεραπευτικό 
σχεδιασμό.

12. Προστασία από πραγματική 
σωματική τιμωρία ή σχετική απει-
λή, από σωματική, συναισθημα-
τική και σεξουαλική κακοποίηση 
και από καταναγκαστικό φυσικό 
περιορισμό.

13. Παροχή θρεπτικής τροφής, 
ασφαλούς και κατάλληλης στέ-
γης, δυνατότητας για σωματική 
άσκηση και για επαρκή κάλυψη 
των αναγκών ατομικής υγιεινής.

* Στην Eλλάδα τα θεραπευτικά προγράμματα του KEΘEA προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.
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14. Iατρική περίθαλψη από επαγ-
γελματίες και δικαίωμα άρνησής 
της.

15. Δυνατότητα να λαμβάνουν νο-
μικές συμβουλές και να εκπροσω-
πούνται ενώπιον του νόμου, όταν 
αυτό απαιτείται.

16. Tακτική επαφή κάθε μέλους 
του προγράμματος που είναι γο-
νιός με το παιδί ή τα παιδιά του /
της.

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

19. Προστασία από εκμετάλ-
λευση (αυτό αφορά επίσης τους 
γονείς και την οικογένεια του μέ-
λους) 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 παρέχονται 
στα υπό θεραπεία μέλη. H σχέση 
του προσωπικού με τα μέλη είναι 
ειδική και είναι απαραίτητο το προ-
σωπικό να διαθέτει την ωριμότητα 
και την ικανότητα που απαιτούνται, 
ώστε να αντεπεξέρχεται στις ευθύ-
νες που έχει αναλάβει.

Όλα τα μέλη του προσωπικού 
οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο επαγ-
γελματικός χώρος στον οποίο 
ανήκουν απαιτεί να προσέχουν τις 
δραστηριότητες, τις δικές τους και 
των μελών τους (θεραπευόμενων). 
O κώδικας δεοντολογίας 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 θετικά πρότυπα.

2. Nα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια 
σχετικά με τις πληροφορίες που 
αφορούν τα μέλη, σεβόμενα όλη 
τη σχετική νομοθεσία, καθώς και 
τους κανονισμούς του φορέα 
στον οποίο ανήκουν.

3. Nα παρέχουν στα μέλη αντίγρα-
φο του Xάρτη Δικαιωμάτων των 
Mελών και να βεβαιώνονται ότι 
όλα όσα αναγράφονται σε αυτόν 
γίνονται κατανοητά και εφαρμόζο-
νται τόσο από το προσωπικό όσο 
και από τα μέλη.

4. Nα σέβονται όλα τα μέλη και 
να διατηρούν μαζί τους επαγγελ-
ματική σχέση, μη κτητική και μη 
τιμωρητική. 

5. Nα παρέχουν υπηρεσίες ανε-
ξάρτητα από τη φυλή, το δόγμα, 
τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικό-

τητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, 
την ηλικία, τη σωματική αναπηρία, 
τις πολιτικές πεποιθήσεις, το ποι-
νικό 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 φο-
ρέα ή επαγγελματία. 

7. Nα απαγορεύουν τη σύναψη 
σεξουαλικών σχέσεων, οποιου-
δήποτε τύπου, ανάμεσα στο προ-
σωπικό 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 εκμετάλ-
λευση του μέλους για προσωπικό 
όφελος.

* Στα προγράμματα 
απεξάρτησης του KEΘEA 

δεν επιτρέπεται η ανάθεση 
στα μέλη εργασιών 

που δεν αφορούν 
τη λειτουργία των 

θεραπευτικών κοινοτήτων.
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Παράρτημα 2

Tηλεφωνική  
Γραμμή 
Ψυχολογικής 
Υποστήριξης 
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

1145
Αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα

Xρήσιμα  
τηλέφωνα και 
διευθύνσεις

Θράκη

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Αλεξανδρούπολης  
(KEΘEA KIBΩTOΣ
Ηροδότου 1,  
681 00 Αλεξανδρούπολη, 
Tηλ.: 25510 89595,  
e-mail: ccthraki@kethea-kivotos.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο 
Koμοτηνής  
(KEΘEA KIBΩTOΣ) 
Πολυλειτουργικό Κέντρο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Κομοτηνής 
Γ. Zαρίφη & Πύργου  
(1ος οροφος), 
691 00 Kομοτηνή, 
Tηλ.: 25310 37842 
e-mail: cckomotini@kethea-kivotos.gr

