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To ΚΕΘΕΑ, το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτη-
σης και κοινωνικής ένταξης στη χώρα μας, παρουσιάζει 
στην έκδοση αυτή τον απολογισμό του για το 2011. Εδώ 
και 3 δεκαετίες βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών 
και τις οικογένειές τους με προγράμματα κατάλληλα σχε-
διασμένα, για  να στηρίζουν ανθρώπους με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και ανάγκες. Σε ετήσια βάση περισσότε-
ρα από 15.000 άτομα, χρήστες ουσιών και οικογένειες, 
λαμβάνουν δωρεάν αποτελεσματικές και κοινωνικά αντα-
ποδοτικές υπηρεσίες  από το ΚΕΘΕΑ, χάρη κυρίως στους 
πόρους που του εμπιστεύεται η πολιτεία αλλά και τις δι-
κές του προσπάθειες αυτοχρηματοδότησης. Ο δημόσιος 
απολογισμός για το έργο του και ο νηφάλιος, τεκμηριω-
μένος λόγος για το πρόβλημα των ναρκωτικών υπήρξαν 
όλα αυτά τα χρόνια σημαντικό κομμάτι της προσπάθει-
ας του ΚΕΘΕΑ για ανοικτή σχέση με την κοινωνία, προς 
όφελος αυτών που έχουν ανάγκη από βοήθεια.

Τη φετινή απολογιστική έκδοση αναπόφευκτα διατρέχει 
το θέμα της οικονομικής κρίσης, που ρίχνει τη βαριά σκιά 
της πάνω στη ελληνική κοινωνία την τελευταία τριετία. 

Εξαιτίας της κρίσης όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα 
καταφεύγουν στη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσι-
ών (ή άλλες μορφές εθισμού) και ο δρόμος της επιστρο-
φής στη ζωή θα γίνεται πιο δύσβατος για όσους αποφα-
σίζουν να τον ακολουθήσουν. Όλο και περισσότεροι άν-
θρωποι θα κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο και 
να παραμείνουν εγκλωβισμένοι εκεί. Η απεξάρτηση και 
επανένταξη δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση, τώρα γίνε-
ται κάτω από ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες και με λιγό-
τερους πόρους.

Για αυτό σήμερα, πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, η υπο-
στήριξη της κοινωνίας είναι ο καταλύτης στη διαδικασία 
απεξάρτησης και ισότιμης ένταξης. Με την ευκαιρία του 
απολογισμού αυτού το ΚΕΘΕΑ θέλει να ευχαριστήσει 
ακόμα μια φορά όλους όσοι  βοηθούν το έργο του, αλλη-
λέγγυοι απέναντι στους ανθρώπους που μάχονται για μια 
δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η αλληλεγγύη αυτή  αποτελεί 
ανάχωμα απέναντι στους κινδύνους που απειλούν την 
κοινωνική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα την πε-
ρίοδο της κρίσης και δίνουν ελπίδα για έξοδο από αυτήν.

Πρόλογος
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To 2011 υπήρξε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη 
χώρα μας, καθώς η κρίση εδραιώθηκε σε όλο το φάσμα 
της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Η συ-
νεχής αύξηση της ανεργίας, η σημαντική μείωση των ει-
σοδημάτων, η εξάπλωση της φτώχιας, η αποδυνάμωση 
της κοινωνικής πολιτικής και η απουσία προοπτικής εξό-
δου από την κρίση εντείνουν τα προβλήματα της ελλη-
νικής κοινωνίας και διαβρώνουν τη συνοχή της. Η κρί-
ση υποβαθμίζει τις συνθήκες ζωής, επηρεάζει αρνητικά 
την ψυχική και σωματική υγεία, εντείνει την περιθωριο-
ποίηση και την παραβατικότητα, υποθάλπει φαινόμενα 
κοινωνικής έντασης και βίας, αυξάνει τις ανισότητες και 

θέτει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι από το 2009 και μετά υπάρχει σαφής επι-
δείνωση διαφόρων δεικτών υγείας του πληθυσμού, αύ-
ξηση της κατάθλιψης, των αυτοκτονιών και της εγκλη-
ματικότητας. 

Οι επιπτώσεις είναι πιο έντονες για τους ευάλωτους πλη-
θυσμούς, όπως οι χρήστες ουσιών, που ήταν ήδη πολ-
λαπλώς επιβαρυμένοι πριν από την κρίση. Μεταξύ των 
χρηστών που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών ο αριθ-
μός νέων κρουσμάτων ΗΙV σχεδόν οκταπλασιάστηκε 
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011. Εξίσου ανησυχητικά 

Οικονομική κρίση, 
εξάρτηση και απεξάρτηση

➤ Η οικονομική κρίση επηρεάζει περισσότερο 
τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τους πιο 
αδύναμους σε μια κοινωνία.

➤ Η κρίση ευνοεί την αντίληψη ότι κάποιες 
κοινωνικές ομάδες είναι κατώτερες από άλλες 
με μεγαλύτερη εξουσία ή επιρροή, θέτοντας σε 
κίνδυνο τα δικαιώματά τους.

ΟιΚΟνΟΜιΚΗ ΚΡιΣΗ ΚΑι ΧΡΗΣΗ ΟΥΣιΩν

Οικονομική κρίση Συναισθηματικές επιπτώσεις Mηχανισμοί ανακούφισης

Ανεργία 
και σημαντική 
μείωση του 
εισοδήματος

Άγχος
Κατάθλιψη
Ματαίωση

Ψυχοσωματικά συμπτώματα
Μείωση της αυτοεκτίμησης
Συναισθηματική εξάντληση

Χρήση 
και κατά-

χρηση αλκοόλ 
και παράνομων 

ουσιών
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αυξάνονται και οι δείκτες επιπολασμού της ηπατίτιδας C. 
Διαπιστώνεται επίσης στροφή των εξαρτημένων σε νέ-
ες, πιο οικονομικές αλλά εξαιρετικά επικίνδυνες ουσίες, 
όπως η κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. Παράλληλα, η κρί-
ση επηρεάζει το κίνητρό τους για θεραπεία, τις προο-
πτικές ισότιμης και παραγωγικής επανένταξής τους στην 
κοινωνία, καθώς και τη δυνατότητα του οικογενειακού 
τους περιβάλλοντος να κινητοποιηθεί και να στηρίξει την 
προσπάθεια απεξάρτησης. Την ίδια στιγμή ευνοεί πολλούς 
από τους επιβαρυντικούς ατομικούς, οικογενειακούς και 
κοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν στη χρήση πα-
ράνομων και νόμιμων ουσιών. Οι μακροπρόθεσμες συ-
νέπειες για την υγεία, την ασφάλεια και τη συνοχή της 
ελληνικής κοινωνίας είναι προφανείς. 

Tο ΚΕΘΕΑ προσπάθησε να ανταποκριθεί στις νέες ανά-
γκες της ελληνικής κοινωνίας για πρόληψη, θεραπεία 
και επανένταξη, παρά τις εντεινόμενες ελλείψεις του σε 
πόρους και προσωπικό. Η κρίση δεν οξύνει μόνο τα κοι-
νωνικά προβλήματα, αλλά περιορίζει δραματικά και τις 
δυνατότητες αντιμετώπισής τους, επειδή οδηγεί σε συρ-
ρίκνωση την κοινωνική πολιτική και το κράτος πρόνοι-
ας. Υπηρεσίες και προγράμματα στο χώρο της υγείας και 
της κοινωνικής φροντίδας χρειάζεται να αναπροσαρμό-
σουν τη στρατηγική τους, για να αντεπεξέλθουν στους 
μειωμένους προϋπολογισμούς, την αδυναμία προσλή-
ψεων και τις επιπτώσεις που έχουν στους εξυπηρετου-
μένους αλλά και το προσωπικό τους η κρίση και τα μέ-
τρα λιτότητας. 

➤ Όταν οι κοινωνίες χάνουν τη συνοχή τους,
σημειώνει ο ΟΗΕ (ΙNCB, 2012), είναι πολύ 
πιθανόν να βρεθούν αντιμέτωπες με τη χρήση 
ουσιών και την εγκληματικότητα, που με τη σειρά 
τους εντείνουν την κοινωνική αποσταθεροποίηση,
δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο.

➤ Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκω-
τικά επισημαίνει (ΕMCDDA, 2010) ότι οι κυβερ-
νήσεις χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τη σχέση 
κόστους-οφέλους των υπηρεσιών πριν προβούν 
σε περικοπές δαπανών.

Η στρατηγική του ΚΕΘΕΑ στην κρίση

➔ Αναδιοργάνωση υπηρεσιών. 

➔ Συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων και ανταπόκριση στις νέες ανάγκες.  

➔ Προώθηση της συνεργασίας και της συμπληρωματικότητας με άλλους φορείς.

➔ Συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
των υπηρεσιών του.

➔ Ενεργητική συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο για μια επίκαιρη και αποτελεσματική πολιτική για τα 
ναρκωτικά. 

➔ Στήριξη των επαγγελματιών στο χώρο των εξαρτήσεων με προγράμματα και δράσεις δια βίου      
εκπαίδευσης.

➔ Συμπίεση λειτουργικών δαπανών.

➔ Αύξηση της αυτοχρηματοδότησης.

➔ Αξιοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

➔ Διαφάνεια και λογοδοσία.
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Χωρίς αμφιβολία το ΚΕΘΕΑ είναι ένας από τους πολλούς εθνικούς θησαυρούς και ένας από 
τους πολλούς λόγους για τους οποίους η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι περήφανη. Η περικοπή 
του προϋπολογισμού στον τομέα της θεραπείας και της πρόληψης είναι απίθανο να προσφέρει 
οποιαδήποτε οικονομική ανακούφιση. Τα δεδομένα από πολλές ανάλογες περιπτώσεις 
παγκοσμίως δείχνουν με σαφήνεια ακριβώς το αντίθετο. Tο μέτρο αυτό συνήθως οδηγεί σε 
ταχεία και σημαντική αύξηση των δαπανών εξαιτίας της αύξησης της θνησιμότητας, της χρήσης 
των δημόσιων υπηρεσιών, του κόστους της υγείας, των απωλειών στην παραγωγικότητα, της 
εγκληματικότητας, καθώς και πολλών άλλων ζητημάτων δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 
Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι τα οφέλη της διατήρησης ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού 
ΚΕΘΕΑ αντισταθμίζουν κατά πολύ το κόστος.

Ιgor Koutsenοk, αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας για την 
Εγκληματικότητα και την Εξάρτηση (UCSDccarta)

Toν Αύγουστο του 2011 η κατάσταση για το ΚΕΘΕΑ έγι-
νε κρίσιμη, όταν δημοσιοποιήθηκε η αιφνίδια και δραμα-
τική περικοπή της επιχορήγησής του κατά 51%, ταυτό-
χρονα με την πρόθεση εφαρμογής του μέτρου της εργα-
σιακής εφεδρείας στον οργανισμό. 

Ο συνακόλουθος κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας μο-
νάδων του ΚΕΘΕΑ και επιστροφής των υπό θεραπεία 
εξαρτημένων στις πιάτσες, τη φυλακή και την εξαθλίω-
ση, κινητοποίησε όχι μόνο τα μέλη και τους εργαζoμέ-
νους στον οργανισμό, αλλά και ευρύτερα τμήματα της 
ελληνικής κοινωνίας, καθώς και τη διεθνή κοινότητα. Πε-
ριφέρειες, δήμοι, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φο-
ρείς, διακεκριμένοι επιστήμονες και οργανισμοί του εξω-
τερικού από το χώρο των εξαρτήσεων, πρόσωπα του δη-
μόσιου βίου και εκπρόσωποι από όλο το φάσμα του πο-
λιτικού κόσμου εξέφρασαν με ψηφίσματα, επιστολές, μη-
νύματα συμπαράστασης αλλά και μέσα από το θεσμικό 
τους ρόλο την υποστήριξή τους προς το ΚΕΘΕΑ. 

Οι αντιδράσεις αυτές έδειξαν ότι η προάσπιση του δικαι-
ώματος στην απεξάρτηση και την κοινωνική ένταξη είναι 
ένα θέμα που αγγίζει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. 
Ιδίως σε μια περίοδο που αυτό προσλαμβάνει νέες δια-
στάσεις στις μεγάλες πόλεις και τις τοπικές κοινωνίες, στο
δρόμο, στη γειτονιά, στους χώρους εκπαίδευσης, δουλειάς 
και ψυχαγωγίας.

Η εμπειρία και τα ερευνητικά στοιχεία διεθνώς δείχνουν 
με σαφήνεια ότι οι περικοπές των δαπανών στον τομέα 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων δεν προσφέρουν κανέ-
να ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος, αλλά έχουν το 
ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: την αύξηση του κόστους 
για την κοινωνία. Η παραμονή των εξαρτημένων στη χρή-
ση συνεπάγεται αυξημένη χρήση των υπηρεσιών υγείας 
και των προνοιακών δομών, μεγαλύτερα ποσοστά πρό-
ωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ενδο-οικογενειακής 
βίας και παραμέλησης παιδιών, αυξημένο κίνδυνο μετά-
δοσης λοιμωδών νοσημάτων, περαιτέρω εξάπλωση της 
χρήσης ουσιών, κοινωνική όχληση, απώλειες στην πα-
ραγωγικότητα και υψηλότερο κόστος των συστημάτων 
δίωξης και απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

Με τη συμπαράσταση της κοινωνίας το ΚΕΘΕΑ κατάφε-
ρε να περιορίσει σημαντικά τις απώλειες το 2011, αλλά 
έχει μπροστά του ένα δύσκολο δρόμο. Σε μια περίοδο όπου 
οι αποφάσεις λαμβάνονται με αποκλειστικό κριτήριο την 
επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, χωρίς αξιολόγηση του 
έργου και της αποτελεσματικότητας των οργανισμών αλλά 
και των αναγκών της κοινωνίας, η ψυχοκοινωνική φρο-
ντίδα των χρηστών και η κοινωνική ένταξη των απεξαρ-
τημένων κινδυνεύουν να θεωρηθούν πολυτέλεια. Xω-
ρίς αυτές, όμως, συντελείται ένα ακόμα ρήγμα στο δίκτυ 
ασφαλείας που διαθέτει η χώρα μας για να στηρίξει τους 
πιο αδύναμους, να αναχαιτίσει τις αρνητικές συνέπειες 
της κρίσης και να ενισχύσει την κοινωνική της συνοχή.

̔̔
̔̔
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απώλειες 
στην 

παραγω-
γικότητα

κόστος 
δίωξης 

και 
απονομής 
δικαιοσύ-

νης

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης γίνεται όλο και πιο επί-
καιρο το ερώτημα αν οι πόροι που ξοδεύει η κοινωνία για 
την απεξάρτηση και την επανένταξη πιάνουν τόπο και είναι 
ανταποδοτικοί. Το ΚΕΘΕΑ, επιχειρώντας να απαντήσει τεκ-
μηριωμένα στο ερώτημα αυτό, πραγματοποίησε το 2011 
έρευνα οικονομικής αποδοτικότητας των υπηρεσιών του. 
Η έρευνα ανέλυσε το οικονομικό κόστος παραμονής των 
ατόμων στη χρήση και το συνέκρινε με το κόστος της συμ-
μετοχής τους στη Θεραπευτική Κοινότητα. Τα προκαταρ-
κτικά αποτελέσματα στοιχειοθετούν την ανταποδοτικό-
τητα της ολοκληρωμένης ψυχοκοινωνικής προσέγγισης 
που εφαρμόζει  το ΚΕΘΕΑ για την κοινωνία και την οικο-
νομία. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα πορίσμα-
τα ανάλογων ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία και υπο-
γραμμίζουν την ανάγκη να ενισχυθούν τα προγράμματα 
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης, ιδίως σήμερα 
που ευνοείται η εξάπλωση διαφόρων μορφών εθισμού. 

ΣΤΟΧΟΙ

Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πε-
δίο της οικονομικής αξιολόγησης. Συνίσταται στη συγκρι-
τική ανάλυση του κόστους της εξάρτησης και της θερα-
πείας απεξάρτησης μέσα από:

Α. Την αποτίμηση του κοινωνικού κόστους της εξάρ-
τησης. Για το σκοπό αυτόν επιχειρήθηκε η εκτίμηση τεσ-
σάρων μεγάλων κατηγοριών κόστους που συνδέονται 
με τη χρήση ουσιών: α. του κόστους χρήσης υπηρεσιών 
σωματικής υγείας από τους εξαρτημένους, β. του κόστους 
χρήσης υπηρεσιών ψυχικής υγείας, γ. του συνδεόμενου 
με το φαινόμενο της χρήσης κόστους αστυνόμευσης και 
απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και δ. του κόστους 
συμμετοχής των εξαρτημένων σε μη νόμιμες δραστη-
ριότητες. 

Β. Την αποτίμηση του οικονομικού κόστους των Θε-
ραπευτικών Κοινοτήτων. 

Γ. Τη διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει στην κα-
τάσταση του χρήστη, και συνακόλουθα στις διάφορες 
κατηγορίες κοινωνικού κόστους, η αύξηση του χρόνου 
παραμονής στην εξάρτηση.

Δ. Τη σύνδεση των ευρημάτων σχετικά με το οικονομι-
κό κόστος και όφελος με την αποτελεσματικότητα των 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων, προκειμένου να προσδιο-
ριστεί το συνολικό όφελος, σε βάθος χρόνου, των Θερα-
πευτικών Κοινοτήτων για την κοινωνία.

Η οικονομική αποδοτικότητα 
των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ

EΡΕΥΝΑ

εξάπλωση 
χρήσης,

κοινωνική 
όχληση

χρήση 
υπηρεσιών 
υγείας και 
πρόνοιας

εγκατά-
λειψη 

σχολείου, 
ενδο-οικο-
γενειακή 

βία, παρα-
μέληση 
παιδιών

Οι επιπτώσεις 
της εξάρτησης
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Μέσο κόστος νοσηλείας σε νοσοκομείο για προβλήματα σωματικής υγείας: Αριθμός 
ημερών νοσηλείας Χ Μέση τιμή Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (ΚΕΝ) για την κατάσταση 
«Δυσλειτουργία από χρήση οπιοειδών/ή και άλλων ναρκωτικών και εξάρτηση» για 1 μέρα 
νοσηλείας (117 €).

Μέσο κόστος επισκέψεων σε νοσοκομείο για προβλήματα σωματικής υγείας: Αριθμός 
επισκέψεων Χ Εισιτήριο εισόδου στις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας 
(15 €).

Μέσο κόστος επίσκεψης σε γιατρό για προβλήματα σωματικής υγείας: Αριθμός επισκέ-
ψεων Χ Μέσο κόστος επίσκεψης σε ιδιώτη γιατρό (50 €).

Μέσο κόστος νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική: Αριθμός ημερών νοσηλείας Χ Μέσο νο-
σήλιο για 1 μέρα νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική (Γ’ Θέση = 51 €).

Μέσο κόστος επίσκεψης σε ψυχιατρική κλινική: Αριθμός επισκέψεων Χ Εισιτήριο εισό-
δου στις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας (15 €).

Μέσο κόστος επίσκεψης σε ψυχίατρο: Αριθμός επισκέψεων Χ Μέσο κόστος επίσκεψης 
σε ιδιώτη ψυχίατρο (50 €).

Mέσο κόστος σύλληψης: Αριθμός συλλήψεων Χ Μέσο ωρομίσθιο πρωτοδιοριζόμενου 
αστυνομικού Χ 2 ώρες (Μέση διάρκεια εντοπισμού, σύλληψης και προσαγωγής στο αστυ-
νομικό τμήμα = 20 €).

Μέσο κόστος εμφάνισης σε δικαστήριο: Αριθμός εμφανίσεων Χ Μέσο ωρομίσθιο πρωτο-
διοριζόμενου πρωτοδίκη Χ 1 ώρα (Μέση διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας = 16 €).

Μέσο κόστος φυλάκισης: Αριθμός ημερών φυλάκισης Χ Μέσο κόστος εγκλεισμού (30 €).

Συνολικός αριθμός ημερών κράτησης: Αριθμός ημερών Χ Κόστος εγκλεισμού (30 €) + 
Κόστος προσαγωγής στις ανακριτικές αρχές (ωρομίσθιο 2 πρωτοδιοριζόμενων αστυνομικών 
για 2 ώρες = 40 € + ωρομίσθιο πρωτοδιοριζόμενου δικαστικού υπαλλήλου για 2 ώρες = 32 €).

MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Α. Αποτύπωση του κοινωνικού κόστους           
της εξάρτησης

Για την αποτύπωση του κοινωνικού κόστους της εξάρ-
τησης αξιοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο στα πρό-
τυπα της έρευνας οικονομικής αποδοτικότητας της  Ένω-
σης Θεραπευτικών Κοινοτήτων Αυστραλίας (AFTC). Εξε-
τάστηκαν για την περίοδο του έτους πριν από την ένταξη 

στη θεραπεία: α. η χρήση υπηρεσιών για τη φροντίδα της 
σωματικής υγείας, β. η χρήση υπηρεσιών για τη φρο-
ντίδα της ψυχικής υγείας γ. η εμπλοκή με την αστυνο-
μία και το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, 
δ. τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, ε. τα έσοδα 
από την εργασία και στ. τα έσοδα από τη χρήση υπηρε-
σιών πρόνοιας (επιδόματα). Το ερωτηματολόγιο συμπλη-
ρώθηκε από το σύνολο των ατόμων που βρίσκονταν 
στην κύρια θεραπευτική φάση των προγραμμάτων του 
ΚΕΘΕΑ (Ν=340).

ΑπΟΤΥπωΣη μΕΓΕΘωΝ ΚΟΣΤΟΥΣ thΣ ΕξΑΡΤηΣηΣ
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟιΚΟνΟΜιΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Αποτελέ-
σματα

Μετατροπή 
σε μονάδες 

κόστους 
(ΕΤΟΣ)

Συνολικό 
κόστος               

(ν=340)

Ετήσιο 
κόστος ανά 

άτομο 
(ν=340)

Ετήσιο 
κόστος ανά 
άτομο / ανά 

ημέρα (N=340)

Συνολικός αριθμός ημερών 
νοσηλείας 

1.186 1.387.627 138.762 408,1235294 1,118146656

Συνολικός αριθμός επισκέψεων         
σε νοσοκομείο 

1.361 199.668 19.957 58,69705882 0,16081386

Συνολικός αριθμός επισκέψεων        
σε γιατρό 

1.079 539.501 53.950 158,6764706 0,434730056

Συνολικός αριθμός ημερών 
νοσηλείας (Ψ) 

1.016 518.166 51.816 152,4 0,417534247

Συνολικός αριθμός επισκέψεων        
σε κλινική (Ψ) 

380 55.759 5.577 16,40294118 0,044939565

Συνολικός αριθμός επισκέψεων        
σε ψυχίατρο 

1.628 814.002 81.400 239,4117647 0,655922643

Συνολικός αριθμός συλλήψεων 777 155.205 15.520 45,64705882 0,125060435

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων       
σε δικαστική αίθουσα 

576 92.163 9.216 27,10588235 0,074262691

Συνολικός αριθμός ημερών 
κράτησης 

1.503 15.024.610 150.246 441,9 1,210684932

Συνολικός αριθμός ημερών 
φυλάκισης 

15.467 4.640.104 464.010 1.364,735294 3,739000806

Δαπάνες για ναρκωτικά 6.099.200 6.099.200 6.099.200 17.938,82353 49,14746172

Δαπάνες για φάρμακα για 
προβλήματα σωματικής υγείας

175.770 175.770 175.770 516,9705882 1,416357776

Δαπάνες για φάρμακα για 
προβλήματα ψυχικής υγείας 

432.438 432.438 432.438 1.271,876471 3,48459307

Δαπάνες για δικηγόρους 870.680 870.680 870.680 2.560,823529 7,015954875

Συνολικά έσοδα από πώληση 
ναρκωτικών 

4.750.244 4.750.244 4.750.244 13.971,30588 38,27755036

Συνολικά έσοδα από κλοπές            
στην οικογένεια

834.816 834.816 834.816 2.455,341176 6,726962127

Συνολικά έσοδα από κλοπές 1.348.918 1.348.918 1.348.918 3.967,405882 10,86960516

Συνολικά έσοδα από άλλες 
παράνομες δραστηρίοτητες 

1.109.351 1.109.351 1.109.351 3.262,797059 8,939170024

Συνολικά έσοδα από εργασία 2.798.809 2.798.809

Συνολικά έσοδα από επιδόματα 326.781 326.781 326.781 961,1205882 2,633207091

ΣΥνΟΛΟ 16.938.652 49.819,56471 136,4919581
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Β. Αποτύπωση του κόστους θεραπείας

Για την αποτύπωση του κόστους θεραπείας χρησιμοποι-
ήθηκε το εργαλείο ανάλυσης κόστους DATCAP (Drug 
Abuse Treatment Cost Analysis Program). Η ελληνική 
μετάφραση και απόδοση του εργαλείου έχει την επίσημη 
αδειοδότηση από τους κατασκευαστές. Το εργαλείο απο-
τελεί ένα δομημένο αυτοχορηγούμενο ερωτηματολόγιο, 
το οποίο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο διαχείρισης 
των οικονομικών στοιχείων της θεραπευτικής μονάδας/
προγράμματος με την παρουσία εκπαιδευμένου συνε-
ντευκτή. Έχει χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση παρεμ-
βάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν και τη Θεραπευτική Κοι-
νότητα (διαμονής ή εξωτερικής παρακολούθησης).

Οι κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο εργαλείο 
είναι οι ακόλουθες:

➔ Στοιχεία κίνησης του προγράμματος (δυναμικότητα, 
δύναμη, διακοπές κ.λπ.).

➔ Μισθοδοσία προσωπικού και άλλες αποζημιώσεις. 

➔ Λειτουργικές δαπάνες (ενοικιάσεις κτιρίων, διατροφή, 
θέρμανση, ύδρευση, ηλεκτροδότηση, τηλέφωνα, γρα-
φική ύλη κ.ά.). 

➔ Δαπάνες για πάγια στοιχεία (εξοπλισμός, συντήρηση 
εγκαταστάσεων, αποσβέσεις).

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης επιλέχθηκαν: μία 
Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ), μία 
Θεραπευτική Κοινότητα ημερήσιας φροντίδας (Πρωινό 
πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ) και ένα πρόγραμμα 
εξωτερικής παρακολούθησης (Βραδινό Πρόγραμμα του 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ). Τα προγράμματα αυτά αντιπροσωπεύ-
ουν τα τρία βασικά είδη θεραπευτικών παρεμβάσεων 
του ΚΕΘΕΑ, τα οποία έχουν διαμορφωθεί για να ανταπο-
κρίνονται στις ανάγκες εξαρτημένων με διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά. Η ανάλυση κόστους των παραπάνω προ-
γραμμάτων αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΑνΑΛΥΣΗ ΟιΚΟνΟΜιΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑνΑ ΤΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤιΚΗΣ ΚΟινΟΤΗΤΑΣ

Κατηγορία κόστους Διαμονής Ημερήσιας Φροντίδας Εξωτ. Παρακολούθησης

Μισθοδοσία 158.800 265.861 152.097

Άλλες κατηγορίες κόστους προσωπικού 29.000 6.201 2.521

Μισθωμένες υπηρεσίες

Κτίρια και εγκαταστάσεις 44.017

Εξοπλισμός και αποσβέσεις 47.000 21.314 3.587

Προμήθειες και υλικά 170.000 57.353 31.173

Ηλεκτρικό ρεύμα 18.000 5.800 3.887

Φυσικό αέριο  3.000 746

Πετρέλαιο  8.000

Νερό 2.500 729 974

Σκουπίδια

Ασφάλιση 8.500 814 814

Αδειοδότηση

Φορολογία

Φόρος ιδιοκτησίας

Τηλεφωνία 7.000 3.400 2.093

Εκτυπώσεις/Φωτοαντίγραφα 2.000 373 299

Μετακινήσεις μελών (έξοδα κίνησης αυτοκινήτων) 10.000 171 74

Εκδόσεις, συνδρομές, αγορά βιβλίων

Εκπαίδευση προσωπικού 4.500

Μετακινήσεις προσωπικού 8.000 145 45

ΣΥνΟΛΟ 473.300 365.161 242.327

ΠΡΑΓΜΑΤιΚΗ ΔΥνΑΜιΚΟΤΗΤΑ (2010) 44 34 31

ΗΜΕΡΗΣιΟ ΚΟΣΤΟΣ (ανά άτομο) 29,47 29,43 21,42
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Γ. Το προφίλ των συμμετεχόντων και οι επιπτώ-
σεις από την αύξηση του χρόνου παραμονής στη 
χρήση

Για να διερευνηθούν οι επιπτώσεις στην κατάσταση των 
χρηστών και στους δείκτες που σχετίζονται με το κοι-
νωνικό κόστος όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής τους 
στην εξάρτηση, αξιοποιήθηκε το ημιδομημένο ερωτημα-
τολόγιο ΕuropAsi. Το εργαλείο αυτό εξετάζει όλες τις πε-
ριοχές που επηρεάζονται από τη χρήση ουσιών, όπως  η 
σωματική υγεία, η επαγγελματική και εκπαιδευτική κα-
τάσταση, η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, περιλαμβα-
νομένης της χρήσης αλκοόλ, η νομική κατάσταση, οι οι-
κογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, καθώς και η ψυχι-
κή και ψυχιατρική κατάσταση. 

Δ. Σύνδεση οικονομικού κόστους και όφελους με 
την αποτελεσματικότητα

Προκειμένου να εκτιμηθεί το συνολικό όφελος των Θε-
ραπευτικών Κοινοτήτων για την κοινωνία, τα αποτελέ-
σματα της παρούσας έρευνας συνδέθηκαν με τα στοι-
χεία που έχουν προκύψει από την έρευνα αποτίμησης 
της αποτελεσματικότητας των Θεραπευτικών Κοινοτή-
των του ΚΕΘΕΑ, η οποία διενεργήθηκε από την Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

ΑΡΧΙΚΑ ΑπΟΤΕΛΕΣμΑΤΑ

Α. Κόστος εξάρτησης

Η πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων για το κόστος της 
εξάρτησης αποτυπώνεται στον πίνακα της σελ. 12. Η απο-
τύπωση του ημερήσιου κόστους ανά άτομο αφορά το 
άθροισμα όλων των κατηγοριών κοινωνικού κόστους 
διαιρουμένου  με το συνολικό αριθμό ατόμων του δείγμα-
τος (Ν=340). Έτσι το μέσο ημερήσιο κόστος ανά άτομο 
εκτιμήθηκε στα 136,5 ευρώ.

Β. Κόστος θεραπείας 

Η αποτύπωση του κόστους της θεραπείας, ανάλογα με 
τον τύπο της θεραπευτικής δομής, διαμορφώνεται ανά 
άτομο σε 29,47 € για τη Θεραπευτική Κοινότητα διαμο-
νής, σε 29,43 € για τη Θεραπευτική Κοινότητα ημερήσιας 
φροντίδας και σε 21,42 € για το θεραπευτικό πρόγραμμα 
εξωτερικής παρακολούθησης.

Αναλογία κόστους θεραπείας/εξάρτησης

Με βάση τα παραπάνω, η αναλογία κόστους θεραπείας 
και εξάρτησης κυμαίνεται από 1 προς 4,62 € έως 1 προς 
6,4 €, ανάλογα με τον τύπο του θεραπευτικού προγράμ-
ματος. Αναλυτικά: 

Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής: 1/4,62

Θεραπευτική Κοινότητα ημερήσιας φροντίδας: 1/4,64

Θεραπευτικό πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης: 1/6,4

Γ. Το προφίλ των συμμετεχόντων και οι επιπτώ-
σεις από την αύξηση του χρόνου παραμονής στη 
χρήση

Στην έρευνα συμμετείχαν 340 άτομα που βρίσκονταν σε 
διαδικασία θεραπείας σε κάποιο από τα θεραπευτικά προ-
γράμματα ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ τον Οκτώβριο 2011. Από 
αυτά οι 295 (86,8%) είναι άντρες και οι 45 (13,2%) γυναί-
κες. Το 65% είναι ηλικίας 25 με 34 ετών ενώ το 15,6% εί-
ναι κάτω των 25. Ένας στους δύο έχει κάποιο σοβαρό 
χρόνιο πρόβλημα υγείας, ενώ από όσους έχουν κάνει 
εξετάσεις (303 άτομα) το 62% γνωρίζει ότι έχει μολυν-
θεί από ηπατίτιδα. Ο ένας στους δύο δεν έχει απολυτή-
ριο λυκείου, 5 στους 10 είναι άνεργοι κατά τα τρία τελευ-
ταία χρόνια ή έχουν εργαστεί σε περιστασιακή ή επισφα-
λή εργασία και 1 στους 10 βρισκόταν το μεγαλύτερο διά-
στημα σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα. Εννέα στους 
10 συμμετέχοντες είναι μακροχρόνιοι χρήστες ηρωίνης 
και 7 στους 10 έχουν κάνει ενέσιμη χρήση. Τέλος, το 55% 
των ατόμων έχει κατηγορηθεί για κάποιο σοβαρό αδίκη-
μα, και 1 στους 3 έχει φυλακιστεί στο παρελθόν.

Όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής των ατόμων στη 
χρήση, επιβαρύνεται η κατάστασή τους και συνακόλου-
θα το κοινωνικό κόστος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύ-
ξηση του χρόνου παραμονής στη χρήση συνδέεται κυρί-
ως με την επιδείνωση δύο βασικών δεικτών: της παρα-
βατικότητας και του αποκλεισμού από την εργασία. Όσο 
περισσότερο παραμένει κάποιος στη χρήση τόσο οι δεί-
κτες παραβατικότητας (ιστορικό συλλήψεων, καταδικών 
και φυλάκισης) αυξάνονται. Επιπλέον, αυξάνονται και οι 
πιθανότητες αποχής από την αγορά εργασίας (ελλιπής εκ-
παίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και μείωση της 
εργασιακής απασχόλησης). 

Δ. Σύνδεση οικονομικού κόστους και όφελους 
με την αποτελεσματικότητα

Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα των Θεραπευτι-
κών Κοινοτήτων στην Ελλάδα έχει δείξει ότι τα μισά από 
τα άτομα που συμμετείχαν στο θεραπευτικό πρόγραμμα, 
ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής σε αυτό, πέντε χρό-
νια μετά τη θεραπεία απέχουν από τη χρήση ουσιών, την 
παραβατική συμπεριφορά και έχουν επαγγελματική απα-
σχόληση (ΕΣΔΥ, 2002). Αυτό σημαίνει ότι το όφελος που 
προκύπτει από τη λειτουργία των θεραπευτικών κοινο-
τήτων για την κοινωνία αυξάνεται με την πάροδο του χρό-
νου, δεδομένου ότι το κόστος θεραπείας ανά άτομο δεν 
ξεπερνά τα δύο έτη, ενώ τα οφέλη που συνδέονται με 
την αποχή από τη χρήση, την παραβατική συμπεριφορά 
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➤ Η απεξάρτηση δεν σημαίνει 
μόνο επιστροφή στη ζωή για 
τους χρήστες αλλά και μια κοι-
νωνία με μεγαλύτερη συνοχή 
και ασφάλεια, και λιγότερες 
δαπάνες. 

➤ Oι περικοπές στους οργανι-
σμούς απεξάρτησης αυξάνουν 
μακροπρόθεσμα το δημοσιονο-
μικό κόστος, επειδή οι δαπάνες 
μεταφέρονται σε άλλους τομείς, 
όπως η δημόσια υγεία, το σύστη-
μα ποινικής δικαιοσύνης κ.λπ.

➤ Η συρρίκνωση των προγραμ-
μάτων απεξάρτησης και κοινω-
νικής επανένταξης φέρνει σε 
απόγνωση τους ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη και υποσκά-
πτει την κοινωνική συνοχή.

και με την εργασιακή και κοινωνική ένταξη είναι μακρο-
χρόνια. Η σχέση κόστους όφελους για την κοινωνία στην 
πενταετία αυξάνεται, ανεξαρτήτως του χρόνου παραμο-
νής και χωρίς να υπολογίζονται τα έσοδα από την ένταξη 
των ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

ΣΥμπΕΡΑΣμΑΤΑ

Η παραμονή και μόνο στη Θεραπευτική Κοινότητα, ανε-
ξάρτητα από την τελική της έκβαση, έχει σημαντικά οφέ-
λη για την κοινωνία. Για κάθε ένα (1) ευρώ που διατί-
θεται στη θεραπεία εξοικονομούνται από 4,6 μέχρι 6,5 
ευρώ, ανάλογα με το είδος του 
προγράμματος. Η εξοικονόμηση 
προκύπτει από τη μείωση του κό-
στους των υπηρεσιών υγείας, 
δίωξης, απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης, σωφρονισμού κα-
θώς και των άλλων δαπανών 
που προκύπτουν από τη ζωή στη 
χρήση και τις σχετιζόμενες με 
την εξάρτηση δραστηριότητες. 

Το κόστος παραμονής σε μια Θε-
ραπευτική Κοινότητα είναι μι-
κρότερο από αυτό του εγκλει-
σμού. Επιπλέον, η συμμετοχή σε 
μια Θεραπευτική Κοινότητα συν-
δέεται με θετικές προοπτικές για 
το άτομο, επειδή έχει στόχο την 
αποχή από τη χρήση και την πα-
ραβατικότητα, καθώς και την ένταξη στην κοινωνία και 
την αγορά εργασίας, μέσα από συμβουλευτική υποστή-
ριξη, ψυχική απεξάρτηση, εκπαίδευση, οικογενειακή θε-
ραπεία, επαγγελματική κατάρτιση και υποστήριξη. Αντί-

θετα, ο εγκλεισμός στη φυλακή χωρίς θεραπεία σχετί-
ζεται με επιδείνωση της κατάστασης του ατόμου και με 
υψηλά ποσοστά υποτροπής στη χρήση και στο έγκλημα 
μετά την αποφυλάκιση. Όσο μεγαλώνει η διάρκεια πα-
ραμονής στη χρήση, ενισχύεται ο κοινωνικός αποκλει-
σμός μέσα από την επιδείνωση των προβλημάτων της 
παραβατικότητας, της φυλάκισης και της αποχής από 
την αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια αυξάνει το κόστος 
που συνδέεται με την κατάχρηση ουσιών. 

Η συμμετοχή στη Θεραπευτική Κοινότητα συνοδεύεται 
από σημαντικές πιθανότητες πλήρους αποθεραπείας, ανά-
λογα πάντα με το χρόνο παραμονής σε αυτήν, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας 
αποτελεσματικότητας του ΚΕΘΕΑ 
(5ετές follow-up) που πραγμα-
τοποίησε η Εθνική Σχολή Δημό-
σιας Υγείας. Δεδομένου ότι οι 
μισοί από αυτούς που συμμετέ-
χουν σε μια Θεραπευτική Κοινό-
τητα, ανεξαρτήτως χρόνου πα-
ραμονής σε αυτήν, απέχουν από 
τη χρήση, την παραβατική συ-
μπεριφορά και είναι ενταγμένοι 
στην αγορά εργασίας, το όφελος 
από τη λειτουργία των Θεραπευ-
τικών Κοινοτήτων για την κοι-
νωνία αυξάνει σε βάθος χρόνου.

Τα προβλήματα και οι δυσλει-
τουργίες των οργανισμών απε-
ξάρτησης που προκύπτουν μέ-

σω των περικοπών της κρατικής επιχορήγησης αυξά-
νουν σημαντικά το δημοσιονομικό κόστος, καθώς οι δα-
πάνες μεταφέρονται σε άλλους τομείς, όπως η δημόσια 
υγεία, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης κ.λπ.

➤ Η απεξάρτηση στοιχίζει λιγό-
τερο από την εξάρτηση και από 
τον εγκλεισμό.

➤ Κάθε ένα 1 € που δίνεται στις 
Θεραπευτικές Κοινότητες εξοικο-
νομεί για την κοινωνία από 4,6 
μέχρι 6,5 €.

➤ H αποτελεσματικότητα των 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων    
αυξάνει το όφελός τους για την 
κοινωνία σε βάθος χρόνου.
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πΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Να υποστηριχθούν οι οργανισμοί απεξάρτησης, προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες 
ανάγκες των εξαρτημένων.

• Να αναπτυχθούν πολιτικές που θα αποβλέπουν στην 
πλήρη απεξάρτηση του ατόμου από τη χρήση και στην 
κοινωνική του ένταξη.

• Να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εξαρτημένων στις υπη-
ρεσίες με την επέκτασή τους σε κάθε περιοχή της χώρας. 

• Να αποτελέσει η θεραπεία εναλλακτικό μέτρο στην προ-
σωρινή κράτηση και τη φυλάκιση, με το να δοθεί στους 
εξαρτημένους η δυνατότητα να την επιλέξουν σε όλα τα 
στάδια, της σύλληψης, της προανακριτικής διαδικασίας, 
της εκδίκασης και του εγκλεισμού. 

• Να συνδεθούν τα προγράμματα μείωσης της βλάβης 
που αναπτύσσονται στα νοσοκομεία με δομές ψυχικής 
απεξάρτησης, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση και την 
κοινωνική επανένταξη. 

• Να αναπτυχθούν προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης 
για τα πρώιμα στάδια της εξάρτησης με στόχο την απο-
φυγή της επιδείνωσης των συνδεόμενων προβλημάτων. 

• Να δημιουργηθούν προγράμματα προσέγγισης και υπο-
στήριξης χρηστών στο δρόμο, οι οποίοι βιώνουν έντονο 
κοινωνικό αποκλεισμό, έχουν σοβαρά προβλήματα και 
είναι αποκομμένοι από τις υπηρεσίες κοινωνικής φρο-
ντίδας. 

• Να υποστηριχθεί η κοινωνική επανένταξη των απεξαρ-
τημένων, ιδίως μέσα από προγράμματα κατάρτισης και 
ένταξης στην αγορά εργασίας.

• Να μελετηθεί το κόστος της εξάρτησης την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης κατά την οποία, σύμφωνα με άλλες 
μελέτες, αυξάνεται η παραβατικότητα, η μετάδοση λοι-
μωδών νοσημάτων και η επικινδυνότητα της χρήσης (νέες 
ουσίες, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά κ.ά). 

• Να γίνουν αντίστοιχες μελέτες στους άλλους φορείς 
αντιμετώπισης της εξάρτησης, προκειμένου να υπολογι-
στεί το κόστος/όφελος των υπηρεσιών τους.

«Έρευνες δείχνουν ότι η επένδυση πόρων στις υπηρεσίες απεξάρ-
τησης και κοινωνικής ένταξης οδηγεί μακροπρόθεσμα σε μείωση 
του κόστους, μέσω της μείωσης της εγκληματικότητας και της 
χρήσης ναρκωτικών. Είναι πολύ σημαντικό για τη δημόσια ασφά-
λεια και τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα το ΚΕΘΕΑ να είναι σε 
θέση να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες σε αυτά τα άτομα.»

Kevin Knight, αναπληρωτής διευθυντής του Τομέα Ερευνών  
Ποινικής Δικαιοσύνης του Ινστιτούτου Ιατρικής της Συμπεριφοράς 
στο Πανεπιστήμιο Texas Christian
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Το πανελλαδικό 
δίκτυο υπηρεσιών 
του ΚΕΘΕΑ το 2011



28 Συμβουλευτικά Κέντρα

2 Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης

Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο

5 Θεραπευτικά Προγράμματα Διαμονής για Ενήλικες

7 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Ενήλικες

7 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες

Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας

3 Θεραπευτικές Κοινότητες σε σωφρονιστικά καταστήματα

19 Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων

2 Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων

Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς

Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια

Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων

17 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

4 Μεταβατικά Σχολεία

5 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης

Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο

Υπηρεσία Νομικής Στήριξης

25 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης

2 Τηλεφωνικές Γραμμές Boήθειας

Τομέας Πρόληψης

Τομέας Εκπαίδευσης

Τομέας Έρευνας

Παραγωγικές μονάδες



«Στο Off Club με δεχτήκανε όπως ήμουνα και 
προσπάθησαν πολύ να με κάνουνε να ενδιαφερθώ και 
πάλι για τον εαυτό μου, πράγμα αρκετά δύσκολο. Να 
φροντίζω για την υγεία μου, για τη διατροφή μου, για 
την εικόνα που δίνω στους άλλους. Έμαθα να διεκδικώ 
αυτά που έχω ανάγκη και πόσο σημαντικό είναι να 
κερδίζεις την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Βρήκα 
νόημα να προσπαθήσω να φτιάξω τη ζωή μου.»

Σ.Κ., μέλος της Μονάδας Άμεσης Πρόσβασης 
Off Club του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Κ
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ΤΡ
ΟΦ

Η
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Συμβουλευτικά Κέντρα

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα είναι οι χώροι πρώτης επαφής 
με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα. Απο-
τελούν ασφαλείς και «ελεύθερους» από ουσίες χώρους 
όπου προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

• Αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη και της δριμύ-
τητας των προβλημάτων του σε σωματικό, ψυχολογι-
κό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

• Σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης.