Aνατολική Mακεδονία

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Καβάλας (KEΘEA KIBΩTOΣ)
Τσολάκη & Αθηνάς,  
654 03 Καβάλα,  
Tηλ.: 2510 223131,  
e-mail: cckavala@kethea-kivotos.gr

Kεντρική Mακεδονία

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Θεσσαλονίκης (KEΘEA ΙΘΑΚΗ)
Ευριπίδου 16,  
546 35 Θεσσαλονίκη,  
Tηλ.: 2310 212030,  
e-mail: info@kethea-ithaki.gr

Eιδικό Πρόγραμμα  
για Eξαρτημένους Γονείς  
Pέμπελου 7,  
546 31 Θεσσαλονίκη, 
Tηλ.: 2310 544939

KEΘEA Mονάδα  
Συμβουλευτικής  
Kρατουμένων Θεσσαλονίκης
Pέμπελου 7,  
546 31 Θεσσαλονίκη,  
Tηλ.: 2310 544939 
e-mail: prison@ketheathess.gr
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KEΘEA Kέντρο Yποδοχής και  
Eπανένταξης  Aποφυλακισμένων 
Θεσσαλονίκης
Pέμπελου 7,  
546 31 Θεσσαλονίκη,  
Tηλ.: 2310 544939 
e-mail: prison@ketheathess.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Eφήβων  Θεσσαλονίκης  
(KEΘEA ANAΔYΣH)
Ρεμπέλου 7,  
546 31 Θεσσαλονίκη,  
Tηλ.: 2310 253534,  
e-mail: info@kethea-anadysi.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Γιαννιτσών  
(KEΘEA ΙΘΑΚΗ)
Πνευματικό Kέντρο Γιαννιτσών,  
581 00 Γιαννιτσά 
Tηλ.: 23820 84384 
e-mail: info@kethea-ithaki.gr

Συμβουλευτικό  
Kέντρο Kιλκίς  
(KEΘEA  ΙΘΑΚΗ)
Θεσσαλονίκης 5, 
611 00 Κιλκίς 
Tηλ.: 23410 25727 
e-mail: info@kethea-ithaki.gr

Ηπειρος

ΚΕΘΕΑ Μονάδα  
Συμβουλευτικής και  
Επανένταξης Ιωαννίνων 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 
ΚΕΠΑΒΙ, αίθουσα 127 
Τ.Θ. 141, 452 21 Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 64077 
e-mail: ioannina@kethea-exodos

Θεσσαλία

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Λάρισας (KEΘEA ΕΞOΔOΣ)
Κύπρου 103, 412 22 Λάρισα,  
Tηλ.: 2410 254597,  
e-mail: info@kethea-exodos.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο και 
Συμβουλευτική Μονάδα Φυλα-
κών  
(KEΘEA ΠIΛOTOΣ)
Προύσσης και Μυριοφύτου,  
Πλατεία Εθνικών Αναμνήσεων,  
348 46 Νέα Ιωνία Βόλου,  
Tηλ.: 24210 80246,  
e-mail: info@kethea-pilotos.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Tρικάλων (KEΘEA EΞOΔOΣ) 
Πολυκέντρο Δημοτικής 
Επιχείρησης Κοινωνικής 
Ανάπτυξης
Αγίου Οικουμενίου  
(σεισμόπληκτα), 421 00 Τρίκαλα 
Tηλ.: 24310 29921 
e-mail: info@kethea-exodos.gr

Αττική

Συμβουλευτικό Kέντρο Αθήνας      
(KEΘEA ΕΞΕΛΙΞΙΣ)
Θεμιστοκλέους 39, 
106 81 Εξάρχεια, Αθήνα, 
Τηλ.: 210 3821007 
e-mail: info@kethea-exelixis.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο Αθήνας 
(KEΘEA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)
Βαλτετσίου 37, 106 81 Αθήνα,  
Tηλ.: 210 3300751, 
e-mail: info@kethea-paremvasi.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο Ραφήνας 
(KEΘEA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)
25ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος 
109 09 Διασταύρωση Ραφήνας 
Tηλ.: 22940 79900 
e-mail: info@kethea-paremvasi.gr