• Μείωση της χρήσης και των συνδεόμενων με αυτή 
βλαβών.

• Φροντίδα της υγείας. 

• Ενημέρωση για θέματα σωματικής αποτοξίνωσης και 
ψυχικής απεξάρτησης. 

• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη. 

• Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

• Πρόχειρα γεύματα και δυνατότητα φροντίδας της  
ατομικής υγιεινής.

• Κινητοποίηση και προετοιμασία για απεξάρτηση.

• Συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών.

• Συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των κοινωνικο-
δημογραφικών και άλλων ατομικών στοιχείων, των προ-

σερχομένων στο πλαίσιο των περιορισμών που θέτει 
η σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων 
νομοθεσία.

O xρόνος παραμονής στα Συμβουλευτικά Κέντρα, πριν 
από την ένταξη σε μονάδα απεξάρτησης, είναι περίπου 
2 μήνες.

Προγράμματα άμεσης πρόσβασης και προσέγγι-
σης χρηστών στο δρόμο 

Τα ειδικά προγράμματα άμεσης πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ, 
με έδρα την Αθήνα (KEΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ) και τον Πειραιά 
(ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, Bαγόνι), απευθύνονται σε χρήστες πα-
ράνομων ουσιών που είναι αποκομμένοι από υποστηρι-
κτικές υπηρεσίες και πηγές βοήθειας. 

Με εξορμήσεις διαφορετικές ώρες της ημέρας στις «πιά-
τσες» τα προγράμματα δημιουργούν γέφυρες επικοινω-
νίας με τους χρήστες και τους υποστηρίζουν, ώστε να αντι-
μετωπίσουν άμεσες ανάγκες τους και να περιορίσουν τους 
κινδύνους και τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση.

Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει επίσης χώρους διημέρευσης χρηστών, 
όπου προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

• Πρωτοβάθμια περίθαλψη για προβλήματα σωματικής 
και ψυχικής υγείας, καθώς και παραπομπές σε εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες υγείας.

Μείωση της βλάβης και συμβουλευτική
Το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ είναι προσβάσιμο σε 22 πόλεις, από τη Θράκη μέχρι την 
Κρήτη, όπου λειτουργούν είκοσι οκτώ (28) Συμβουλευτικά Κέντρα για έφηβους και ενήλι-
κες χρήστες ουσιών. Με ειδικά προγράμματα προσεγγίζονται οι χρήστες στο δρόμο. Δύο 
τηλεφωνικές γραμμές προσφέρουν υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα.

➤ 3.046 χρήστες 
παράνομων ουσιών 
προσέγγισαν το 
ΚΕΘΕΑ. 

➤ 2.019 χρήστες   
υποστηρίχθηκαν     
από τα προγράμματα 
άμεσης πρόσβασης.

➤ 2.313 κλήσεις       
δέχτηκε η Γραμμή  
Βοήθειας 1145.

➤ Το ΚΕΘΕΑ έχει 
δεχτεί πάνω από 15 
αιτήματα από όλη τη 
χώρα για νέες μονάδες.
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• Φροντίδα για τις άμεσες ανάγκες, όπως σίτιση, ένδυση, 
ατομική υγιεινή. 

• Ψυχολογική υποστήριξη.

• Ενημέρωση και εκπαίδευση με στόχο τον περιορισμό 
των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης ουσιών. 

• Δυνατότητα πολύωρης παραμονής και ψυχαγωγίας σε 
ασφαλές, υποστηρικτικό και μη επικριτικό περιβάλλον.

Γραμμές βοήθειας ΚΕΘΕΑ

Με δύο Γραμμές Βοήθειας το ΚΕΘΕΑ προσφέρει υπηρε-
σίες ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης και παρα-
πομπής στους εξαρτημένους και το περιβάλλον τους σε 
όλη την Ελλάδα.

Η Γραμμή 1145 παρέχει πληροφορίες και βοήθεια για 
την εξάρτηση από νόμιμες και παράνομες ουσίες. 

Η Γραμμή 1114, που άρχισε να λειτουργεί το δεύτερο εξά-
μηνο του 2011 με τη χορηγία της ΟΠΑΠ ΑΕ, εξειδικεύε-
ται στην παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τις Γραμμές του ΚΕΘΕΑ 
είναι ανώνυμη και εμπιστευτική, η χρέωση αστική, ενώ 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να έρθουν σε επαφή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑμΕΣηΣ πΡΟΣΒΑΣηΣ 
ΣΤηΝ ΑΘηΝΑ 

Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος» το ΚΕΘΕΑ προχωράει στη δημιουρ-
γία Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης στην 
Αθήνα, με στόχο την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων χρήσης, παραβατικότητας και κοι-
νωνικού αποκλεισμού στο κέντρο της πόλης.
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Το προφίλ των χρηστών και οι συνθήκες 
χρήσης

Η πλειονότητα των χρηστών που προσέγγισαν τα 
Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ είναι άνδρες ελ-
ληνικής υπηκοότητας. Το μεγαλύτερο ποσοστό προ-
σήλθε στις μονάδες με δική του πρωτοβουλία. Πε-
ρισσότεροι από 6 στους 10 ήταν άνεργοι. Οι μισοί ήταν 
απόφοιτοι λυκείου, ενώ 1 στους 5 περίπου δεν είχε ολο-
κληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι 9 στους 
10 είχαν σταθερή στέγη και οι περισσότεροι από αυ-
τούς διέμεναν με τη γονική τους οικογένεια. 

Κύρια ουσία κατάχρησης παραμένει η ηρωίνη και 
τα οπιοειδή, παρατηρείται ωστόσο σταδιακή μείωση 
της χρήσης τους τα τελευταία χρόνια, ενώ επικρα-
τέστερος τρόπος χρήσης είναι η εισπνοή από τη μύ-
τη. Οι 6 στους 10 έχουν κάνει ενέσιμη χρήση κάποια 
στιγμή και περίπου οι μισοί από αυτούς έχουν μοι-
ραστεί σύριγγα. 

Η ηπατίτιδα C αποτελεί την επικρατέστερη μολυσμα-
τική ασθένεια με 1 στους 4 χρήστες να γνωρίζει ότι 
πάσχει, ενώ ένα περίπου αντίστοιχο ποσοστό δεν 
έχει εξεταστεί ποτέ για τις ηπατίτιδες (B και C) ή τον 
HIV. Πάντως, οι 4 στους 10 ανέφεραν κάποιο πρό-
βλημα σωματικής υγείας (κυρίως ηπατίτιδα και ορ-
θοπεδικά) και οι 2 στους 10 ιστορικό ψυχολογικών/
ψυχιατρικών προβλημάτων (με συχνότερη την κα-
τάθλιψη). 

Οι 3 στους 4 έχουν συλληφθεί τουλάχιστον μία φορά 
στο παρελθόν και πάνω από 4 στους 10 έχουν κα-
ταδικαστεί τουλάχιστον μία φορά. Οι 3 στους 10 από 
όσους ανέφεραν σύλληψη έχουν φυλακιστεί. Πάνω 
από τους μισούς είχαν δικαστικές εκκρεμότητες. 

προφίλ 2011 (Ν= 2.672)

Άνδρες 85,6%

Γυναίκες 14,4%

Μέση ηλικία 29,5 ετών

Προηγούμενη θεραπευτική εμπειρία 61,6%

Μένει με τη γονική οικογένεια 64,4%

Έλληνας υπήκοος 91,4%

Ανεργία 64,5%

Δεν έχει ολοκληρώσει τη βασική                 
εκπαίδευση 20,7%

Μέση ηλικία διακοπής του σχολείου 14,1%

Μέση ηλικία έναρξης της χρήσης ουσιών 15,8%

Η κάνναβη ως ουσία έναρξης 86,5%

Συστηματική χρήση ηρωίνης 70,4%

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 19,1%

Ενέσιμη χρήση σε κάποια περίοδο 61,7%

Παράλληλη χρήση 67,3%

Κοινή χρήση σύριγγας 
(ενέσιμοι χρήστες) 54,3%

Συστηματική ενέσιμη χρήση 30,8%

Εισπνεόμενη και χρήση από τη μύτη 66,3%

Σοβαρό πρόβλημα υγείας  39,3%

Τουλάχιστον μία σύλληψη 75,6%

Τουλάχιστον μία καταδίκη 43,2%

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με διευρυμένη έκ-
δοση του «Δείκτη αίτησης θεραπευτικής βοήθειας».



«Είδα τι σημαίνει να επανασυγκολλάς διαλυμένες ζωές, 
να επιτρέπεις στους ανθρώπους να ξαναβρίσκουν τον 
εαυτό τους, έστω και με αμυχές, αλλά να επιστρέφουν 
στη ζωή. Το ΚΕΘΕΑ και οι άνθρωποί του ανήκουν 
στη φωτεινή Ελλάδα που παλεύει με τα σκοτάδια και 
βρίσκει το δρόμο της.»

Μαρία Χούκλη, δημοσιογράφος
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Το μοντέλο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων 

Οι μονάδες απεξάρτησης (Θεραπευτικές Κοινότητες και 
άλλου τύπου), διαμονής και εξωτερικής παρακολούθη-
σης, αποτελούν την κύρια και πιο 
εντατική φάση θεραπείας των 
προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, όπου 
παραπέμπεται ο ενδιαφερόμενος 
μετά τη σύντομη προετοιμασία 
του στο Συμβουλευτικό Κέντρο. 
Η προσέγγιση είναι ψυχοκοινω-
νική και δεν χρησιμοποιούνται 
υποκατάστατα ή άλλες ουσίες. Οι 
Θεραπευτικές Κοινότητες παρέ-
χουν ένα δομημένο, ασφαλές και 
υποστηρικτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την 
ενεργητική συμμετοχή και την ισότιμη αλληλεπίδραση 
όλων των μελών του. Στόχοι τους είναι:

• Σωματική αποτοξίνωση και πλήρης αποχή από τη χρή-
ση ουσιών.

• Ψυχική απεξάρτηση.

• Εγκατάλειψη της παραβατικής 
συμπεριφοράς.

• Απόκτηση νέων δεξιοτήτων 
και στρατηγικών αντιμετώπισης 
προβλημάτων.

• Επαγγελματικός προσανατο-
λισμός, εκπαίδευση και κατάρ-
τιση.

• Υποστήριξη για επίλυση νομι-
κών εκκρεμοτήτων.

• Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων.

Ο χρόνος παραμονής στις μονάδες απεξάρτησης κυμαί-
νεται μεταξύ 9 και 12 μηνών.

Ψυχική απεξάρτηση
H απεξάρτηση συντελείται με πολύπλευρη και εντατική ψυχολογική και κοινωνική υπο-
στήριξη που έχει στόχο την αλλαγή τρόπου ζωής. Με 20 μονάδες απεξάρτησης το ΚΕΘΕΑ 
καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων-στόχων και μορφών εξάρτησης.

➤ Οι μονάδες ψυχικής απεξάρ-
τησης προσέφεραν υπηρεσίες 
σε 1.115 άτομα. 

➤ Σημαντικά θετικά αποτελέ-
σματα στους τομείς χρήσης 
ουσιών, παραβατικής συμπε-
ριφοράς και εργασίας εμφα-
νίζονται μετά από 3 μήνες 
παραμονής στη Θεραπευτική 
Κοινότητα. 

➤ Οι 7 στους 10 από αυτούς 
που ολοκληρώνουν μια Θερα-
πευτική Κοινότητα, πέντε χρό-
νια μετά, απέχουν από τη χρή-
ση οποιασδήποτε παράνομης 
ουσίας, δεν έχουν καμία νομι-
κή εμπλοκή και εργάζονται.

➤ Στη διαδικασία της απεξάρ-
τησης η σωματική αποτοξίνωση 
και η αντιμετώπιση του στερητι-
κού συνδρόμου είναι απλώς ένα 
ολιγοήμερο προστάδιο.
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Θεραπεία διαμονής για ενήλικες

Η θεραπεία διαμονής για ενήλικες απευθύνεται σε χρή-
στες ουσιών οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης είτε επιθυμούν 
ή χρειάζεται να απομακρυνθούν από τον τόπο διαμονής 
τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το 2011 το ΚΕΘΕΑ 
διέθετε πέντε προγράμματα που προσέφεραν θεραπεία 
σε Κοινότητα διαμονής: ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη, 
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη 
Ραφήνα, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στον Πειραιά, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 
στην Καλαμάτα.

Θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης            
για ενήλικες

Τα προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης παρέχουν 
εντατική ημερήσια θεραπεία σε εξαρτημένους που παρα-
μένουν σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά ενταγμένοι και δια-
θέτουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Μεταξύ αυτών υπάρ-
χουν προγράμματα που λειτουργούν τις απογευματινές 
ώρες για εργαζόμενους και φοιτητές. Το 2012 λειτούρ-
γησαν: στην Αθήνα το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, με Πρωινή Κοι-
νότητα και Βραδινή Κοινότητα για εργαζoμένους, στην 
Κρήτη το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, στην Καβάλα το ΚΕΘΕΑ ΚΙ-
ΒΩΤΟΣ, στο Βόλο το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, στην Πάτρα το 
ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ενώ σε εργαζόμενους και φοιτητές 
απευθύνονται οι νέες μονάδες απεξάρτησης στην Αλε-
ξανδρούπολη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ), στα Ιωάννινα και τη Θεσ-
σαλονίκη (Ανοικτό Πιλοτικό Πρόγραμμα).

Έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία για εφήβους 
και νεαρούς ενήλικες

Το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες 
χρήστες ουσιών με ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες της ηλικίας τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε 
εξωτερική βάση και παρεμβαίνουν τόσο στα αρχικά στάδια 
του πειραματισμού με τις ουσίες όσο και στη φάση όπου η 
χρήση γίνεται πιο συστηματικά ή έχει εξελιχθεί σε εξάρτη-
ση. Έμφαση δίνεται στην επανασύνδεση των νέων με την 
εκπαίδευση, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου τους και στη συμμετοχή ολόκληρης της οικογέ-
νειας στη θεραπευτική διαδικασία. Στα προγράμματα αυτά 
ανήκουν: ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ στην Αθή-
να, KEΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ στον Πειραιά, ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ στη 
Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στο Βόλο, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟ-
ΝΟ στην Πάτρα και ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη.

Απεξάρτηση για γονείς

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα δίνει τη δυνα-
τότητα απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης σε 
εξαρτημένους γονείς, παρέχοντας συγχρόνως υπηρεσί-
ες φύλαξης και φροντίδας των παιδιών. Είναι εξωτερι-
κής παρακολούθησης και δίνει έμφαση στην υποστήρι-
ξη της σχέσης γονιού-παιδιού και στην ενίσχυση των με-
λών του στο γονικό τους ρόλο.

Απεξάρτηση από το αλκοόλ και τα τυχερά 
παιχνίδια

Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ στην Αθήνα παρέχει ολοκληρωμένη 
και εξατομικευμένη θεραπεία σε εξωτερική βάση σε 

εκπαιδευτικά

επαγγελματικά

ψυχολογικά

σωματικά
κίνδυνος 

AIDS / HIV
και ηπατίτιδας

οικονομικά

στέγασης

κοινωνικά

οικογενειακά νομικά

Τα προβλήματα
που συνδέονται με 

την εξάρτηση
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όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις «νόμιμες» εξαρ-
τήσεις, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια, και υποστηρίζει το 
οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Απεξάρτηση από το Διαδίκτυο

Στο ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ στην Αθήνα και το ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ 
στον Πειραιά λειτουργούν προγράμματα για εφήβους 
και νέους που έχουν εμπλακεί στην προβληματική χρή-
ση του Διαδικτύου και των video games. Τα προγράμ-
ματα αυτά ενισχύουν τους παράγοντες που μπορούν να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως 
η εκπαίδευση, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και 

η καλλιέργεια νέων ενδιαφερόντων, ενώ υποστηρίζουν 
κατάλληλα το οικογενειακό περιβάλλον των νέων.

Ειδικές υπηρεσίες

Ειδικές παρεμβάσεις των προγραμμάτων απεξάρτησης 
απευθύνονται σε ενήλικους περιστασιακούς χρήστες ου-
σιών (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ), αλλά και 
απόφοιτους του ΚΕΘΕΑ που μπορεί να χρειαστούν στή-
ριξη σε κρίσιμες καμπές της ζωής τους (ΚΕΘΕΑ ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΗ). Στις ομάδες αυτές παρέχεται υποστήριξη, λι-
γότερο εντατική και μακροχρόνια, προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες των εξυπηρετουμένων.

«Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, τα οποία δίνουν έμφαση στο 
«στεγνό» μοντέλο θεραπείας και ασχολούνται όχι μόνο με 
τη χρήση ναρκωτικών αλλά και με τα νομικά, εκπαιδευτικά, 
επαγγελματικά, οικογενειακά και ψυχολογικά προβλήματα των 
χρηστών, βασίζονται στα καλύτερα επιστημονικά δεδομένα 
και έχουν κερδίσει το σεβασμό σε διεθνές επίπεδο.»

Betsy Thom, καθηγήτρια Πολιτικής της Υγείας 
στο Middlesex University του Λονδίνου
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«Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει με ευαισθησία 
και αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες. Στη συνεργασία μας με τους 
εξειδικευμένους συνεργάτες του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, 
μας έχει δοθεί η ευκαιρία να παρέχουμε εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία κι εκπαίδευση αλλά και ευκαιρίες 
απασχόλησης σε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να 
συμβάλουν και πάλι στην κοινωνία.»

Σοφία Στάικου, Πρόεδρος ΠΙΟΠ & Επικεφαλής 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου της 
Τράπεζας Πειραιώς
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Μέσα από τη συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 
τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει 
όχι μόνο στους χρήστες και στις οικογένειές 
τους αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. 
Tο αμφίδρομο όφελος αγγίζει και τις εταιρίες 
σε ό,τι αφορά στην κάλυψη θέσεων εργασίας 
με ικανούς εργαζόμενους και στην εξοικονόμηση 
χρόνου και κόστους στη διαδικασία προσλήψεων.

Ταξιάρχης Κωνσταντόπουλος, 
Γενικός Διευθυντής Carglass®

Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης υποδέχονται τα άτο-
μα που ολοκληρώνουν την κυρίως φάση θεραπείας στα 
προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, παρέχοντας συμβουλευτική 
και ψυχολογική υποστήριξη για τη σταδιακή και ομαλή 
επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Στο στάδιο αυτό στό-
χος είναι η οργάνωση της προσωπικής και κοινωνικής 
ζωής σε νέες βάσεις, με οικονομική ανεξαρτησία, υγιείς, 
υποστηρικτικές σχέσεις και δημιουργικούς στόχους. 

Kοινωνική επανένταξη 
Η ισότιμη και ενεργός συμμετοχή στην κοινω-
νία και την αγορά εργασίας είναι ο τελικός 
στόχος της απεξάρτησης, που υποστηρίζεται 
με 20 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης σε 
όλη την Ελλάδα.

̔̔
̔̔
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Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κέντρα Κοινωνικής Επα-
νένταξης περιλαμβάνουν:
• Δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνες για το αρχικό μετα-

βατικό διάστημα.
• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε τακτική εξω-

τερική βάση.
• Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία με εξειδικευ-

μένους φορείς.
• Επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική για 

την υποστήριξη της ένταξης στον κόσμο της εργασίας.

• Ενημέρωση για τα πολιτικά, κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα και υποχρεώσεις.
• Νομική υποστήριξη.
• Μέριμνα για προβλήματα υγείας.
• Εκπαίδευση για την πρόληψη της υποτροπής.
• Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών.

Το στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης, διάρκειας ενός 
περίπου έτους, ακολουθεί η φάση της μεταθεραπευτικής 
υποστήριξης και η αποφοίτηση από το ΚΕΘΕΑ.

➤ Στα Κέντρα Κοινωνικής 
Επανένταξης συμμετείχαν   
537 άτομα.

➤ Οι διαρκώς επιδεινούμενες 
συνθήκες στην αγορά εργασίας 
θέτουν σε κίνδυνο την προσπά-
θεια των απεξαρτημένων για 
ένταξη και ενεργό συμμετοχή 
στην κοινωνία.

➤ Η προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ 
αυτή την περίοδο εστιάζεται 
στη δημιουργία προγραμμάτων 
και δικτύων εκπαίδευσης-
κατάρτισης, επαγγελματικού 
προσανατολισμού και προώθη-
σης στην απασχόληση.

«Η οικονομική κρίση με έχει επηρεάσει 
στην προσπάθειά μου να βρω δουλειά 
και να είμαι ασφαλής. Αντιμετώπισα 
εκμετάλλευση της ανάγκης μου για εργασία, 
πολλές ώρες και λίγα χρήματα. Το μόνο 
που κρατώ από όλη την προσπάθειά μου 
αυτή είναι το να παραμένω ζωντανός και 
ενεργοποιημένος και να μην παραιτούμαι, 
αλλά να στηρίζομαι στα πόδια μου.»

Μέλος Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης 
του ΚΕΘΕΑ
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Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης

Τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης απευθύνονται στα 
μέλη της οικογένειας και άλλα άτομα του στενού περι-
βάλλοντος των χρηστών, προσφέροντας ενημέρωση, 
συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη. Η υποστή-
ριξη της οικογένειας διαρκεί όσο και η συμμετοχή του 
εξαρτημένου στο πρόγραμμα. Το ΚΕΘΕΑ προσφέρει υπο-
στήριξη στους οικείους του χρήστη, ακόμα και αν ο ίδιος 
δεν έχει ενταχθεί σε θεραπεία. 

Οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμβάνουν:

• Ενημέρωση για τη χρήση, την εξάρτηση και τις δυνα-
τότητες θεραπείας.

• Συναισθηματική στήριξη και ενίσχυση. 

• Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των οικείων για 
ενεργή συμμετοχή τους στις θεραπευτικές διαδικασίες.

• Εκπαίδευση και υποστήριξή τους, ώστε να κινητοποι-
ήσουν τους εξαρτημένους για θεραπεία.

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

• Βελτίωση της επικοινωνίας και της λειτουργικότητας 
της οικογένειας.

• Προσωπική ανάπτυξη μέσα από ομάδες αυτοβοήθειας 
και δημιουργικές δραστηριότητες.

Υποστήριξη της οικογένειας
H συμμετοχή των οικείων συμβάλλει σημαντικά σε όλες τις φάσεις και την αποτελεσματι-
κότητα της θεραπείας. Στο πλαίσιο των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ λειτουρ-
γούν 25 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα.

➤ Περισσότερα από 6.144 
μέλη οικογενειών συμμετείχαν 
στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ.  

➤ Στην Ελλάδα 6 στους 
10 χρήστες μένουν με την          
οικογένειά τους.

➤ Συχνά η οικογένεια έρχεται 
πρώτη στο πρόγραμμα και βο-
ηθάει το χρήστη να κινητοποι-
ηθεί για θεραπεία.

«Ήρθα στο ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ με 
αγωνία και φόβο, για να σώσω το παιδί 
μου από τα ναρκωτικά. Βρήκα μια ζεστή 
αγκαλιά και μια μεγάλη οικογένεια, η 
οποία με νοιάξιμο μου έδειξε το δρόμο. 
Προσπάθησα και πέτυχα. Κέρδισα το 
παιδί μου κι αυτό τη ζωή του. Και, ακόμη, 
βρήκα τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, 
τη χαρά της ζωής και της προσπάθειας. 
Έγινα καλύτερος άνθρωπος.»

Πέτρος Περιμένης, καθηγητής Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, 
Πρόεδρος Συλλόγου Οικογένειας 
ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
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«Το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ αποτελεί μία πραγματική πρόκληση τόσο για το σωφρονιστικό όσο 
και για το θεραπευτικό πλαίσιο στη χώρα. Αποτελεί ένα καινοτόμο εγχείρημα που ανταποκρίνεται σε μια 
υπαρκτή και βαθιά ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας.» 

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Αθηνών 

«Οι παραπομπές ανήλικων χρηστών από την Υπηρεσία μας στο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ γίνονται με εμπιστοσύνη 
στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών απεξάρτησης-επανένταξης που παρέχονται από το φορέα. Η άμεση 
ανταπόκριση στα αιτήματα των χρηστών και των οικογενειών τους και η άριστη συνεργασία των φορέων 
μας αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιλογής του ΚΕΘΕΑ από την Υπηρεσία μας.»

Οι Επιμελητές Ανηλίκων ΥΕΑ Πειραιά, Μ. Πυκνή, Χ. Μούργκας, Β. Τσέκερη, Χ. Μουτσοπούλου, Α. Μαλλούχου
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Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Κρατουμένων

Για τους κρατούμενους χρήστες η πρώτη επαφή με τις 
υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στη φυλακή γίνεται μέσω των 
Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατου-
μένων. Το 2011 λειτούργησαν 19 τέτοια προγράμματα σε 
διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα και ειδικά καταστή-
ματα κράτησης νέων της χώρας, προσφέροντας τις ακό-
λουθες υπηρεσίες:
• Διάγνωση και αξιολόγηση των προβλημάτων των εξαρ-

τημένων.
• Κινητοποίησή τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλή-

ματα υγείας τους.
• Μείωση της εμπλοκής τους με τη χρήση ουσιών.
• Ενημέρωση, κινητοποίηση και προετοιμασία για έντα-

ξη σε υποστηρικτική ή θεραπευτική δομή εντός φυλα-
κής ή εκτός, βάσει της πρόβλεψης του νόμου για «υφ’ 
όρον απόλυση».
• Συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των κρα-

τουμένων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ 
που λειτουργούν στην κοινωνία.

Μονάδες Απεξάρτησης Κρατουμένων

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Συμβουλευ-
τικής, οι κρατούμενοι παραπέμπονται για την κύρια φά-
ση θεραπείας είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα εκτός φυ-
λακής (με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, 
εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει 
ο νόμος) είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα σωφρονιστι-
κού καταστήματος. Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει 3 Θεραπευτικές 
Κοινότητες στις φυλακές (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ), στα κα-
ταστήματα των Γυναικείων και των Δικαστικών Φυλα-
κών Κορυδαλλού, καθώς και του Ελαιώνα Θηβών. Το 
2011 ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες για τη λειτουρ-
γία της νέας Θεραπευτικής του Κοινότητας στο κατάστη-
μα Διαβατών. 

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στο πλαίσιο της φυλακής 
έχουν στόχο την ψυχική απεξάρτηση και την εγκατάλει-
ψη της παραβατικής συμπεριφοράς, μέσα από:

• τη διερεύνηση των αιτιών και των προβλημάτων που 
οδήγησαν στην εξάρτηση,

• τη σταδιακή αλλαγή των αρνητικών μορφών συμπερι-

Προγράμματα στο πλαίσιο 
του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης
Oι περισσότεροι εξαρτημένοι έρχονται αντιμέτωποι με το νόμο, ενώ σημαντικό ποσοστό 
κρατουμένων στην Ελλάδα έχει πρόβλημα χρήσης. Το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει ένα αυξανόμενο 
αριθμό χρηστών με προγράμματα στα περισσότερα σωφρονιστικά καταστήματα της χώ-
ρας, διασυνδεδεμένα με υπηρεσίες στην κοινωνία. 

➤ Περισσότεροι από 1.900 
κρατούμενοι συμμετείχαν στα 
προγράμματα συμβουλευτικής 
του ΚΕΘΕΑ στις φυλακές.  

➤ Υπηρεσίες ψυχικής απεξάρ-
τησης και επανένταξης έλαβαν 
287 φυλακισμένοι και αποφυ-
λακισμένοι.

➤ Η αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας μέσα στη φυλακή 
εξαρτάται από τη συνέχεια της 
φροντίδας στην κοινωνία μετά 
την αποφυλάκιση.
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φοράς και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων αντιμετώπι-
σης προβλημάτων,

• την εκπαίδευση και κατάρτιση,

• την επανασύνδεση με την οικογένεια με τη συνεργασία 
των μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην κοινωνία,

• την παραπομπή σε προγράμματα επανένταξης. 

Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης 

Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει δύο εξειδικευμένα Κέντρα Υποδοχής 
και Επανένταξης Αποφυλακισμένων, στην Αθήνα (ΚΕΘΕΑ 
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) και τη Θεσσαλονίκη (ΚΥΕΘ), τα οποία προ-
σφέρουν υπηρεσίες τόσο σε αποφυλακισμένους που 
έχουν ολοκληρώσει θεραπεία απεξάρτησης μέσα στη 
φυλακή όσο και σε αποφυλακισμένους που είναι χρήστες 
ή έχουν ήδη πραγματοποιήσει μέρος της θεραπείας τους 

κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού τους. Τα Κέντρα παρέ-
χουν το σύνολο των υπηρεσιών ενός ολοκληρωμένου 
θεραπευτικού προγράμματος, ώστε να καλύπτουν πλή-
ρως τις ανάγκες αποφυλακισμένων σε διαφορετικές φά-
σεις της θεραπευτικής τους πορείας: 
• Συμβουλευτική, προετοιμασία και κινητοποίηση για 

θεραπεία.
• Θεραπεία ψυχικής απεξάρτησης.
• Κοινωνική επανένταξη και μεταθεραπευτική                

παρακολούθηση.
• Επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση              

και κατάρτιση.
• Φροντίδα της υγείας.
• Οικογενειακή υποστήριξη. 
• Νομική στήριξη.

η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤηΤΑ ΤωΝ πΑΡΕμΒΑΣΕωΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΟΥμΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑπΟΦΥΛΑΚΙΣμΕΝΟΥΣ

➔ Σημαντικό ποσοστό κρατουμένων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα χρήσης. 

➔ Η πρόσβαση σε θεραπευτικές υπηρεσίες είναι δικαίωμα των κρατουμένων.

➔ Η φυλακή ενισχύει τη χρήση ουσιών και την παραβατικότητα.

➔ Χωρίς ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η υποτροπή στη χρήση και το έγκλημα είναι πολύ συχνή                   
μετά την αποφυλάκιση.

➔ Η απεξάρτηση θεραπεύει και απομακρύνει από τον κόσμο του εγκλήματος.

➔ Ο εγκλεισμός κοστίζει 4 έως 8 φορές περισσότερο από ένα θεραπευτικό πρόγραμμα στην κοινωνία.

➔ Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στη φυλακή επηρεάζουν θετικά τη γενικότερη λειτουργίας της. 
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Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια 
Ανηλίκων

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στο 
Δικαστήριο Ανηλίκων Αθήνας δέχεται, μετά από παρα-
πομπή από τους επιμελητές ανηλίκων, έφηβους παρα-
βάτες οι οποίοι έχουν εμπλακεί στη χρήση ουσιών. Στο-
χεύει στην κινητοποίηση για αποχή από τη χρήση ουσιών 
και για την αποφυγή περαιτέρω εμπλοκής σε παραβατι-
κές δραστηριότητες, στην πρόληψη της κοινωνικής πε-
ριθωριοποίησης και στη βελτίωση των οικογενειακών 
σχέσεων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο Σταθμός παραπέ-
μπει του εφήβους σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Το ΚΕΘΕΑ για 
τον Κώδικα ναρκωτικών 

Μετά από χρόνια προσπαθειών για προ-
σανατολισμό της νομοθεσίας που αφορά 
τους εξαρτημένους στη θεραπεία και όχι 
τον εγκλεισμό, το ΚΕΘΕΑ είδε πολλές από 
τις προτάσεις του να υιοθετούνται στο νο-
μοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για 
τον Κώδικα Ναρκωτικών, που κατατέθη-
κε στη Βουλή το 2011. Αναγνωρίζεται η 
αρχή της αναλογικότητας για τις συνδεό-
μενες με τα ναρκωτικά παραβάσεις, ενι-
σχύεται το δικαίωμα των εξαρτημένων 
χρηστών στη θεραπεία και δημιουργού-
νται οι προϋποθέσεις για να ανοίξει ο δρό-
μος της απεξάρτησης και της κοινωνικής 
επανένταξης για χιλιάδες ανθρώπους. 
Η φιλελευθεροποίηση των ποινών και η 
δυνατότητα υποβολής σε θεραπεία ως 
εναλλακτικό μέτρο έκτισης ή εκτέλεσης 
της ποινής είναι σημαντικά χαρακτηριστι-
κά τού νομοσχεδίου που θα συμβάλουν 
αποτελεσματικά στον αγώνα κατά της 
εξάρτησης.

Ωστόσο, η νομοθετική πρωτοβουλία λίγο 
μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία και κοι-
νωνική επανένταξη, αν δεν εξασφαλιστούν 
οι προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λει-
τουργία των προγραμμάτων απεξάρτησης. 
Και μάλιστα όχι μόνο στην κοινωνία αλλά 
και μέσα στη φυλακή, όπου, όπως έχει δεί-
ξει η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χω-
ρών, αναμένεται να συνεχίσει να βρίσκεται 
σημαντικός αριθμός εξαρτημένων, ακόμα 
και αν ισχύσουν οι προβλεπόμενες ευνο-
ϊκές διατάξεις. Σήμερα, όμως, και ενώ η 
οικονομική κρίση ευνοεί την εξάπλωση 
διαφόρων μορφών εθισμού και αυξάνει τη 
ζήτηση για υπηρεσίες, οι οργανισμοί πρό-
ληψης και θεραπείας βρίσκονται αντιμέ-
τωποι με μειωμένη χρηματοδότηση, ελ-
λείψεις σε προσωπικό, τις παλινωδίες και 
τις αντιφάσεις του εθνικού σχεδιασμού και 
της στρατηγικής για τα ναρκωτικά, καθώς 
και τη συνεχώς αυξανόμενη αβεβαιότητα 
για το μέλλον του χώρου της υγείας και 
της κοινωνικής φροντίδας.
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«Με αυτά που μου προσφέρουν στο ΚΕΘΕΑ 
MOSAIC ελπίζω σε ένα καλύτερο μέλλον. 
Τώρα μπορώ να δω την αλλαγή στη ζωή μου.»
George, Τανζανία

«Με τη βοήθεια του ΚΕΘΕΑ MOSAIC 
βελτίωσα τα ελληνικά μου, κατάφερα και 
βρήκα καινούρια δουλειά. Οι συναντήσεις με 
τους θεραπευτές με βοηθάνε να αισθάνομαι 
χρήσιμη στη ζωή μου, να έχω αυτοπεποίθηση, 
να κοιτάω μπροστά και να προχωρώ στη ζωή 
χωρίς εξαρτήσεις.»  
Galina, Ουκρανία
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Το ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC στην Αθήνα απευθύνεται σε μετανά-
στες με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους εν-
σωμάτωσης και την πρόληψη ή τη θεραπεία της χρή-
σης ουσιών. Η προσέγγισή του είναι διαπολιτισμική και 
η λειτουργία του σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε ομά-
δες εθελοντών, οι οποίες σχηματίζονται από τους ίδιους 
τους εξυπηρετουμένους και λειτουργούν ως «γέφυρα 
επικοινωνίας» με τις κοινότητες των μεταναστών, αλλά 
και ως μέσο προσωπικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής 
δραστηριοποίησης. Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC προσφέρει: 

• Ενημέρωση και συμβουλευτική.

• Φροντίδα της υγείας. 

• Ψυχολογική στήριξη. 

• Προετοιμασία για ένταξη σε διαδικασία                         
ψυχικής απεξάρτησης. 

• Νομική ενημέρωση.

• Μαθήματα ελληνικών. 

• Συμβουλευτική υποστήριξη για την                               
κοινωνική ενσωμάτωση.

• Οικογενειακή υποστήριξη.

• Συμβουλευτική νεοαφιχθέντων μεταναστών                 
με πρόβλημα χρήσης στα Κρατητήρια Αλλοδαπών 
στην Πέτρου Ράλλη.

Υποστήριξη μεταναστών
Με ειδικά σχεδιασμένο και στελεχωμένο πρόγραμμα διαπολιτισμικής προσέγγισης το ΚΕΘΕΑ 
απευθύνεται σε μετανάστες με πρόβλημα χρήσης ουσιών ή κοινωνικής ενσωμάτωσης.

➤ Ο σεβασμός στα γλωσσικά, 
πολιτισμικά και θρησκευτικά 
χαρακτηριστικά των μετανα-
στών αποτελεί προϋπόθεση για 
την αποτελεσματική υποστήρι-
ξή τους από τις υπηρεσίες.

➤ 200 άτομα δέχτηκαν σε   
συστηματική βάση υπηρεσίες 
από το KEΘΕΑ ΜΟSAIC. 

➤ Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC βρίσκε-
ται στον Άγιο Παντελεήμονα, 
για να διευκολύνει την πρό-
σβαση των μεταναστών, αλλά 
και να παρεμβαίνει στα οξυμέ-
να προβλήματα της περιοχής.
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Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Οι εκπαιδευτικές ελλείψεις, η ανεπάρκεια επαγγελματι-
κών γνώσεων και δεξιοτήτων και η ανεργία χαρακτηρί-
ζουν τα περισσότερα άτομα που εντάσσονται στα προ-
γράμματα του ΚΕΘΕΑ. Στοχεύοντας στην κοινωνική και 
εργασιακή ένταξη, το ΚΕΘΕΑ σε όλα τα στάδια θεραπεί-
ας παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
σε οργανωμένες δραστηριότητες σχολικής εκπαίδευσης, 
γενικής επιμόρφωσης, κατάρτισης και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, με στόχους:

• Την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ελλείψεων και 
την επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

• Την αναβάθμιση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων.

• Την καλλιέργεια προσωπικών δεξιοτήτων και ενδιαφε-
ρόντων.

• Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

• Τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

• Την επαγγελματική κατάρτιση.

• Τη διασύνδεση με εργοδότες και επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το ΚΕΘΕΑ έχει δη-
μιουργήσει δομές εκπαίδευσης-κατάρτισης, στελεχωμέ-
νες με εξειδικευμένο προσωπικό, αξιοποιεί ως εθελοντές 
εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτή-
των, συνεργάζεται με δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες 
αλλά και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι προ-
σφέρουν υποτροφίες στα μέλη του.

➔ Προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης. Τα μέλη του 
ΚΕΘΕΑ έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν τη σχολι-
κή τους εκπαίδευση και να προετοιμαστούν για την εισα-
γωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές, συμμετέ-
χοντας στα μεταβατικά σχολεία του οργανισμού, σε σχο-
λικές τάξεις που πραγματοποιούνται ανάλογα με τις ανά-
γκες σε κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα, σε ιδιαίτερα μα-
θήματα που παραδίδονται από εθελοντές ή φοιτώντας σε 
δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες με την υποστήριξη του 
θεραπευτικού προγράμματος. Παρέχεται επίσης η δυνα-
τότητα παρακολούθησης μαθημάτων ξένων γλωσσών και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών με στόχο την πιστοποίηση, 
καθώς και εκμάθησης ελληνικών για συμμετέχοντες στα 
προγράμματα που προέρχονται από άλλες χώρες.

Εκπαίδευση, φροντίδα της υγείας, 
νομική στήριξη
Η υγεία, η εκπαίδευση, η εργασία και η σχέση με το νόμο είναι τομείς  που πλήττονται σοβαρά 
από την κατάχρηση ουσιών. Με εξειδικευμένες υπηρεσίες το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει τα μέλη 
του, ώστε να αντιμετωπίσουν τα σχετικά προβλήματα, προσφέροντας μια σφαιρική και ολο-
κληρωμένη προσέγγιση της απεξάρτησης και της κοινωνικής ένταξης. 

Στα 4 μεταβατικά Σχολεία του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης τα μέ-
λη του αλλά και αυτά άλλων δημόσιων, αναγνω-
ρισμένων φορέων απεξάρτησης έχουν τη δυνα-
τότητα να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση και να προετοιμαστούν για εισαγωγή 
σε τριτοβάθμιες σχολές. Τα σχολεία και οι άλλες 
δράσεις σχολικής εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ αξιο-
ποιούν τη νομοθεσία για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέ-
ντες, βάσει της οποίας οι μαθητές τους μπορούν, 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς, να δίνουν προα-
γωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα δημόσια 
σχολεία όπου είναι εγγεγραμμένοι. 



40 > ΚΕΘΕΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

➔ Επαγγελματικός προσανατολισμός. Ατομικές και ομα-
δικές συναντήσεις και σεμινάρια που πραγματοποιού-
νται από ειδικευμένο προσωπικό του ΚΕΘΕΑ αλλά και σε 
συνεργασία με άλλους φορείς, στοχεύουν στον επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό. Υλοποιούνται επίσης δράσεις 
διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

➔ Επαγγελματική κατάρτιση. Το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουρ-
γήσει παραγωγικές μονάδες με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 
δίνει στα μέλη του τη δυνατότητα να αποκτήσουν κατάρ-
τιση και πείρα στις γραφικές τέχνες, την κεραμική, την 
ξυλουργική, τη γεωργία και τη διοικητική υποστήριξη 
μέσω του θεσμού της μαθητείας. Η μαθητεία είναι πε-
ντάμηνη και κατά τη διάρκειά της παρέχεται αμοιβή και 
ασφάλιση. Δύο Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και 
Επαγγελματικής Ένταξης, πραγματοποιούν σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης προγράμμα-
τα προκατάρτισης, κατάρτισης και συνοδευτικών υπη-
ρεσιών για μέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προ-
γραμμάτων. Πέντε τμήματα ΙΕΚ λειτουργούν στις εγκα-
ταστάσεις θεραπευτικών προγραμμάτων στην κεντρική 
και τη βόρεια Ελλάδα, ως παραρτήματα δημόσιων ΙΕΚ, 
προσφέροντας πιστοποιημένη κατάρτιση στους τομείς 
της ξυλουργικής, της κεραμικής, της μαγειρικής και των 
εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα. 

➔ Επιμόρφωση και δημιουργική έκφραση. Σεμινάρια, 
διαλέξεις, δημιουργικές, αθλητικές και εθελοντικές ομά-
δες προσφέρουν στα μέλη των προγραμμάτων τη δυνα-
τότητα να διευρύνουν το πλαίσιο αναφοράς τους και να 
αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ενδιαφέροντα και τρόπους 
διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. Η συμμετοχή στις 
ομάδες στοχεύει συγχρόνως στη συνεχή επαφή και αλ-
ληλεπίδραση με την κοινωνία μέσα από τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων και δράσεων τέχνης, πολιτισμού, αθλητι-
σμού και προστασίας του περιβάλλοντος.

➤ Ένας στους 5 χρήστες που προσεγγίζει το 
ΚΕΘΕΑ δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση, ενώ η μέση ηλικία διακοπής του 
σχολείου είναι τα 14 έτη.

➤ Σημαντικός αριθμός υποτροφιών προσφέρε-
ται κάθε χρόνο στο ΚΕΘΕΑ από ευαισθητοποιη-
μένους φορείς για την εκπαίδευση των μελών του.

ΕΚπΑΙΔΕΥΣη μΕΛωΝ ΤΟ 2011

Σχολική εκπαίδευση → 459 

Επαγγελματικός προσανατολισμός-                       
διασύνδεση με την αγορά εργασίας → 1.230

Ξένες γλώσσες → 219

Εκμάθηση ελληνικών → 233

Μαθήματα Η/Υ → 314

Επιμόρφωση & δημιουργικές ομάδες → 3.000 

Κατάρτιση (παραγωγικές μονάδες, ΙΕΚ κ.ά.) → 156
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Φροντίδα της υγείας

H εξάρτηση από ουσίες επιβαρύνει σοβαρά τόσο τη σω-
ματική όσο και την ψυχική υγεία. Από την πρώτη στιγ-
μή που οι χρήστες προσεγγίζουν τα προγράμματά του η 
φροντίδα της ψυχικής και σωματικής τους υγείας απο-
τελεί βασικό μέλημα του ΚΕΘΕΑ. Για το λόγο αυτό έχει 
δημιουργήσει στην Αθήνα το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο 
το οποίο παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 
γενικής ιατρικής, παιδοψυχιατρικής, ψυχιατρικής και 
οδοντιατρικής. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες πρόληψης 
όλων των βαθμίδων στους παραπάνω τομείς και συνερ-
γάζεται  με δημόσιες υπηρεσίες υγείας για παραπομπές 
των μελών του.

Το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο στελεχώνεται από εξειδι-
κευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στους το-
μείς ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής, παθολογίας, νοση-
λευτικής και οδοντιατρικής. 

νομική στήριξη 

Οι 3 στους 4 εξαρτημένους που φτάνουν στο ΚΕΘΕΑ 
έχουν συλληφθεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, 
ενώ οι μισοί έχουν δικαστικές υποθέσεις σε εκκρεμό-
τητα. Η λήξη των νομικών εκκρεμοτήτων αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την απεξάρτηση και την επανένταξη στην 
κοινωνία. Για να βοηθήσει τα μέλη των θεραπευτικών 
του προγραμμάτων στη διαδικασία επίλυσης των νομι-
κών τους εκκρεμοτήτων από τη συνδεόμενη με τη χρή-
ση παραβατική συμπεριφορά, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουρ-
γήσει την Υπηρεσία Νομικής Στήριξης. Η Υπηρεσία παρέ-
χει δωρεάν ενημέρωση και συμβουλευτική για τη νομο-
θεσία περί ναρκωτικών, νομική στήριξη στα άπορα μέλη 
που βρίσκονται στη φάση της επανένταξης, νομική βοή-
θεια σε κρατούμενους ή αποφυλακισμένους και απάλει-
ψη από το ποινικό μητρώο των απεξαρτημένων χρηστών 
καταδικαστικών αποφάσεων ή εκκρεμών διώξεων.