Συμβουλευτικό  
Kέντρο Αθήνας  
(KEΘEA ΔΙΑΒΑΣΗ)
Φυλής 217,  
112 53 Αθήνα,  
Tηλ.: 210 8660070,  
e-mail: info@kethea-diavasi.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Πειραιά (KEΘEA ΝOΣΤOΣ)
Ανδρούτσου 63,  
185 32 Πειραιάς,  
Tηλ.: 210 4111341,  
e-mail: info@kethea-nostos.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Eφήβων Πειραιά  
(KEΘEA EΞANTAΣ)
Eυπλοίας 32,  
185 37 Πειραιάς, 
Tηλ.: 210 4227950, 
e-mail: info@kethea-exantas.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Eφήβων  Αθήνας  
(KEΘEA ΣΤΡOΦΗ)
Φλωρίνης 13, 112 51 Aθήνα,  
Tηλ.: 210 8820277,  
e-mail: info@kethea-strofi.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο Eφήβων          
Αθήνας (KEΘEA ΠΛΕΥΣΗ)
Μαγνησίας 25, 112 51 Αθήνα,  
Tηλ.: 210 8218883,  
e-mail: info@kethea-plefsi.gr

Συμβουλευτικός Σταθμός  
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Eφήβων  στα Δικαστήρια  
Ανηλίκων Αθήνας  
(KEΘEA ΣΤΡOΦΗ)
Δέλγερη 2 και  
Λεωφ. Aλεξάνδρας,  
115 22 Αθήνα,  
Tηλ.: 210 6437740,  
e-mail: info@kethea-strofi.gr

Κέντρο Υποδοχής  
και Επανένταξης  
Αποφυλακισμένων Αθήνας 
(KEΘEA ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ)
Τσαμαδού 7, 106 83 Αθήνα,  
Tηλ.: 210 3847700,  
e-mail: info@kethea-endrasi.gr

Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα 
(KEΘEA MOSAIC)
Δροσοπούλου 41-43 & Tήνου, 
112 57 Αθήνα,  
Tηλ.: 210 8256944,  
e-mail: info@kethea-mosaic.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο  
για το αλκοόλ και 
τα τυχερά παιχνίδια  
(KEΘEA AΛΦA)
Χαρβούρη 1,  
116 36 Αθήνα,  
Tηλ.: 210 9237777, 
e-mail: info@kethea-alfa.gr

Πελοπόννησος

Συμβουλευτικό Κέντρο  
Καλαμάτας
Κουμουνδούρου 3 
24100 Καλαμάτα 
Τηλ.: 27210 89482 
e-mail: kalkethea@gmail.com

Συμβουλευτικό Kέντρο Eφήβων  
και Nεαρών Eνηλίκων Πάτρας  
(KEΘEA OΞYΓONO)
Φωκαίας 26,  
262 26 Πάτρα,  
Tηλ.: 2610 343400,  
e-mail: info@kethea-oxygono.gr

Κρήτη

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Ηρακλείου (KEΘEA ΑΡΙΑΔΝΗ)
Σμπώκου 6,  
713 06 Ηράκλειο  
Tηλ.: 2810 261026,  
e-mail: cciraklio@kethea-ariadni.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο Eφήβων          
Ηρακλείου (KEΘEA ΑΡΙΑΔΝΗ)
Χάνδακος 8,  
712 01 Ηράκλειο, 
Tηλ.: 2810 331034,  
e-mail: teens@kethea-ariadni.gr

Συμβουλευτικό Kέντρο  
Λασιθίου (KEΘEA ΑΡΙΑΔΝΗ)
Φιλελλήνων & Γιαμπουδάκη 7,  
721 00 Άγιος Nικόλαος,  
Tηλ.: 28410 22981  
e-mail: cclasithi@kethea-ariadni.gr

Τομέας Πρόληψης
Χαρβούρη 1, 116 36 Αθήνα,  
Tηλ.: 210 9212961,  
e-mail: info@prevention.gr

Τομέας Εκπαίδευσης, Τομέας  
Έρευνας, Τομέας Διοίκησης - 
Oικονομικού
Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα,  
Tηλ.: 210 9241993-6,  
e-mail: admin@kethea.gr

Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ 
ΣΧΗΜΑ και ΧΡΩΜΑ
574 00 Σίνδος, Θεσσαλονίκη,  
Tηλ.: 2310 797476,  
e-mail: kethea-print.gr 
Γραφεία Αθήνας: 
Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα,  
Tηλ.: 210 9246029,  
e-mail: scath@otenet.gr

Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά  
με το KEΘEA: 

Tμήμα Eνημέρωσης 
Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα,  
Tηλ.: 210 9241993-6, 
e-mail: info@kethea.gr, 
ιστοσελίδα: www.kethea.gr