➤ 2.690 περίπου ιατρικά ραντεβού πραγματοποι-
ήθηκαν στο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο, 686 από 
τα οποία αφορούσαν νέους αποδέκτες. 

➤ Η Υπηρεσία Νομικής Στήριξης του ΚΕΘΕΑ δρα-
στηριοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με 
τη συνεργασία των Δικηγορικών Συλλόγων των 
δύο πόλεων.



«Είναι κυρίως ο βιωματικός χαρακτήρας των σεμιναρίων και η επάρκεια των εμψυχωτών-επιμορφωτών του 
ΚΕΘΕΑ που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των εκπαιδεύσεων. Οι εκπαιδευτικοί επωφελήθηκαν από 
τις επιμορφώσεις και τις αξιοποίησαν στο παιδαγωγικό τους έργο σε μεγάλο βαθμό. Θέλω να ελπίζω ότι θα 
συνεχίσει να προσφέρεται στα σχολεία η δυνατότητα να επωφελούνται από τόσο υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
στήριξης, ιδιαίτερα σήμερα που οι ψυχολογικές επιπτώσεις της κρίσης είναι όλο και περισσότερο αισθητές 
μέσα στις τάξεις μας.»

Χ. Παπαδόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος 10ης περιφέρειας Αθηνών
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Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση

Με εξειδικευμένες δράσεις και προσωπικό το ΚΕΘΕΑ 
προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης στο γενικό πληθυσμό 
και σε ομάδες υψηλού κινδύνου, και εκπαιδεύει στην 
πρόληψη επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων. Στόχοι 
των προγραμμάτων πρόληψης του ΚΕΘΕΑ είναι:

• Η παροχή έγκυρης και κατάλληλης για τις ανάγκες των 
αποδεκτών πληροφόρησης. 

• Ο περιορισμός των επιβαρυντικών κοινωνικών παρα-
γόντων για επικίνδυνες μορφές συμπεριφοράς, όπως 
η χρήση ουσιών, και η ενίσχυση των παραγόντων προ-
στασίας.

• Η ενδυνάμωση των νέων για υπεύθυνες αποφάσεις και 
υγιείς επιλογές ζωής.

• Η αποτροπή ή η καθυστέρηση της έναρξης της χρή-
σης στα νεανικά χρόνια και η μείωση των πιθανοτήτων 
για μετέπειτα προβλήματα που συνδέονται με την κα-
τάχρηση ουσιών.

• Η συντονισμένη και σταθερή συμμετοχή της ευρύτερης 
κοινότητας (γονείς, σχολεία, υπηρεσίες, φορείς, ΜΜΕ) 
σε δράσεις πρόληψης. 

• Η μείωση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής βλά-
βης που μπορεί να προκαλέσει η κατάχρηση ουσιών.

Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης στα Εξάρχεια 

Το Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης δημιουργήθηκε στα 
Εξάρχεια το 2010, για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης στον εφη-
βικό και νεανικό πληθυσμό της πόλης. Απευθύνεται σε 
εφήβους και νέους μέχρι 21 ετών. Το 2011 ανέπτυξε συ-
στηματική και πολύπλευρη δράση στην περιοχή με επί-
κεντρο το Στέκι Νέων. Σε καθημερινή βάση προσφέρει 
πληθώρα δημιουργικών, ψυχοεκπαιδευτικών και υπο-
στηρικτικών ομάδων σε 56 νέους, καθώς και τη δυνα-
τότητα ατομικής συμβουλευτικής. Στο Στέκι λειτουργεί 
επίσης καλοκαιρινό πρόγραμμα αξιοποίησης του ελεύ-
θερου χρόνου για παιδιά και εφήβους, Σχολή Γονέων 
και δίκτυο συνεργασίας με σχολεία και φορείς. 

Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση 
Η χρήση ουσιών και η εξάρτηση μπορούν να προληφθούν. Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει προγράμ-
ματα στις τοπικές κοινωνίες και τις εκπαιδευτικές κοινότητες που αποτρέπουν την έναρξη 
της χρήσης ή παρεμβαίνουν έγκαιρα για τη διακοπή της σε αρχικό στάδιο. 

➤ H κρίση δημιουργεί για την κοινωνία, τις οι-
κογένειες και τα άτομα συνθήκες που ευνοούν 
τη χρήση ουσιών.

➤ Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των σχολείων 
που ζητούν από το ΚΕΘΕΑ την εφαρμογή προ-
γραμμάτων πρόληψης.
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Οι παρεμβάσεις του ΚΕΘΕΑ απαντούν στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής 
σχολικής κοινότητας και συμβάλλουν με τις πιο κατάλληλες επιστημονικές προσεγγίσεις στη 
θεωρητική και βιωματική θωράκιση των μελών της από τα άρτια καταρτισμένα στελέχη του. 
Εύχομαι η αποδοτική αυτή συνεργασία να συνεχιστεί και να αποφέρει πολλούς ακόμα καρπούς.

Μ. Χιόνη, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας

Πρόληψη στις εκπαιδευτικές κοινότητες

Η πρόληψη στις εκπαιδευτικές κοινότητες αφορά όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, με δράσεις που σχεδιάζονται, 
ώστε να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τις ανά-
γκες των συμμετεχόντων. Για την προώθηση της πρόλη-
ψης στη δημόσια εκπαίδευση το ΚΕΘΕΑ συνεργάζεται 
σταθερά με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων (Γραφεία Αγωγής Υγείας, Συμβουλευτι-
κοί Σταθμοί). Οι παρεμβάσεις του απευθύνονται σε με-
μονωμένες ομάδες εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών 
ή έχουν τη μορφή μακροχρόνιων και ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το σύνολο μιας σχο-
λικής κοινότητας. Αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποι-
ούνται και στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί μακροχρόνια και πολύπλευρη συνερ-
γασία με τον ΟΑΕΔ με παρεμβάσεις στις σχολές μαθη-
τείας του. Η συνεργασία περιλαμβάνει και τη λειτουργία 
τριών Συμβουλευτικών Σταθμών στις σχολές του Νέου 
Ηρακλείου, του Μοσχάτου και του Αιγάλεω.

Για φοιτητές και σπουδαστές στην ανώτερη και ανώτατη 
δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση πραγματοποιούνται ενη-
μερωτικές συναντήσεις και βιωματικά εργαστήρια.

Εκπαίδευση επαγγελματιών στην πρόληψη 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα στην αγωγή υγείας και 
την πρόληψη απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, επιμελητές ανη-
λίκων, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, κα-
θώς και άλλες επαγγελματικές ομάδες που έρχονται σε 
επαφή με το πρόβλημα της εξάρτησης ή που επιθυμούν 
να συμβάλουν στην αντιμετώπισή του (φαρμακοποιοί, 
αστυνομικοί, ιερείς κ.λπ.). Τα προγράμματα στοχεύουν 
στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση αλλά και τη μεταφο-
ρά τεχνογνωσίας γύρω από το σχεδιασμό, την εφαρμο-
γή και την αξιολόγηση παρεμβάσεων πρόληψης. Για την 
εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία, το 
ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό, εγκεκρι-
μένο από το Υπουργείο Παιδείας, που χρησιμοποιείται στην 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Έγκαιρη Παρέμβαση

Με τη Μονάδα Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ το ΚΕΘΕΑ παρέχει συμ-
βουλευτική υποστήριξη σε νέους υψηλού κινδύνου και 
τις οικογένειές τους, οι οποίοι παραπέμπονται συνήθως 
από τους επιμελητές ανηλίκων, το εκπαιδευτικό σύστη-
μα και συνεργαζόμενους φορείς.

➤ Το 2011 το ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησε μακροχρόνια, ολοκληρωμένα προγράμματα στο 65ο Δημοτικό 
Σχολείο Αθηνών, τις Σχολικές Κοινότητες Γκράβας, στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης, στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ 
Νέας Σμύρνης και στο 2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου.

πΡΟΛηψη ΤηΣ ΣΧΟΛΙΚηΣ ΔΙΑΚΟπηΣ 

Tο 2011 το πρόγραμμα «Ενίσχυση του παιδιού κατά το μεταβατικό στάδιο από το δημοτικό στο γυμνάσιο» δια-
κρίθηκε στο διαγωνισμό TedX Athens Challenge, ο οποίος αφορούσε πρωτότυπες και αξιόλογες δράσεις στον 
τομέα της παιδείας και της μάθησης. Το πρόγραμμα υποστηρίζει παιδιά 11-15 ετών από μη προνομιούχες οι-
κογένειες και επιβαρυμένες περιοχές της Αθήνας, τα οποία αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και δυ-
σκολίες συμπεριφοράς. Εφαρμόζεται από το 2008 με τη συμμετοχή 25 παιδιών και στόχος του είναι η πρόλη-
ψη της παραβατικότητας, της χρήσης ουσιών και της σχολικής διακοπής. 

̔̔ ̔̔
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➤ Το 2011-2012 το ΚΕΘΕΑ ανέλαβε τη διδα-
σκαλία του μαθήματος «Καινοτόμες δράσεις  
στην εκπαίδευση» στο μετεκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του Μαρασλείου Διδασκαλείου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

➤ Η καμπάνια «Μαύρο; Mη Μασάς» του ΚΕΘΕΑ 
για τις συνέπειες της χρήσης κάνναβης πραγμα-
τοποιείται στα γήπεδα, σε συνεργασία με αθλητι-
κά σωματεία, συλλόγους και φορείς.

Πρόληψη στις τοπικές κοινωνίες

Με την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης ΠΗΓΑΣΟΣ το ΚΕ-
ΘΕΑ πραγματοποιεί βραχύχρονες δράσεις ενημέρωσης 
και πρόληψης σε διάφορες περιοχές της χώρας, μετά 
από πρόσκληση τοπικών φορέων ή στο πλαίσιο ανοι-
κτών εκδηλώσεων, όπως φεστιβάλ και εκθέσεις. Οι δρά-
σεις αποσκοπούν στην ενημέρωση του γενικού κοινού, 
επαγγελματικών ομάδων που έρχονται σε επαφή με 
χρήστες ουσιών, μαθητών-σπουδαστών, αλλά και στην 
παροχή συμβουλευτικής σε χρήστες ουσιών και τις οικο-
γένειές τους.

ΑπΟΔΕΚΤΕΣ ΥπηΡΕΣΙωΝ πΡΟΛηψηΣ
ΤΟ 2011

Eκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες → 970

Νέοι εντός και εκτός σχολείου → 5.107 

Γονείς → 1.524 

Γενικό κοινό → 2.685 

Ατομική συμβουλευτική
(έγκαιρη παρέμβαση) → 295 
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Δια βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη  

Για την προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου, την ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας και τη διάδοση καλών πρακτικών 
στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων το ΚΕΘΕΑ 
προσφέρει:

• Θεωρητικά και βιωματικά προγράμματα επιμόρφωσης 
και εξειδίκευσης για στελέχη πρόληψης και θεραπείας 
των εξαρτήσεων, εισαγγελικούς λειτουργούς, σωφρο-
νιστικούς υπαλλήλους κ.ά.

• Εισαγωγική θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση νέ-
ων επιστημόνων στις εξαρτήσεις.

• Επαγγελματική πιστοποίηση συμβούλων των εξαρτή-
σεων και ειδικών στην πρόληψη με βάση τις διεθνείς 
προδιαγραφές.

• Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, εργαστηρίων 
και συνεδρίων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

• Επιστημονικές εκδόσεις. 

• Βιβλιοθήκη εξειδικευμένη στο πεδίο των εξαρτήσεων.

• Πρακτική άσκηση ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, 
κοινωνιολόγων κ.ά.

• Προγράμματα έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
υποψήφιους διδάκτορες.

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ απευθύνονται 
σε επαγγελματίες αναγνωρισμένων φορέων θεραπείας 
και πρόληψης, αλλά και στελέχη από το χώρο απονο-
μής της ποινικής δικαιοσύνης, το σωφρονιστικό σύστη-
μα κ.ά. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων το ΚΕΘΕΑ 
συνεργάζεται με ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά και 
ερευνητικά ιδρύματα και φορείς, όπως η Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Υγείας, το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστη-

Δια βίου μάθηση και 
επαγγελματική ανάπτυξη
Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων στα προγράμματα πρόληψης και 
θεραπείας είναι προϋπόθεση για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Το ΚΕΘΕΑ 
αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς εκπαίδευσης επαγγελματιών και νέων επιστημό-
νων στις εξαρτήσεις.

➤ Μέχρι σήμερα στα προγράμ-
ματα του ΚΕΘΕΑ έχουν συμμε-
τάσχει 1.800 εκπαιδευόμενοι, 
οι οποίοι αντιστοιχούν σε 1.297 
άτομα, στελέχη οργανισμών και 
υπηρεσιών από την Ελλάδα, 
την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

➤ Οι περισσότεροι εκπαιδευ-
όμενοι (42,1%) δήλωσαν 
εργασιακή πείρα μεγαλύτερη 
των 10 ετών, το 47,3% από 
5-10 έτη και το 10,8% λιγότε-
ρο από πέντε έτη.

➤ Η επαγγελματική εκπαίδευση 
χρειάζεται να συνδυάζει τη   
θεωρία με την πράξη, καλύπτο-
ντας τα κενά στην προσφορά 
ακαδημαϊκών και επαγγελματι-
κών γνώσεων στον τομέα αντι-
μετώπισης των εξαρτήσεων.
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μίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, το Tavistock In-
stitute of Human Relations της Μ. Βρετανίας κ.ά.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 2011 αφορούσαν τη 
συμβουλευτική στην τοξικοεξάρτηση, τη διοίκηση και τον 
κοινωνικό σχεδιασμό και, για πρώτη φορά, το θεματικό 
πεδίο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στο πλαίσιο 
του ποινικού σωφρονισμού. Η παροχή εκπαίδευσης δι-
ευρύνθηκε γεωγραφικά με την υλοποίηση δύο μακρο-
χρόνιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη βόρεια Ελ-
λάδα, τα οποία προσέλκυσαν στελέχη με αρκετά χρόνια 
εργασίας στον τομέα της θεραπείας, της πρόληψης και 
των παρεμβάσεων εντός του σωφρονιστικού συστήμα-
τος, αλλά με περιορισμένες ευκαιρίες για συνεχή επι-
μόρφωση. 

Με τη συνεργασία της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, το 2011 το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

ΚΕΘΕΑ «Aντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του 
ποινικού σωφρονισμού» προσέφερε πρώτη φορά στη 
χώρα μας ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε ένα κρίσιμο πε-
δίο. Το πρόγραμμα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
σημαντικού αριθμού στελεχών που έρχονται σε άμεση 
επαφή με εξαρτημένους χρήστες στις φυλακές, είτε πα-
ρέχοντας θεραπευτικές υπηρεσίες είτε ως σωφρονιστι-
κό προσωπικό.

Επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια

Το 2011 πραγματοποιήθηκαν δύο επιστημονικές ημερί-
δες στην Αθήνα. Η πρώτη ήταν αφιερωμένη στο ζήτημα 
των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο πεδίο των 
εξαρτήσεων. Η δεύτερη αφορούσε τη σχέση ανάμεσα 
στο ψυχικό τραύμα και την εξάρτηση και πραγματοποι-
ήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχαναλυτική 
Εταιρεία.

ΕΚΠΑιΔΕΥΣΗ ΚΑι ΚΟινΩνιΚΗ ΕνΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩν ΟΜΑΔΩν

Το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα 
Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με θέμα «Εκ-
παίδευση και κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων» στις 24-26 Ιουνίου 2011, στη Θεσσαλονίκη. Στο συνέδριο 
συμμετείχαν διάφοροι επιστημονικοί φορείς και πάνω από 400 σύνεδροι, ενώ παρουσιάστηκαν 256 ανακοινώσεις.
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Διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές στελεχών

Με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε διεθνές επί-
πεδο, το ΚΕΘΕΑ έδωσε σε στελέχη του τη δυνατότητα 
βραχύχρονης εκπαίδευσης στο εξωτερικό μέσω ευρω-
παϊκών προγραμμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υπο-
τροφιών. Παράλληλα ο οργανισμός υποδέχτηκε επαγγελ-
ματίες από θεραπευτικές δομές της Ευρώπης. Αποτέ-
λεσμα των επισκέψεων ήταν η έκδοση οδηγού καλών 
πρακτικών στον τομέα της θεραπείας στην ελληνική και 
ισπανική γλώσσα, ενώ πραγματοποιήθηκε ημερίδα δη-
μοσιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Πιστοποίηση επαγγελματιών

Η Επιστημονική Επιτροπή Αμοιβαίας Πιστοποίησης Συμ-
βούλων Τοξικοεξάρτησης και Στελεχών Πρόληψης για 
την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, 
την οποία έχει συστήσει το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το 
IC&RC, συνέχισε τις δραστηριότητές της, με έμφαση σε 
θέματα επιμόρφωσης και προαγωγής της δεοντολογίας.

Επιστημονικές εκδόσεις 

Το 2011 εκδόθηκαν το 17ο και 18ο τεύχος της επιστημο-
νικής περιοδικής έκδοσης «Εξαρτήσεις», με πρωτότυπα 
άρθρα ελλήνων ερευνητών και επιστημόνων. Οι «Εξαρ-
τήσεις» εντάχθηκαν στη διεθνή επιστημονική βάση δε-
δομένων Sci Verse Scopus, αποκτώντας τη δυνατότη-
τα προβολής σε διεθνές επίπεδο. Παλαιότερα τεύχη του 
περιοδικού είναι προσβάσιμα στον ιστότοπό του (www.
exartiseis.gr), όπου παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των 
επισκέψεων.  

ΑπΟΔΕΚΤΕΣ ΕΚπΑΙΔΕΥΤΙΚωΝ
ΔΡΑΣΕωΝ ΚΕΘΕΑ 2011

→ 166 εκπαιδευόμενοι από την  Ελλάδα 
και την Κύπρο 

→ 745 συμμετοχές στις επιστημονικές 
συναντήσεις

→ 19 διεθνείς ανταλλαγές επαγγελματιών 

→ 55 φοιτητές σε πρακτική άσκηση

→ 4.931 ηλεκτρονικές επισκέψεις 
στο περιοδικό «Εξαρτήσεις» 

→ 734 αποδέκτες άλλων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών

Εμείς στο πανεπιστήμιό μας καθώς και 
συνάδελφοι από πολλά άλλα αξιόλογα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ και 
της Ευρώπης, έχουμε, με μεγάλη μας χαρά, 
συμμετάσχει μαζί με το προσωπικό του 
ΚΕΘΕΑ σε δράσεις εκπαίδευσης και 
εξέλιξης. Οι δραστηριότητες αυτές χαίρουν 
μεγάλου σεβασμού και εκτίμησης διεθνώς.

David Α. Deitch, ομότιμος καθηγητής 
Κλινικής Ψυχιατρικής και τ. διευθυντής 
του Κέντρου Έρευνας για την 
Εγκληματικότητα και την Εξάρτηση 
(UCSDccarta)

̔̔
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Έρευνα και αξιολόγηση στο ΚΕΘΕΑ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες συμπληρώνουν και υπο-
στηρίζουν την προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ στους τομείς πρό-
ληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης επαγγελματιών. Πε-
ριλαμβάνουν:

• Την παρακολούθηση του προφίλ των εξυπηρετουμένων. 

• Τη διερεύνηση βασικών τομέων της ζωής όσων εισά-
γονται στις Θεραπευτικές Κοινότητες.

• Τη συνολική καταγραφή, επεξεργα-
σία και ανάλυση των κλινικών, διοι-
κητικών και οικονομικών στοιχείων 
του οργανισμού σε μηνιαία και ετή-
σια βάση. 

• Τη συνεχή εσωτερική και εξωτερική 
αξιολόγηση των προγραμμάτων πρό-
ληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης 
επαγγελματιών.

• Τη μελέτη της αποτελεσματικότητας 
και της αποδοτικότητας των θερα-
πευτικών προγραμμάτων.

• Τη διεξαγωγή ειδικών ερευνών γύρω 
από το φαινόμενο της εξάρτησης στο 
πλαίσιο ελληνικών ή διεθνών συνεργασιών.

• Την έρευνα δράσης (action research) για την εκτίμη-
ση αναγκών και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων.

• Τη συλλογή και παροχή στοιχείων για τον υπολογισμό 
των επιδημιολογικών δεικτών του προβλήματος της 
τοξικοεξάρτησης σε εθνικό επίπεδο.

Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση

Από το 2010 το ΚΕΘΕΑ έχει συστήσει νέα Διεθνή Επι-
τροπή Αξιολόγησης του έργου του, αποτελούμενη από 
κορυφαίους στον τομέα τους επιστήμονες της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ. Έργο της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και 
η υλοποίηση ενός νέου συστήματος ποιοτικής και πο-
σοτικής αξιολόγησης των υπηρεσιών του οργανισμού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την 
Επιτροπή, το 2011 πραγματοποιήθηκε 
η προσαρμογή και εφαρμογή ενός συ-
στήματος συνεχούς παρακολούθη-
σης της ικανοποίησης των μελών των 
θεραπευτικών προγραμμάτων από τις 
υπηρεσίες που τους προσφέρονται, 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
PLEDGE. Έγινε επίσης η προσαρμογή 
και πιλοτική εφαρμογή του ερωτημα-
τολογίου CMRS (Circumstances Moti-
vation Readiness Scale) που μετρά 
την κινητοποίηση για θεραπεία κατά 
την πρώτη φάση επαφής των ατόμων 
με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ και επι-

τρέπει την καλύτερη εκτίμηση των αναγκών τους και δι-
αμόρφωση του θεραπευτικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο του συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης 
του ΚΕΘΕΑ αξιολογήθηκε το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩ-
ΤΟΣ που καλύπτει με τις υπηρεσίες του την περιοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Έρευνα και αξιολόγηση
Η έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του φαινομένου της εξάρτησης, τη 
χάραξη στρατηγικής, την παρακολούθηση και βελτίωση των υπηρεσιών. Το ΚΕΘΕΑ βασίζε-
ται στην έρευνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των παρεμβάσεών του.

➤ Προγράμματα του ΚΕ-
ΘΕΑ στην κοινωνία αλλά 
και στο πλαίσιο του σωφρο-
νιστικού συστήματος έχουν 
αξιολογηθεί από τις Νο-
μικές Σχολές Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, την Ιατρική 
Σχολή Αθηνών, το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, την Εθνική 
Σχολής Δημόσιας Υγείας 
κ.ά.



50 > ΚΕΘΕΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

Έρευνα για την οικονομική αποδοτικότητα των 
υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ 

To KEΘΕΑ πραγματοποίησε την πιλοτική εφαρμογή του 
ερευνητικού σχεδίου για την αξιολόγηση της οικονομικής 
αποδοτικότητας των θεραπευτικών του υπηρεσιών και 
έδωσε στη δημοσιότητα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. 
Η έρευνα παρουσιάζεται στις σελ. 10-17 του Απολογισμού.

Παρακολούθηση του προφίλ των εξυπηρετου-
μένων του ΚΕΘΕΑ

Πραγματοποιήθηκε η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυ-
ση των χαρακτηριστικών και των συνθηκών χρήσης των 
ατόμων που προσήλθαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα του 
ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα το 2011. Τα συμπεράσματα της 
μελέτης αυτής, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, επι-
τρέπουν στο ΚΕΘΕΑ να κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες 
και τα χαρακτηριστικά των εξυπηρετουμένων του και να 
διαμορφώνει κατάλληλα τις υπηρεσίες του. Τα βασικά 
αποτελέσματα της φετινής μελέτης παρουσιάζονται στη 
σελ. 23 του Απολογισμού.

Έρευνα σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη για 
τη διαπίστωση της εξάρτησης στην ποινική δια-
δικασία

Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε το πρώτο μέρος της 
έρευνας του ΚΕΘΕΑ και του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου στα εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής 
σχετικά με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης για τη δια-
πίστωση της εξάρτησης του κατηγορουμένου στην ποι-
νική διαδικασία. Η έρευνα διενεργήθηκε με αφετηρία τη 
διαπίστωση ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα πορί-
σματα της πραγματογνωμοσύνης -ακόμα και όταν αυτή 

έχει παραγγελθεί επίσημα από τις δικαστικές αρχές- για 
διαδικαστικούς ή μεθοδολογικούς λόγους, είναι ελλιπή, 
ασαφή και αδόκιμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
του νόμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν τη 
βάση για τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τον κα-
λύτερο τρόπο εφαρμογής του εργαλείου της πραγματο-
γνωμοσύνης στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δι-
καιοσύνης.

Εκτίμηση των αναγκών των κρατουμένων  
χρηστών

Το ΚΕΘΕΑ συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα διε-
ρεύνησης των αναγκών των κρατουμένων που διενερ-
γήθηκε στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού και στις 
Δικαστικές Φυλακές Αγίου Στεφάνου, σε συνεργασία 
με τον ΟΚΑΝΑ και το 18 ΑΝΩ, ύστερα από ανάθεση του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Η έρευνα θα προσφέρει σημαντικές πλη-
ροφορίες για την ανάπτυξη των προγραμμάτων απεξάρ-
τησης στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος.

Υπολογισμός των επιδημιολογικών δεικτών για 
το πρόβλημα των ναρκωτικών

Το ΚΕΘΕΑ συνεργάζεται με το ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και 
την Τοξικομανία), παρέχοντάς του στοιχεία για τον υπο-
λογισμό των επιδημιολογικών δεικτών και τη σύνταξη 
της ετήσιας έκθεσης για το πρόβλημα των ναρκωτικών 
στην Ελλάδα. Το 2011 έμφαση δόθηκε στην επικράτηση 
μολυσματικών ασθενειών σε προβληματικούς χρήστες 
ναρκωτικών, τη συνεχή παρακολούθηση νέων κρουσμά-
των HIV, τη ζήτηση θεραπείας και την καταγραφή/επικαι-
ροποίηση των υπηρεσιών για τοξικοεξαρτημένους.

Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ παρέχει υπηρεσίες που αποτελούν πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο 
και βασίζονται σε ερευνητικά στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα στην 
εκπαίδευση, την εποπτεία και την πρακτική. 

Gillian Tober, Πρόεδρος της Ένωσης για τη Μελέτη των Εξαρτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο,       
διευθύντρια Θεραπευτικών Υπηρεσιών και Εκπαίδευσης του Leeds Addiction Unit 

Ανακάλυψα το μοναδικό έργο που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ, όχι μόνο μέσω του θεραπευτικού του 
προσωπικού, αλλά και μέσω μιας πολύ έμπειρης ομάδας ερευνητών του οι οποίοι αξιολογούν 
συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το κόστος τους. 

Gilles Amado, καθηγητής Οργανωτικής Κοινωνικής Ψυχολογίας στη Σχολή HEC, Παρίσι
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Νέες υπηρεσίες

Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Εξαρτημένων Ατό-
μων – Χρηματοδότηση ιδρύματος «Σταύρος νιάρχος»

Εγκατεστημένο στο κέντρο της Αθήνας, θα απευθύνεται 
σε χρόνιους ή υποτροπιάζοντες χρήστες με υψηλό βαθ-
μό περιθωριοποίησης οι οποίοι είναι αποκομμένοι από 
δίκτυα και πηγές βοήθειας. Θα περιλαμβάνει στέκι δι-
ημέρευσης και προγράμματα προσέγγισης στο δρόμο. 
Στόχοι του θα είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας, 
η πρόληψη του κινδύνου υπερδοσο-
λογίας, η πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια πρόληψη του HIV και της ηπα-
τίτιδας, καθώς και η κινητοποίηση για 
ένταξη σε θεραπεία. Το έργο ανακατα-
σκευής και εξοπλισμού του ιδιόκτητου 
κτηρίου του ΚΕΘΕΑ στην οδό Κουμουν-
δούρου 28 που θα στεγάσει το Κέ-
ντρο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου 
από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» με 
950.000 €.

«Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνω-
στικών Κέντρων» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 

Τα Κέντρα θα βρίσκονται στις περιοχές: Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμάτα 
και Μυτιλήνη και θα απευθύνονται σε άτομα που αντιμε-
τωπίζουν ψυχικά προβλήματα σε συνδυασμό με την κα-
τάχρηση ουσιών (συννοσηρότητα). Τα άτομα αυτά συνή-
θως παραμένουν αποκλεισμένα από τις υφιστάμενες δο-

μές ψυχιατρικής φροντίδας ή δεν υποστηρίζονται επαρ-
κώς από αυτές. Τα Κέντρα θα τους προσφέρουν υπηρε-
σίες διάγνωσης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και ολο-
κληρωμένης υποστήριξης για κοινωνική ένταξη. Ο προ-
τεινόμενος χρόνος χρηματοδότησης είναι 24 μήνες και 
ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
2.574.120 €.

Μελέτη για την ίδρυση του Κέντρου Απεξάρτησης Κασ-
σάνδρας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρ-
ρύθμιση» 

Το ΚΕΘΕΑ ανέλαβε να υλοποιήσει το 
έργο «Μελέτη για την ίδρυση και τη με-
θοδολογία οργάνωσης και λειτουργίας 
του Κέντρου Απεξάρτησης Κασσάνδρας, 
για την απεξάρτηση ανήλικων δραστών 
αξιόποινων πράξεων», σε συνέχεια πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Στο Κέντρο θα υποστηρίζονται ανήλι-
κοι και νεαροί ενήλικες παραβάτες, με 

στόχο τη θεραπεία, επαγγελματική κατάρτιση και κοινω-
νική τους ένταξη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εί-
ναι 109.826,70 € και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και 
εθνικούς πόρους. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2012.

Κοινωνική ένταξη

«Προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
προκατάρτισης, κατάρτισης και συνοδευτικών υπο-

Eπιχορηγούμενα προγράμματα
Μέσω χορηγιών και προγραμμάτων ΕΕ/ΕΣΠΑ, το ΚΕΘΕΑ προσπαθεί να ανταποκριθεί με 
νέες υπηρεσίες στις αναδυόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας την περίοδο της κρί-
σης, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη των μελών του και να προωθήσει την έρευνα και 
την εκπαίδευση επαγγελματιών.

➤ Το ΚΕΘΕΑ έχει διαχει-
ριστική επάρκεια τύπου Β' 
για την εκτέλεση έργων και 
πράξεων που αφορούν υπη-
ρεσίες και προμήθειες στο 
πλαίσιο συγχρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων.
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στηρικτικών υπηρεσιών σε άνεργους πρώην χρή-
στες εξαρτησιογόνων ουσιών» στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Τα προγράμματα, συνολικού ύψους 1.023.270 € θα υλο-
ποιηθούν στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακε-
δονίας (Θεσσαλονίκη) μέσα στο 2012 και αφορούν την 
κατάρτιση 160 άνεργων πρώην χρηστών. Προσφέρουν 
προκατάρτιση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση και συμβου-
λευτική υποστήριξη. Τα αντικείμενα κατάρτισης περι-
λαμβάνουν: ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπου, ραδιοφω-
νική και τηλεοπτική παραγωγή, μαγειρική τέχνη, κατα-
σκευή μουσικών οργάνων, ξυλουργική, κεραμική κ.ά.

«Δράσεις ένταξης προσφύγων: Κέντρο Γειτονιάς» 

Το έργο προϋπολογισμού 25.346 € χρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσφύγων 2010, μέσω του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υλοποιείται 
από το ΚΕΘΕΑ MOSAIC και απευθύνεται σε πρόσφυγες 
ή άτομα που βρίσκονται σε καθεστώς αιτούντος ασύ-
λου στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα. Μέ-
σα από διάφορες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις 
στοχεύει στη δημιουργία μιας σταθερής δομής για την 
αύξηση των ευκαιριών ενσωμάτωσης και αξιοποίησης 
των ικανοτήτων της ομάδας-στόχου.

Προγράμματα Γενικής Γραμματείας νέας Γενιάς

Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων από 
τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προγραμμάτων «Όταν 
ο άλλος γίνεται ο καθρέφτης του εαυτού μου…», που αφο-
ρούσε την έκδοση περιοδικού από μέλη του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔ-
ΝΗ με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα με-
τανάστευσης και ρατσισμού, καθώς και «Οργάνωση και 
λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου», που αφορούσε 
το Web Radio του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ. Εγκρίθηκε και υλο-
ποιήθηκε από μέλη του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ πρόγραμμα που 
αφορά τη δημιουργία τηλεοπτικού σποτ με θέμα την απε-
ξάρτηση και την κοινωνική ένταξη των πρώην χρηστών.

Έρευνα και εκπαίδευση

«HBV-HCV-HIV: Three different and serious threats 
for European young people. A Network to study and 
face these challenges in the EU (H-CUBE)» με τη 
συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Υγεία 2008»

Ολοκληρώθηκε το 2011 και αφορούσε τη διάδοση καλών 
πρακτικών και εργαλείων πρόληψης της εξάπλωσης της 
ηπατίτιδας Β, της ηπατίτιδας C και τoυ HIV/ AIDS, με τη 
συμμετοχή 11 χωρών. Μεταξύ άλλων, περιελάμβανε 
δράσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επαγγελματιών 

υγείας, συμβούλων, εκπαιδευτικών και γονέων στην 
πρόληψη των τριών ασθενειών, καθώς και εκστρατεία 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης νέων. 

Identification and optimisation of evidence-based HCV 
prevention in Europe for young drug users at risk (JLS) 
με τη συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
πλαίσιο του προγράμματος δράσης «Πρόληψη των ναρ-
κωτικών και σχετική ενημέρωση 2007-2013». Αφορά τον 
εντοπισμό και την καταγραφή κατευθυντήριων γραμ-
μών για την πρόληψη της ηπατίτιδας C σε νεαρούς χρή-
στες ουσιών σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα. 

Building together a basic course for prevention of drug 
addictions-ΤΟι, που αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την εκπαίδευση επαγγελματιών οι οποί-
οι ασχολούνται με την πρόληψη των εξαρτήσεων. 

Development of innovative methods of training the 
trainers-ΑRΤιΤ. Αφορά την ανάπτυξη μιας καινοτόμου 
μεθοδολογίας εκπαίδευσης με την αξιοποίηση της τέχνης. 

Εκπαίδευση και θεραπεία: νέες προκλήσεις και ευ-
καιρίες σε θέματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων-
νΕΟ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, 
Leonardo Da Vinci, Κινητικότητα. Αφορά την εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα αντιμετώπι-
σης της τοξικοεξάρτησης με νέα, ευέλικτα μοντέλα δια 
βίου μάθησης, αλλά και την προώθηση νέων μεθόδων 
και πρακτικών στο χώρο της θεραπείας.
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Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

Το ΚΕΘΕΑ ενημερώνει και ευαισθητοποιεί για το πρό-
βλημα των ναρκωτικών και τις υπηρεσίες του με:

• ενημερωτικές δράσεις και κοινωνικές παρεμβάσεις 
των θεραπευτικών του προγραμμάτων στις τοπικές 
κοινωνίες,

• εκστρατείες ενημέρωσης για το γενικό κοινό και ειδι-
κές ομάδες αποδεκτών,

• συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο για τα ναρκωτικά και 
τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής,

• λογοδοσία στην κοινωνία για το έργο του και τον τρό-
πο με τον οποίο αξιοποιεί πόρους, προσωπικό και εθε-
λοντές. 

Κεντρικό ρόλο στις ενημερωτικές ενέργειες του ΚΕΘΕΑ 
διαδραματίζουν τα μέλη και οι Σύλλογοι Οικογένειας των 
θεραπευτικών του προγραμμάτων και η κοινωνία των 
πολιτών.

Ενημέρωση και παρεμβάσεις στις τοπικές κοι-
νωνίες 

Τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ δραστηριοποι-
ούνται στις τοπικές κοινωνίες με ανοικτές εκδηλώσεις, 
ενημερωτικές παρεμβάσεις, συνεργασίες με φορείς και 

τοπικά ΜΜΕ και πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και 
τον πολιτισμό. Οι δράσεις αυτές, συνυφασμένες με τη 
θεραπευτική προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ, ευαισθητοποιούν 
την κοινωνία, καταπολεμούν το στίγμα και τον κοινωνι-
κό αποκλεισμό, προάγουν μηνύματα πρόληψης, διευκο-
λύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και υποστηρίζουν 
τη διαδικασία κοινωνικής επανένταξης των μελών του.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
Η έγκυρη και νηφάλια ενημέρωση της κοινωνίας είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση 
των εξαρτήσεων. Σήμερα οι ενημερωτικές ενέργειες του ΚΕΘΕΑ εστιάζονται στις αρνητικές 
συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο πρόβλημα της εξάρτησης και τις ευάλωτες ομάδες.

➤ Για τις ενημερωτικές του δράσεις το ΚΕΘΕΑ 
στηρίζεται στην αλληλεγγύη και την αφιλοκερδή 
συμβολή της κοινωνίας, ώστε να εξοικονομεί 
πόρους για τις υπηρεσίες «πρώτης γραμμής».

➤ Για την πανελλαδική καμπάνια του 2011 το 
ΚΕΘΕΑ εξασφάλισε επικοινωνιακές χορηγίες και 
δωρεές ύψους 276.000 ευρώ. 



ΚΕΘΕΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 > 55

Πανελλαδική καμπάνια «Στην κρίση απαντάμε με 
αλληλεγγύη»

Με κεντρικό σύνθημα «Στην κρίση απαντάμε με αλλη-
λεγγύη» η καμπάνια του ΚΕΘΕΑ για την Παγκόσμια Ημέ-
ρα κατά των Ναρκωτικών του 2011 υπογράμμισε την 
ανάγκη να υποστηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
χρήστες ουσιών, που πλήττονται περισσότερο από την 
οικονομική κρίση. Χάρη στην αφιλοκερδή συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων ΜΜΕ, φορέων, εταιρειών και ιδιωτών, 
η καμπάνια υλοποιήθηκε με ενθέσεις και καταχωρίσεις 
σε εφημερίδες και ιστοτόπους, διάθεση εντύπων σε χώ-
ρους ψυχαγωγίας, σταθμούς διοδίων και ακτοπλοϊκές 
γραμμές, υπαίθρια διαφήμιση σε στάσεις και οχήματα 
μέσων μαζικής μεταφοράς, τηλεοπτικό σποτ και ανοικτές 
εκδηλώσεις από τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την 
Ελλάδα.

Συμβολή στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής

Mε ανακοινώσεις, συνεντεύξεις Τύπου, ενημερωτικές εκ-
δόσεις και μέσα από τις σελίδες του στο Διαδίκτυο, το 
ΚΕΘΕΑ ενημερώνει την ελληνική κοινωνία και όσους 
χαράσσουν και υλοποιούν την πολιτική για τα ναρκωτι-
κά σχετικά με το έργο του, καθώς και τις θέσεις και τις 
προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι σημαντικότερες παρεμ-
βάσεις του ΚΕΘΕΑ το 2011 αφορούσαν την καθιερωμέ-
νη ανακοίνωση στην Ελλάδα της ετήσιας έκθεσης της 
Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών 
(ΙNCB), το νομοσχέδιο του Κώδικα Ναρκωτικών, τις επι-
πτώσεις της οικονομικής κρίσης στο φαινόμενο των εξαρ-
τήσεων και τις θεραπευτικές υπηρεσίες, τον απολογισμό 
του για το 2010 και τα σημαντικά προβλήματα που αντι-
μετώπισε, λόγω της δημοσιονομικής πολιτικής.

η         ΣΤηΡΙζΕΙ ΤΟ ΚΕΘΕΑ 

Το Δεκέμβριο του 2011 η ΕΡΤ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έγινε χορηγός επικοινωνίας 
του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος. Η συνεργασία έχει στόχο να αναδείξει τις πραγματικές διαστάσεις του προβλή-
ματος της εξάρτησης και τις επιπτώσεις του στην ελληνική κοινωνία, καλλιεργώντας κλίμα αλληλεγγύης 
απέναντι σε όσους δίνουν τη μάχη να επιστρέψουν στη ζωή. Η αρχή έγινε με τη μετάδοση τρίωρης ζω-
ντανής εκπομπής για το ΚΕΘΕΑ στην ΕΤ 1.
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Με το βλέμμα στραμμένο     στην κοινωνία

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, θεατρική παράσταση, Αθήνα

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, πολιτιστικό φεστιβάλ, Θεσσαλονίκη

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, εικαστική παρέμβαση

σε δημόσιο κτίριο, Ιωάννινα

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, κραυγή αγωνίας, Λάρισα

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ,

Παγκόσμια Ημέρα κατά των 

Ναρκωτικών, Ηράκλειο

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, αγώνας δρόμου, Καβάλα
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Με το βλέμμα στραμμένο     στην κοινωνία

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, ποδηλατοδρομία, Πάτρα

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, ανακαίνηση 

κοινωνικού ιατρείου, Καλαμάτα

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, φεστιβάλ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, Πειραιάς

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ, έκθεση αφίσας, Ναύπλιο

ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, γκράφιτι

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ανάπλαση παιδικής χαράς, Βόλος
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Εθελοντές 

Ειδικοί επιστήμονες, επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτή-
των, φοιτητές και συνταξιούχοι προσφέρουν αφιλοκερ-
δώς τις υπηρεσίες τους στο ΚΕΘΕΑ, σε θέσεις που σχε-
τίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους αλ-
λά και τις εξελισσόμενες ανάγκες του οργανισμού. Αξι-
οποιούνται:
• σε υπηρεσίες «πρώτης γραμμής» προς 

τα εξαρτημένα άτομα και τις οικογέ-
νειές τους, στην κοινωνία, το δρόμο 
και τις φυλακές,
• στην εκπαίδευση-επιμόρφωση όσων 

συμμετέχουν στα προγράμματα απε-
ξάρτησης, 
• σε δραστηριότητες και προγράμματα 

ενημέρωσης και πρόληψης στις εκ-
παιδευτικές κοινότητες και τις τοπι-
κές κοινωνίες,
• σε προγράμματα εκπαίδευσης επαγ-

γελματιών και έρευνας, 
• στη διοικητική υποστήριξη μονάδων και τμημάτων του 

ΚΕΘΕΑ. 

Σε όλους τους εθελοντές προσφέρεται αναλυτική ενη-
μέρωση για τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και τον 

κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού, καθώς και συνε-
χής εκπαίδευση, υποστήριξη και εποπτεία.

Σύλλογοι Οικογένειας

Οι Σύλλογοι Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμ-
μάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα αποτελούν εθελο-
ντικά, μη κερδοσκοπικά σωματεία με οικονομική και λει-

τουργική αυτοτέλεια, τα οποία απαρτί-
ζονται κυρίως από άτομα που έχουν 
αντιμετωπίσει προβλήματα εξάρτησης 
στο στενό περιβάλλον τους. Σε στενή 
συνεργασία με τα θεραπευτικά προ-
γράμματα, οι Σύλλογοι προσφέρουν 
εθελοντική εργασία, προβάλλουν το 
έργο του ΚΕΘΕΑ, το υποστηρίζουν με 
την εξεύρεση πόρων, ενημερώνουν τις 
οικογένειες και την κοινή γνώμη, και 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πο-
λιτικής για τα ναρκωτικά με τη δημόσια 
τοποθέτησή τους σε σημαντικά θέματα. 

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΘΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, επιφορτισμένο με 
τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του οργανισμού, είναι 
αιρετό και άμισθο. Έχει διετή θητεία και εκλέγεται από τη 

Η κοινωνία των πολιτών στο ΚΕΘΕΑ
Η κοινωνία συμμετέχει ενεργά στο έργο του ΚΕΘΕΑ. Ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών υποστη-
ρίζει τις υπηρεσίες και τις δράσεις του οργανισμού σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας 
αφιλοκερδώς  χρόνο, γνώσεις και δεξιότητες στην προσπάθεια για πρόληψη, απεξάρτηση 
και κοινωνική επανένταξη.

➤ Περισσότεροι από 200 εθελοντές στήριξαν τη 
λειτουργία του ΚΕΘΕΑ το 2011.

➤ Δεκατέσσερις (14) εθελοντικοί Σύλλογοι Οικο-
γένειας σε 10 πόλεις με χιλιάδες μέλη υποστηρί-
ζουν τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ.

➤ To KΕΘΕΑ ευχαριστεί 
θερμά τους εθελοντές του, 
που έχουν κάνει δική τους 
την υπόθεση της απεξάρ-
τησης και δίνουν ένα κομ-
μάτι από τον εαυτό τους 
για να στηρίξουν όσους 
έχουν ανάγκη, κάνοντας 
πράξη την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη.
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Γενική Συνέλευση του οργανισμού, όπου εκπροσωπού-
νται οι εργαζόμενοι, οι αποδέκτες των υπηρεσιών και η 
ευρύτερη κοινωνία (Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά 
3459/2006). Το αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ 
διασφαλίζει τη διοικητική αυτονομία του οργανισμού και 
τη δυνατότητά του να επιτελεί το έργο του χωρίς πολιτικές 
εξαρτήσεις. Τον Οκτώβριο του 2010 εξελέγη το νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, η θητεία του οποίου θα δι-
αρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2013. Απαρτίζεται από:

πρόεδρος
Γεράσιμος νοταράς, κοινωνιολόγος, επικεφαλής του 
Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας.

Αντιπρόεδρος
νίκος Μουζέλης, ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας 
στο London School of Economics.

μέλη
Κώστας Αρβανίτης, δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Γιώργος Μπαρδάνης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, 
οικογενειακός θεραπευτής.

ιωάννης Μπέκας, αν. καθηγητής Ποινικών και Εγκλημα-
τολογικών Επιστημών στη Νομική Σχολή του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, αντεισαγγελέας εφετών 
ειδικευμένος στις ποινικές επιστήμες και το σωφρονι-
στικό δίκαιο.

Τόνια Τζαννετάκη, επίκουρη καθηγήτρια Εγκληματολο-
γίας και Σωφρονιστικής στη Νομική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Μανώλης Χάρος, ζωγράφος και χαράκτης.

Άντα Ψαρρά, δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Αναπληρωματικά μέλη
Γιώργος Κατρούγκαλος, συνταγματολόγος, αν. καθηγη-
τής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, δικηγόρος 
στον Άρειο Πάγο.

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

Σωκράτης Κάτσικας, καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ως εκπρόσωπος του ΕΣΥΔΥ στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΚΕΘΕΑ έχει οριστεί ο Δημήτρης Καραγιάννης, παι-
δοψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής.
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«Απέκτησα μεγαλύτερη κατανόηση των πολιτισμικών, κοινωνικών και ατομικών διαφορών, όπως και έντονο 
ενδιαφέρον για την ευημερία των άλλων. Έχω κερδίσει πολλά γύρω από την εργασιακή εμπειρία και την 
ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων. Ο εθελοντισμός προσφέρεται, αλλά δε γίνεται μόνο για τον άλλον˙ η εσω-
τερική, ηθική ικανοποίηση που νιώθω είναι ανέφικτο να περιγραφεί με λέξεις…»

Ελευθερία Τσίτου, εθελόντρια στο ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

«Είμαι εθελοντής στο ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ. Και από τότε που γνώρισα τα παιδιά της Κοινότητας άλλαξε 
η ζωή μου. Στο νεοκλασικό στον Άγιο Παντελεήμονα γίνεται κάθε μέρα ένα θαύμα. Τα παιδιά, γεμάτα ζωή, 
μαθαίνουν, παίζουν, ξαναζούν». 

Στάθης Δρογώσης, μουσικοσυνθέτης, εθελοντής στο ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ



«Κίνητρο για την αρχή της συνεργασίας μας (και όχι αυτοσκοπός), με το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ 
ήταν η ενίσχυση του σημαντικού κοινωνικού έργου που επιτελείται από αυτό. Η εδραίωση όμως της 
συνεργασίας μας στηρίχθηκε στον επαγγελματισμό, την άψογη συμπεριφορά, την ανταγωνιστικότητα 
όσον αφορά τις τιμές της αγοράς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.» 

Iωάννα Αηδονίδου, Υπεύθυνη Διοικητικών, ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε.

«Η συνεργασία μας με το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ υπήρξε υποδειγματική. Πρόκειται για μια  
κοινωνική επιχείρηση που προσφέρει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και η δουλειά τους χαρακτηρίζεται 
από ακρίβεια και υπευθυνότητα.»

Ελένη Πανίδου, Τμήμα Προβολής, Πωλήσεων & Δημ. Σχέσεων Οργανισμού Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης

«Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ δεν προσφέρει απλώς ή μόνο κοινωνικό έργο, αλλά συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη της αγοράς με εργασία και προϊόντα υψηλής ποιότητας.»

Villy Bara, Layout & Design, International Hellenic University
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Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ, η μεγαλύτερη παραγωγική 
μονάδα του ΚΕΘΕΑ, φιλοξενείται στο χώρο της Θεραπευ-
τικής Κοινότητας ΙΘΑΚΗ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Στα 22 
χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας της, η μονάδα, εφαρ-
μόζοντας τα υψηλότερα επαγγελματικά κριτήρια για ποι-
ότητα και συνέπεια σε συνθήκες πλήρους ανταγωνι-
σμού, κατάφερε να βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις πιο 
αξιόλογες και υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου της. Με το 
έργο της συμβάλλει στα έσοδα του ΚΕΘΕΑ αλλά και στην 
κοινωνική και εργασιακή ένταξη των μελών του, μέσα 
από προγράμματα κατάρτισης στις γραφικές τέχνες.

Η μονάδα είναι πλήρως καθετοποιημένη. Διαθέτει τμή-
ματα σχεδιασμού, προ-εκτύπωσης, εκτύπωσης και βιβλι-
οδεσίας, εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής. Έχει πιστο-
ποιηθεί για διασφάλιση ποιότητας στο σύνολο των εργα-
σιών της με ISO 9001:2008 από τον TÜV HELLAS.

Το 2011 το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ απασχόλησε 30 άτο-
μα, πολλά από τα οποία είναι απόφοιτοι θεραπευτικών 
προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ. Οι πωλήσεις του για το έτος 
ανήλθαν στο ποσό των 2.083.344 €, μειωμένες κατά 
10% σε σχέση με το 2010. Η μείωση αυτή ήταν αναμενό-
μενη, λόγω της κάμψης της ζήτησης για έντυπες παρα-
γωγές και των γενικότερων συνθηκών που δημιούργη-
σε η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

KΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ 
Mε τη σύγχρονη μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, ο οργανισμός ενισχύει 
τον προϋπολογισμό του, προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση στα μέλη του και καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες του στην παραγωγή έντυπου υλικού.

➤ Περισσότεροι από 110 απόφοιτοι του ΚΕΘΕΑ 
έχουν εκπαιδευτεί σε διάφορες θέσεις στο        
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ και πολλοί από αυτούς  
απασχολούνται σε εταιρείες του κλάδου.

➤ Σημαντικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται 
στους πελάτες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ: 
διαφημιστικές, εκδοτικές, εμπορικές, βιομηχανικές 
εταιρείες καθώς και ΜΚΟ.

Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, οικειότητα… 
αυτά είναι μερικά από τα συναισθήματά 
μας όταν συνεργαζόμαστε με το ΚΕΘΕΑ 
ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ. Γι’ αυτό άλλωστε 
είναι μια από τις μακροβιότερες συνεργα-
σίες μας. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο!   

Κωνσταντίνα Μπαλτά, 
Account Director, Next Com

Το δίτομο λεύκωμα «ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ» του Αναστάσιου Παπασταύρου 
από τις εκδόσεις ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ έγινε με την επι-
μέλεια της εταιρείας Next Com, η οποία ανέθε-
σε την παραγωγή στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ.

̔̔
̔̔



«Το προσωπικό του  ΚΕΘΕΑ χαρακτηρίζεται από 
ικανότητα, επαγγελματισμό και είναι ιδιαίτερα δημιουργικό 
και προσεκτικό με τη διαχείριση του προϋπολογισμού 
που έχει στη διάθεσή του, ώστε να εξασφαλίζει τη 
βέλτιστη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων. 
Αυτό που επιτυγχάνουν με τους ανθρώπους που υποστη-
ρίζουν αποτελεί πηγή έμπνευσης, και τα προγράμματά 
τους θα πρέπει να είναι παράδειγμα  για τις υπηρεσίες 
απεξάρτησης από τα ναρκωτικά σε όλο τον κόσμο» 

Deirdre Moylan, τ. διευθυντής Κλινικής του Τμήματος 
Εφήβων στην Κλινική Tavistock του Λονδίνου   
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Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ, κατανεμημένο σε περισσότε-
ρες από 100 μονάδες σε 22 πόλεις, διαθέτει υψηλή εξει-
δίκευση στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων 
και, στη μεγάλη του πλειονότητα, προσφέρει υπηρεσίες 
«πρώτης γραμμής» στους χρήστες ουσιών και τις οικο-
γένειές τους. Στις 31/12/2011 το ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 513 
μέλη προσωπικού, 454 πλήρους και 57 μερικής απασχό-

λησης. Ποσοστό 20% του προσωπικού πλήρους απασχό-
λησης είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων προγραμμάτων 
απεξάρτησης, με πολύπλευρη επαγγελματική εκπαίδευ-
ση στους τομείς θεραπείας και πρόληψης.

Στοχεύοντας στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, 
το ΚΕΘΕΑ μέχρι σήμερα είχε καταφέρει να υποστηρίξει 
συστηματικά την ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων 

Προσωπικό
Το προσωπικό είναι η κινητήρια δύναμη και βασικός παράγοντας της αποτελεσματικό-
τητας του ΚΕΘΕΑ. Στο αβέβαιο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι του 
ΚΕΘΕΑ καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξανόμενες ανάγκες με λιγότερους πόρους.

ΚΑΤΑνΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠιΚΟΥ ΑνΑ ΓΕΩΓΡΑΦιΚΗ ΠΕΡιΦΕΡΕιΑ ΚΑι ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣιΑΣ 
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και δεξιοτήτων του προσωπικού του και να πάρει μέτρα 
για την εμπέδωση φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος 
με ασφάλεια, συμμετοχικότητα και ανοικτή επικοινωνία. 
Η οικονομική κρίση και τα μέτρα δημοσιονομικής προ-
σαρμογής επηρεάζουν αρνητικά τους εργαζομένους, οι 
οποίοι διαθέτουν πλέον λιγότερους πόρους για την εκ-
πλήρωση του έργου τους, ενώ έχουν υποστεί και οι ίδιοι 
σημαντικές μειώσεις των απολαβών τους. Οι μειώσεις 
αυτές σε πολλές περιπτώσεις παραβλέπουν το γεγονός 
ότι οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν κάτω από δύσκολες 
συνθήκες, όπως οι φυλακές, ο δρόμος και τα προγράμ-
ματα άμεσης πρόσβασης, έναν ιδιαίτερα ευάλωτο πλη-
θυσμό με πολλαπλά προβλήματα. 

Λόγω των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, συ-
νεχίζεται η απουσία έγκρισης νέων προσλήψεων στο 
ΚΕΘΕΑ για πέμπτη χρονιά. Η παρατεινόμενη αδυναμία 
αντικατάστασης του προσωπικού που αποχωρεί επιβα-
ρύνει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας, ιδίως στα νέα 
προγράμματα της περιφέρειας, θέτοντας σε κίνδυνο 
την εύρυθμη λειτουργία τους και την ποιοτική ανταπό-
κριση στις ανάγκες των εξαρτημένων και των οικογε-
νειών τους. Επιπλέον, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την 
προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ να αντεπεξέλθει στα αυξανόμε-
να αιτήματα των τοπικών κοινωνιών για παροχή νέων 
υπηρεσιών.

➤ Οι πρόωρες αποχωρήσεις και το σύνδρομο επαγ-
γελματικής εξουθένωσης είναι συχνές στον τομέα 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, λόγω της φύσης, 
των συνθηκών και της έντασης της εργασίας.

➤ Με τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση και αναδιορ-
γάνωση των υπηρεσιών του, το ΚΕΘΕΑ επιδιώκει 
τη βέλτιστη αξιοποίηση προσωπικού και υποδομών 
με βάση τις εξελισσόμενες ανάγκες. 

ΚΑΤΑνΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠιΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑνΑ ΑνΤιΚΕιΜΕνΟ ΕΡΓΑΣιΑΣ (ν=454)

ΚΑΤΑνΟΜΗ ΕΠιΜΟΡΦΩΤΩν ΜΕΡιΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑνΑ ΕιΔιΚΟΤΗΤΑ (ν=57)
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Οικονομικά στοιχεία 2011 

Από το 2009 έχει σημειωθεί σημαντική μείωση της κρα-
τικής επιχορήγησης προς το ΚΕΘΕΑ, η οποία αποτελεί τη 
βασικότερη από τις πηγές χρηματοδότησής του. Με σύ-
ντονες και έγκαιρες προσπάθειες  το ΚΕΘΕΑ προσπάθη-
σε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, χωρίς να μειώ-
σει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών του. Συνο-
λικά την τριετία 2009-2011 μείωσε τις δαπάνες του κατά 

21%, εντείνοντας συγχρόνως τις προσπάθειες αυτοχρη-
ματοδότησης μέσα από τις παραγωγικές του μονάδες 
(τυπογραφείο, ξυλουργείο, αγρόκτημα, εργαστήρι κερα-
μικής), προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΣΠΑ 
και δωρεές-χορηγίες. 

Για το έτος 2011 η εγγεγραμμένη κρατική επιχορήγηση 
προς το ΚΕΘΕΑ ήταν 23.000.000 €. Όμως, με διαδοχικές 
αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων Υγείας και Οικο-

Οικονομικός απολογισμός
Με περαιτέρω συμπίεση των λειτουργικών του δαπανών και ενίσχυση της αυτοχρηματο-
δότησής του, το ΚΕΘΕΑ προσπάθησε να ανταποκριθεί στη δραστική περικοπή της επιχορή-
γησής του το 2011, η οποία ήταν μειωμένη κατά 18% σε σχέση με το 2010.
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νομικών μέχρι τις 31.12.11 το ποσό αυτό μειώθηκε κατά 
18%, με αποτέλεσμα  ο οργανισμός να εισπράξει τελικά 
18.870.000 €, δηλαδή 4.130.000 € λιγότερα από τα αρχι-
κώς εγκεκριμένα.

Το ΚΕΘΕΑ προσπάθησε να αντισταθμίσει τη μεγάλη μεί-
ωση της επιχορήγησης με περαιτέρω περιορισμό των 
λειτουργικών του δαπανών και δραστηριότητες αυτο-
χρηματοδότησης. Το 2011 οι πωλήσεις των παραγωγι-
κών μονάδων του ανήλθαν σε 1.930.192 €, ενώ από δω-
ρεές, επιχορηγούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και άλλες 
πηγές εξασφάλισε 941.750 €. Η συνεχιζόμενη στρατη-
γική συμπίεσης των δαπανών επέφερε, σε σχέση με το 
2010, μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 15,7%, 
της μισθοδοσίας κατά 6,5% και των παγίων κατά 54,9%. 
Το ΚΕΘΕΑ έκλεισε τη χρονιά με συνολικά έσοδα 
21.741.942 € και δαπάνες 23.625.649 €. Η διαφορά εσό-
δων-δαπανών καλύφθηκε από τα διαθέσιμα της προη-
γούμενης χρήσης.

Το ΚΕΘΕΑ παρέχει τις υπηρεσίες του στους χρήστες ου-
σιών και στις οικογένειές τους δωρεάν και χωρίς τη συ-
νεισφορά ασφαλιστικών ταμείων. Παρά την πανελλήνια 
εξάπλωση των υπηρεσιών του, οι δαπάνες διοικητικής 
υποστήριξης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το 
κόστος θεραπείας περιορίζεται σημαντικά χάρη στην 
αξιοποίηση εθελοντών και την απουσία βοηθητικού ή 
φυλακτικού προσωπικού. Οι εργασίες που απαιτούνται 

για την καθημερινή λειτουργία των θεραπευτικών προ-
γραμμάτων και τη διαβίωση σε αυτά (επισκευές, προ-
ετοιμασία γευμάτων, φύλαξη κ.λπ.) γίνονται από τους 
συμμετέχοντες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της θεραπείας. Πολλά κτήρια μονάδων του ΚΕΘΕΑ προ-
έρχονται από δωρεές, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύ-
στημα εσωτερικού ελέγχου, ελέγχεται σε ετήσια 
βάση από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, η έκθε-
ση της οποίας αποστέλλεται στις αρμόδιες κρα-
τικές υπηρεσίες του ΥΥΚΑ (Τμήμα Εξαρτησιογό-
νων Ουσιών και Δ/νση Οικονομικού) και του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους (Υπ. Δημοσιο-
νομικού Ελέγχου στο ΥΥΚΑ, Δ20-Δ/νση Προϋ-
πολογισμού, Δ39-Δ/νση ΝΠΔΔ). Σε ετήσια βάση 
ανακοινώνει τον απολογισμό των κλινικών και 
διοικητικο-οικονομικών του στοιχείων. Όλες οι 
διοικητικές του πράξεις αναρτώνται στο Διαδί-
κτυο μέσω του προγράμματος «Διαύγεια».
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AKTO
ALPHA BANK 
ANEK
ATTICA GROUP DOMESTIC LINES
EDGAR AMBIENT MEDIA ΕΠΕ
ELITH - ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
EUROBANK
INNER WHEΕL
MASTER MEDIA
NEW YORK COLLEGE
OXYZED
PERNOD RICARD HELLAS ABEE
SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN)
SSL ΕΛΛΑΣ ΑΕ
STOR AEBE 
TOOL 
VILLAGE
VIOMAR S.A.
WHIRLPOOL ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
WHISKERS POST PRODUCTION
www.elculture.gr
www.enfo.gr
www.eurocharity.gr
www.forfree.gr
www.health.in.gr
www.mednutrition.gr
www.naftemporiki.gr
www.qualitynet.gr
www.skai.gr
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “PIZZALOVE”
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ LA CREAM - ΗΛΙΑΔΗΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ
ΒLINK PRODUCTIONS
ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ – SUPER MARKET
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΦΑΤΣΕΑΣ
ΓΙΟΥΡΟΠΑΡΤΝΕΡΣ ΕΠΕ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ε. Ι . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΕΔΟΕΑΠ
ΕΕΔΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
ΕΡΤ
ΕΣΗΕΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ                
Κ. ΦΡΟΝΤΖΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΚΡΕ – ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ATHENS VOICE
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ FREE SUNDAY
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ METROPOLIS
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ METRORAMA
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ REAL NEWS
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ SPORTDAY
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΓΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ & ΚΥΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΒΟΛΟΣ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ & ΚΥΡ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΡΔΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Xορηγοί και δωρητές 2011
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ & ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TAXYΔΡΟΜΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΥΙΟΙ ΟΕ «ΜΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ              
ΝΕΟΜΑΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ
Ι.Ε.Κ. LE MONDE
Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
ΙΔΡΥΜΑ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
INTERAMERICAN ΑΕ
ΚΑΒΑΛΑ OIL
ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ Θ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΕ
ΚΑΦΕΑ ΑΕ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΟΝΚΑΤ
ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DSGI SOUTH-EAST EUROPE 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΔ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΝΤΑ ΛΕΝΑ
ΜΑΡΚΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΑ - ΖΗΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΒΕΕ
ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΜΠΙΚΟΣ ΑΓΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΕ 
Ν.Δ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΠΑΠ ΑΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΟΤΕ ΑΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΟΦΙΑ
Ρ/Σ FLASH
Ρ/Σ FREEDOM 88,9 
Ρ/Σ KOSMOS 93,6
Ρ/Σ REAL FM 97,8
Ρ/Σ RED 96,3
Ρ/Σ ΒΗΜΑ 99,5
Ρ/Σ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
Ρ/Σ ΜΕΛΩΔΙΑ
Ρ/Σ ΝΕΤ 105,8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
Ρ/Σ ΣΕΝΤΡΑ FM 103,3
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ             
(ΣΚΑΙ 100,3), ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2481 Π.Δ.Ρ.
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΣΒΕΤΛΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ & ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΣΧΟΛΗ ΟΡΝΕΡΑΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΞΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΤΗΕΑΤΕR ENTERTAINMENT AE - ΘΕΑΤΡΟ BADMINTON
ΤΡΑΜ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΑΓΕ ΑΕ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ
ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΣΩΤΗΡΗ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΕΛΜΑΖΙΔΟΥ ΑΛΕΚΑΣ
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To KEΘΕΑ ευχαριστεί όλους όσοι στηρίζουν ηθικά και υλικά το έργο του. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει 
τους σημαντικότερους χορηγούς και δωρητές του 2011.
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Πίνακες αποδεκτών των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ

ΣΥμΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Άτομα που δέχτη-
καν υπηρεσίες

 2009 2010 2011

Αθήνας Εφήβων (ΠΛΕΥΣΗ) 109 94 96

Αθήνας Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ) 65 75 95

Πειραιά Εφήβων (ΕΞΑΝΤΑΣ) 53 85 99

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΑΝΑΔΥΣΗ) 79 86 91

Βόλου Εφήβων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 25 35 28

Πάτρας Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 12 7 21

Ηρακλείου Κρήτης Εφήβων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 32 37 32

Σύνολο Εφήβων 375 419 462

Αθήνας Ενηλίκων (ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 118 100 99

Αθήνας Ενηλίκων (ΔΙΑΒΑΣΗ) 508 450 412

Αθήνας Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 396 401 342

Πειραιά Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ) 537 509 460

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 281 263 209

Λάρισας Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 150 107 102

Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 99 63 65

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 169 174 137

Λασιθίου Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 40 31 27

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 62 62 54

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 69 53 55

Τρικάλων Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 21 36 34

Ηπείρου Ενηλίκων 109 137 151

Ειδικό πρόγραμμα εξαρτημένων γονέων 14 23 19

Πάτρας Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 83 71 59

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ) 95 102 96

Λέσβου Ενηλίκων  43 42 47

Κιλκίς Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 13 13 12

Ραφήνας Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 13 20

Ελευσίνας Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ) 50 64

Ανοιχτό Ενηλίκων Θεσσαλονίκης 75 61 45

Χανίων Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 45 73

Γιαννιτσά Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 1  2

Σύνολο Ενηλίκων 2.883 2.806 2.584

ΓΕνιΚΟ ΣΥνΟΛΟ 3.258 3.225 3.046

μΟΝΑΔΕΣ ΑπΕξΑΡΤηΣηΣ Άτομα που δέχτη-
καν υπηρεσίες

 2009 2010 2011

Αθήνας Εφήβων (ΠΛΕΥΣΗ) 32 48 80

Αθήνας Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ) 42 39 34

Πειραιά Εφήβων (ΕΞΑΝΤΑΣ) 18

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΑΝΑΔΥΣΗ) 6 10 13

Βόλου Εφήβων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 14 10 14

Πάτρας Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 2

Ηρακλείου Κρήτης Εφήβων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 6 11 17

Σύνολο Εφήβων 120 118 158

Αθήνας Ενηλίκων (ΔΙΑΒΑΣΗ Πρωινό) 77 78 59

Αθήνας Ενηλίκων (ΔΙΑΒΑΣΗ Βραδινό) 76 77 73

Αθήνας Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 158 160 146

Πειραιά Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ) 151 152 157

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 164 154 139

Λάρισας Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 128 120 98

Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 22 19 16

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 102 91 80

Ειδικό πρόγραμμα εξαρτημένων γονέων 4 9 10

Πάτρας Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 15 16 14

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ) 56 62 63

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 10 13 11

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ)  31 31

Ηπείρου Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ)  22 41

Θεσσαλονίκης Ανοιχτό Ενηλίκων 28 26 19

Σύνολο Ενηλίκων 991 1.030 957

ΓΕνιΚΟ ΣΥνΟΛΟ 1.111 1.148 1.115
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ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝωΝΙΚηΣ 
ΕπΑΝΕΝΤΑξηΣ

Άτομα που δέχτη-
καν υπηρεσίες

 2009 2010 2011

Βόλου Εφήβων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 6 7 5

Αθήνας Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ) 21 20 11

Αθήνας Εφήβων (ΠΛΕΥΣΗ) 7 8  

Πειραιά Εφήβων (ΕΞΑΝΤΑΣ) 10

Πάτρας Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 1 1

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΑΝΑΔΥΣΗ) 3 0 2

Ηρακλείου Κρήτης Εφήβων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 1 3 5

Σύνολο Εφήβων 49 39 23

Αθήνας Ενηλίκων (ΔΙΑΒΑΣΗ) 68 77 71

Αθήνας Ενηλίκων (ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 6 5  

Αθήνας Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 81 75 66

Πειραιά  Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ) 84 89 92

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 81 77 78

Λάρισας  Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 67 52 41

Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 12 16 17

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 36 44 42

Ειδικό πρόγραμμα εξαρτημένων γονέων 1 2 3

Ηπείρου Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 13 26 30

Πάτρας Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 8 8 10

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ) 8 26 38

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 1 5 6

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ)  7 15

Θεσσαλονίκης Ανοιχτό Ενηλίκων 8 10 5

Σύνολο Ενηλίκων 474 519 514

ΓΕνιΚΟ ΣΥνΟΛΟ 523 558 537

ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚηΣ 
ΥπΟΣΤηΡΙξηΣ

Άτομα που δέχτη-
καν υπηρεσίες

 2009 2010 2011

Βόλου Εφήβων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 60 72 81

Αθήνας Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ) 304 293 264

Αθήνας Εφήβων (ΠΛΕΥΣΗ) 383 441 466

Πειραιά Εφήβων (ΕΞΑΝΤΑΣ) 190 205 226

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΑΝΑΔΥΣΗ) 170 225 270

Πάτρας Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 44 39 47

Κρήτης Εφήβων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 66 73 111

ΣΥνΟΛΟ 1.217 1.348 1.465

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 426 460 375

Λάρισας Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 389 355 344

Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ) 115 115 96

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 385 316 340

Αθήνας Ενηλίκων (ΔΙΑΒΑΣΗ) 1.057 1.013 1.019

Πειραιά Ενηλίκων ( ΝΟΣΤΟΣ) 731 689 641

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 345 338 381

Λασιθίου Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ) 71 62 72

Αθήνας Ενηλίκων (ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 169 90  

Υποστήριξη Γονέων (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 183 220 199

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 133 146 154

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ) 139 151 129

Ηπείρου Ενηλίκων (ΕΞΟΔΟΣ) 228 270 292

Κιλκίς Ενηλίκων  (ΙΘΑΚΗ) 9 10 22

Γιαννιτσών Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ) 11 12 11

Πάτρας Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ) 167 184 139

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ) 78 146 126

Ραφήνας Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  12 16

Ελευσίνας Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)  63 97

Χανίων Ενηλίκων (ΑΡΙΑΔΝΗ)  56 132

Λέσβου Ενηλίκων  86 94

ΣΥνΟΛΟ 4.636 4.794 4.679

ΓΕνιΚΟ ΣΥνΟΛΟ 5.853 6.142 6.144
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πΡΟΓΡΑμμΑΤΑ ΣΤΟ πΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤημΑΤΟΣ 
πΟΙΝΙΚηΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝηΣ

Άτομα που δέχτη-
καν υπηρεσίες

 2009 2010 2011

Συμβουλευτική

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

ΑΘΗΝΑ: Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 516 553 498

ΑΘΗΝΑ: Ψυχιατρικό Κατάστημα Κρατουμένων (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 58 28  

ΑΘΗΝΑ: Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 66 71 77

ΑΘΗΝΑ: Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ)  11 25

ΑΘΗΝΑ: Συμβουλευτικός Σταθμός Δικαστηρίων Ανηλίκων (ΣΤΡΟΦΗ) 44 27 40

ΘΗΒΑ: Μεταβατικό Κέντρο Απεξάρτησης Γυναικών (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ)  7 139

ΑΥΛΩΝΑΣ: Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων (ΣΤΡΟΦΗ) 101 93 94

ΒΟΛΟΣ: Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων Κασσαβέτειας (ΠΙΛΟΤΟΣ) 83 74 61

ΛΑΡΙΣΑ: Δικαστικές Φυλακές (ΠΙΛΟΤΟΣ) 56 97 124

ΤΡΙΚΑΛΑ: Δικαστική Φυλακή  82 88 107

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δικαστικές Φυλακές Διαβατών (ΜΣΚΘ) 176 170 138

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Στρατιωτικές Φυλακές Διαβατών (ΜΣΚΘ) 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΜΣΚΘ) 57 36 57

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας (ΜΣΚΘ) 78 79 73

ΓΡΕΒΕΝΑ: Δικαστική Φυλακή (ΜΣΚΘ)  48 55

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Φυλακές (ΚΙΒΩΤΟΣ) 68 54 44

ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Νεάπολης (ΑΡΙΑΔΝΗ) 103 112 100

ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Αλικαρνασσού (ΑΡΙΑΔΝΗ) 34 30 32

ΚΡΗΤΗ: Φυλακές Χανίων & Αγιάς (ΑΡΙΑΔΝΗ) 65 103 112

ΑΧΑΪΑ: Δικαστικές Φυλακές Αγίου Στεφάνου (ΟΞΥΓΟΝΟ) 94 65 49

ΣΥνΟΛΟ 1.789 1.885 1.932

Θεραπεία / Επανένταξη    

ΑΘΗΝΑ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 73 86 108

ΑΘΗΝΑ: Θεραπευτική Κοινότητα στις Γυναικείες Φυλακές (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 37 37 47

ΑΘΗΝΑ: Θεραπευτική Κοινότητα στις Δικαστικές Φυλακές (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 36 41 56

ΘΗΒΑ: Μεταβατικό Κέντρο Απεξάρτησης Γυναικών (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ)  12 54

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΥΕΘ) 24 23 22

ΣΥνΟΛΟ 170 199 287

*ΜΣΚΘ = Μονάδα Συμβουλευτικής Κρατουμένων Θεσσαλονίκης
*ΚΥΕΘ = Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης Θεσσαλονίκης

π
Α

ΡΑ
Ρ

Τη
μ

Α



ΚΕΘΕΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 > 77

ΥπηΡΕΣΙΕΣ ΑμΕΣηΣ πΡΟΣΒΑΣηΣ Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

 2009 2010 2011

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης (ΝΟΣΤΟΣ) 450 409 354

ΑΘΗΝΑ: Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης (ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 715 648 712

ΑΘΗΝΑ: Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο (ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 799 587 953

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλεφωνική Γραμμή SOS (ΑΝΑΔΥΣΗ) 2.929 2.642 2.313

μΟΝΑΔΑ ΑπΕξΑΡΤηΣηΣ ΑπΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 
ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ πΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΑΛΦΑ) Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

 2009 2010 2011

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 123 133 135

Υπηρεσίες Θεραπείας 144 152 143

Μέλη οικογενειών εξυπηρετουμένων 178 149 155

ΣΥνΟΛΟ 445 434 433

πΡΟΓΡΑμμΑ ΓΙΑ μΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, 
πΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, πΡΟΣΦΥΓΕΣ (MOSAIC) Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

 2009 2010 2011

Υπηρεσίες πρόληψης 47 42 15

Υπηρεσίες συμβουλευτικής εξαρτημένων 52 70 82

Υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης 56 56 60

ΑΘΗΝA: Κρατητήρια Αλλοδαπών  71 43

ΣΥνΟΛΟ 155 239 200

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥπηΡΕΣΙΕΣ Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

 2009 2010 2011

ΑΘΗΝΑ: Διαχείριση της κρίσης/πρόληψη υποτροπής (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  23 17

ΑΘΗΝΑ: Δευτερογενής πρόληψη (ΔΙΑΒΑΣΗ)  129 139

ΚΡΗΤΗ: Ανοιχτή δομή υποστήριξης (ΑΡΙΑΔΝΗ) 10 20 22
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Προδιαγραφές και στόχοι για τις Θεραπευτικές 
Κοινότητες

1. Oι Θεραπευτικές Kοινότητες αποτελούν ένα μοντέλο 
θεραπείας που αποσκοπεί πρώτα από όλα στην απεξάρ-
τηση από ουσίες μέσα από την προσωπική ανάπτυξη του 
ατόμου και απαιτεί την αποχή από ουσίες που μεταβάλ-
λουν τη διάθεση (σε αυτές περιλαμβάνονται και φάρμα-
κα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, αλλά χρησιμο-
ποιούνται παράνομα).

2. Tα μέλη της Παγκόσμιας Oμοσπονδίας Θεραπευτικών 
Kοινοτήτων καλούνται:
(α) Nα αναγνωρίζουν σε όλα τα άτομα που σχετίζονται 
με τη Θεραπευτική τους Kοινότητα τα δικαιώματα που 
έχουν ως άνθρωποι και ως πολίτες και να δηλώνουν με 
σαφήνεια ποια είναι τα δικαιώματα, τα προνόμια και οι 
ευθύνες των μελών και του προσωπικού.
(β) Nα αναγνωρίζουν σε κάθε άτομο που βρίσκεται στη 
Θεραπευτική Kοινότητα το δικαίωμα να μην απειλείται 
από κακή χρήση της εξουσίας, από οποιοδήποτε άτομο 
ή ομάδα κι αν προέρχεται αυτή.
(γ) Nα δηλώνουν ποια είναι η φιλοσοφία και οι στόχοι 
του προγράμματος. 
(δ) Nα ορίζουν κανονισμούς για τη Θεραπευτική τους Kοι-
νότητα οι οποίοι θα παρέχουν προστασία σε περίπτωση 
φαινομενικής ή πραγματικής κατάργησης της τοπικής ή 
της εθνικής νομοθεσίας.
(ε) Nα λειτουργούν σε περιβάλλον που παρέχει τις μέγι-
στες δυνατότητες για σωματική, πνευματική, συναισθη-
ματική και αισθητική ανάπτυξη και το οποίο εγγυάται την 
ασφάλεια όλων. 
(στ) Nα διευκολύνουν τη συγκρότηση 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 ατό-
μου θα αποτελεί πρωταρχική αξία.
(ζ) Nα παρέχουν εκπαίδευση και επαρκή εποπτεία στο 
προσωπικό.
(η) Nα λογοδοτούν σε ένα εξωτερικό Διοικητικό Συμβού-
λιο που συγκαλείται ανά τακτά και προκαθορισμένα χρο-
νικά διαστήματα μέσα στο έτος, προκειμένου να έχει την 
εποπτεία και την ευθύνη για τις δραστηριότητες του προ-
γράμματος και της κάθε μονάδας.
(θ) Nα παρουσιάζουν, ύστερα από λογιστικό έλεγχο, ετή-
σιο οικονομικό απολογισμό που θα επικυρώνεται από τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Oμοσπονδί-
ας Θεραπευτικών Kοινοτήτων θα απαιτεί τη συμμόρφω-
ση προς τις Προδιαγραφές και τους Στόχους, κάθε φορά 
που θα εξετάζει αιτήσεις απόκτησης ή ανανέωσης της 
ιδιότητας του μέλους. Θα απαιτεί επίσης ενεργό συμμόρ-
φωση προς τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Παγκόσμια 
Oμοσπονδία στο Kαταστατικό της, άρθρο III με τίτλο “Oρι-
σμός” και άρθρο VI με τίτλο “Iδιότητα του μέλους” (με ιδι-
αίτερη αναφορά στις παραγράφους A1, A2, B1, B2 και Γ3)

Xάρτης δικαιωμάτων των μελών

Όλα τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων έχουν 
απόλυτο δικαίωμα στα ακόλουθα:

1. Yποστηρικτικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από εξαρτη-
τικές ουσίες.

2. Θεραπεία ανεξάρτητα από γένος, φυλή, εθνικότητα, χρώ-
μα, δόγμα, πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικές προτιμή-
σεις, οικογενειακή κατάσταση, θρησκεία, καταγωγή, ταυ-
τότητα, ηλικία, ιδιότητα στρατιωτικού ή βετεράνου πολέ-
μου, πνευματική και σωματική αναπηρία, κατάσταση υγεί-
ας, ποινικό μητρώο ή καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας.

3. Aξιοπρέπεια, σεβασμό, υγεία και ασφάλεια συνεχώς.

4. Γνώση της φιλοσοφίας και των μεθόδων του προ-
γράμματος.

5. Aκριβή πληροφόρηση σχετικά με τους τρέχοντες κα-
νονισμούς του προγράμματος, καθώς επίσης και τις κυ-
ρώσεις, τα πειθαρχικά μέτρα και τις τυχόν τροποποιή-
σεις των δικαιωμάτων.

6. Προσφυγή σε θεσμοθετημένη διαδικασία, ώστε να κα-
ταγράφονται τα παράπονά τους που αφορούν την εφαρ-
μογή όλων των κανονισμών, των κυρώσεων, των πει-
θαρχικών μέτρων και των τροποποιήσεων των δικαιω-
μάτων.

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

8. Aπόρρητο των πληροφοριών που αφορούν τη συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα και όλων των φακέλων των με-
λών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας.

Kώδικας δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ
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9. Πρόσβαση στους προσωπικούς φακέλους με βάση 
οδηγίες εγκεκριμένες από το αρμόδιο όργανο και δικαί-
ωμα προσθήκης δηλώσεων που αντικρούουν ή αποσα-
φηνίζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στους φακέ-
λους αυτούς.

10. Aποχώρηση από το πρόγραμμα ανά πάσαν στιγμή, 
χωρίς σωματική ή ψυχολογική παρενόχληση.

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

12. Προστασία από πραγματική σωματική τιμωρία ή σχε-
τική απειλή, από σωματική, συναισθηματική και σεξου-
αλική κακοποίηση και από καταναγκαστικό φυσικό πε-
ριορισμό.

13. Παροχή θρεπτικής τροφής, ασφαλούς και κατάλλη-
λης στέγης, δυνατότητας για σωματική άσκηση και για 
επαρκή κάλυψη των αναγκών ατομικής υγιεινής.

14. Iατρική περίθαλψη από επαγγελματίες και δικαίωμα 
άρνησής της.

15. Δυνατότητα να λαμβάνουν νομικές συμβουλές και να 
εκπροσωπούνται ενώπιον του νόμου, όταν αυτό απαι-
τείται.

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

 18. Kαθοδήγηση και βοήθεια, όταν αφήνουν το πρό-
γραμμα για οποιονδήποτε λόγο, σχετικά με άλλες υπη-
ρεσίες υγείας, πηγές οικονομικής βοήθειας και χώρους 
διαμονής.

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

Kώδικας δεοντολογίας για το προσωπικο

Πρωταρχική υποχρέωση όλων των μελών του προσω-
πικού είναι να εξασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσι-
ών που παρέχονται στα υπό θεραπεία μέλη. H σχέση του 
προσωπικού με τα μέλη είναι ειδική και είναι απαραίτητο 
το προσωπικό να διαθέτει την ωριμότητα και την ικανό-

τητα που απαιτούνται, ώστε να αντεπεξέρχεται στις ευ-
θύνες που έχει αναλάβει.

Όλα τα μέλη του προσωπικού οφείλουν να γνωρίζουν 
ότι ο επαγγελματικός χώρος στον οποίο ανήκουν απαι-
τεί να προσέχουν τις δραστηριότητες, τις δικές τους και 
των μελών τους (θεραπευόμενων). O κώδικας δεοντο-
λογίας 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 πληρο-
φορίες που αφορούν τα μέλη, σεβόμενα όλη τη σχετι-
κή νομοθεσία, καθώς και τους κανονισμούς του φορέα 
στον οποίο ανήκουν.

3. Nα παρέχουν στα μέλη αντίγραφο του Xάρτη Δικαιω-
μάτων των Mελών και να βεβαιώνονται ότι όλα όσα ανα-
γράφονται 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 
επαγγελματική σχέση, μη κτητική και μη τιμωρητική. 

5. Nα παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη φυλή, το 
δόγμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, τις σεξου-
αλικές προτιμήσεις, την ηλικία, τη σωματική αναπηρία, 
τις πολιτικές πεποιθήσεις, το ποινικό μητρώο και την οι-
κονομική κατάσταση των μελών, σεβόμενα τη θέση των 
μελών σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών. 

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

7. Nα απαγορεύουν τη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων, 
οποιουδήποτε τύπου, ανάμεσα στο προσωπικό και στα μέ-
λη (καθώς και με πρόσωπα της οικογένειας των μελών).

8. Nα ανταμείβουν επαρκώς το μέλος για οποιαδήπο-
τε δουλειά κάνει το ίδιο για κάποιο μέλος του προσω-
πικού.2 

9. Nα εμποδίζουν την εκμετάλλευση του μέλους για προ-
σωπικό όφελος.

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

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει διαμορφωθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων της 
οποίας το ΚΕΘΕΑ είναι μέλος. 
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Γραμμή βοήθειας για τα τυχερά  
παιχνίδια

πΡΟΓΡΑμμΑΤΑ ΕΦηΒωΝ -                    
ΝΕΑΡωΝ ΕΝηΛΙΚωΝ

Αθήνα
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡOΦΗ 210 8820277,            
info@kethea-strofi.gr

ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ 210 8218883,              
info@kethea-plefsi.gr

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ Συμβουλευτικός Σταθ-
μός Εφήβων στα Δικαστήρια Ανηλίκων 
και στο Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα , 210 6437740, 
prison@kethea-strofi.gr

Πειραιάς
ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ 210 4227940,
info@kethea-exantas.gr

Θεσσαλονίκη
KEΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ 2310 253534, 
info@kethea-anadysi.gr

Βόλος
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛOΤOΣ 24210 80246, 
info@kethea-pilotos.gr

Πάτρα
ΚΕΘΕΑ OΞΥΓOΝO 2610 343400,
 info@kethea-oxygono.gr

Ηράκλειο Κρήτης
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 2810 331034,
 info@kethea-ariadni.gr

Μυτιλήνη
ΚΕΘΕΑ MYTIΛΗΝΗΣ 22510 25670,
ccmytilini@kethea-nostos.gr

πΡΟΓΡΑμμΑΤΑ ΕΝηΛΙΚωΝ

Αθήνα
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 210 3300751,                             
info@kethea-paremvasi.gr

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 210 8626761,            
info@kethea-diavasi.gr

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 210 3847700,                                   
info@kethea-endrasi.gr

ΚΕΘΕΑ MOSAIC 210 8256944,             
info@kethea-mosaic.gr

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 210 3821007,            
info@kethea-exelixis.gr

Πειραιάς
ΚΕΘΕΑ ΝOΣΤOΣ 210 4220708,             
info@kethea-nostos.gr

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ Συμβουλευτική Μονά-
δα  Άμεσης Πρόσβασης, 210 4226005, 
bagoni@kethea-nostos.gr

Ελευσίνα
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 210 5541810,                                  
ccelefsina@kethea-nostos.gr

Pαφήνα
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 22940 79900,                                   
info@kethea-paremvasi.gr

Θεσσαλονίκη
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 2310 212030,                
info@kethea-ithaki.gr 

ΚΕΘΕΑ Ειδικό Πρόγραμμα για             
Εξαρτημένους Γονείς 2310 544939,                    
prison@ketheathess.gr

ΚΕΘΕΑ Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης 
2310 544939, prison@ketheathess.gr

ΚΕΘΕΑ Μονάδα Συμβουλευτικής    
Κρατουμένων 2310 544939,         
prison@ketheathess.gr

ΚΕΘΕΑ Ανοιχτή Θεραπευτική Δομή  
2310 544939, prison@ketheathess.gr

Λάρισα
ΚΕΘΕΑ ΕΞOΔOΣ 2410 254863,              
info@kethea-exodos.gr

Καβάλα
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 2510 223131,                               
cckavala@kethea-kivotos.gr

Αλεξανδρούπολη
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 25510 89595,                               
ccthraki@kethea-kivotos.gr

Κομοτηνή
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ 25310 37842,                           
cckomotini@kethea-kivotos.gr

Γιαννιτσά
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 23820 84384,                
info@kethea-ithaki.gr

Κιλκίς
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 23410 25727,                 
info@kethea-ithaki.gr

ιωάννινα
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 26510 64077,           
info@kethea-epirou.gr

Τρίκαλα
ΚΕΘΕΑ ΕΞOΔOΣ 24310 29921,             
info@kethea-exodos.gr

Ηράκλειο Κρήτης
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 2810 261026,          
info@kethea-ariadni.gr

Χανιά
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 28210 87040,           
info@kethea-ariadni.gr

Άγιος νικόλαος Κρήτης
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 28410 22981,          
info@kethea-ariadni.gr

ναύπλιο
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 27520 47251,           
info@kethea-kyttaro.gr

Καλαμάτα
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 27210 89482,           
info@kethea-kyttaro.gr

Μυτιλήνη
ΚΕΘΕΑ MYTIΛΗΝΗΣ 22510 25670,                     
ccmytilini@kethea-nostos.gr

ΑπΕξΑΡΤηΣη ΑπΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 
ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ πΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αθήνα
ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 210 9215776,                 
info@kethea-alfa.gr

ΑπΕξΑΡΤηΣη ΑπΟ ΤΟ         
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα
ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ 210 9212304,              
info@kethea-plefsi.gr

ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ 210 4227940,                                    
info@kethea-exantas.gr

πΡΟΓΡΑμμΑΤΑ πΡΟΛηψηΣ

210 9212961, info@prevention.gr

πΡΟΓΡΑμμΑΤΑ ΕΚπΑΙΔΕΥΣηΣ- 
ΕΡΕΥΝΑΣ

210 9241993-6, admin@kethea.gr

ΧΡηΣΙμΑ ΤηΛΕΦωΝΑ



ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα
Τηλ.: 210 9241993-6, fax: 210 9241986
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