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«Έίναι μεγάλη ανταμοιβή να δουλεύεις με ανθρώπους
οι οποίοι, τόσο συχνά, δείχνοντας τεράστιο θάρρος,

καταφέρνουν να βγουν από το φαύλο κύκλο της αυτοκαταστροφής
και να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους.

οι άνθρωποι με πρόβλημα χρήσης ουσιών είναι δικοί μας,
αξίζουν την αλληλεγγύη μας

και δεν πρέπει να στιγματίζονται.»

Griffith Edwards (1928-2012)

Ο Griffith Edwards, μια παγκόσμια αυθεντία στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων με πλούσιο 
θεραπευτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο, υπήρξε συνεργάτης του ΚΕΘΕΑ και σύμβουλος 
έκδοσης του επιστημονικού του περιοδικού «Εξαρτήσεις». Έφυγε από τη ζωή το 2012, αφήνοντας 
πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη στη μάχη ενάντια στην εξάρτηση.
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συΝοπΤιΚοσ Απολογισμοσ Έργου Του ΚΈΘΈΑ 2012

Το ΚΈΘΈΑ, Το μΈγΑλυΤΈρο ΔιΚΤυο ΑπΈΞΑρΤΗσΗσ ΚΑι ΚοιΝΩΝιΚΗσ ΈΝΤΑΞΗσ σΤΗ ΧΩρΑ μΑσ, 

πΑρουσιΑΖΈι σΤΗΝ ΈΚΔοσΗ ΑυΤΗ ΤοΝ Απολογισμο Του γιΑ Το 2012. ΈΔΩ ΚΑι 3 ΔΈΚΑΈΤιΈσ 

βρισΚΈΤΑι ΔιπλΑ σΤουσ ΧρΗσΤΈσ ουσιΩΝ ΚΑι Τισ οιΚογΈΝΈιΈσ Τουσ μΈ προγρΑμμΑΤΑ 

ΚΑΤΑλλΗλΑ σΧΈΔιΑσμΈΝΑ, γιΑ ΝΑ σΤΗριΖουΝ ΑΝΘρΩπουσ μΈ ΔιΑΦορΈΤιΚΑ ΧΑρΑΚΤΗρισΤιΚΑ 

ΚΑι ΑΝΑγΚΈσ.

σε ετήσια βάση χιλιάδες χρήστες ουσιών και οικογένειες λαμβάνουν από το ΚΈΘΈΑ δωρεάν, 
αποτελεσματικές και κοινωνικά ανταποδοτικές υπηρεσίες, χάρη στους πόρους που του εμπι-
στεύεται η πολιτεία αλλά και στις δικές του προσπάθειες αυτοχρηματοδότησης. ο δημόσιος απο-
λογισμός για το έργο του και ο νηφάλιος, τεκμηριωμένος λόγος για το πρόβλημα των ναρκωτι-
κών υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας του ΚΈΘΈΑ για ανοικτή 
σχέση με την κοινωνία, προς όφελος αυτών που έχουν ανάγκη από βοήθεια.

To 2012, έτος αναφοράς του παρόντος απολογισμού, ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά βαθιάς 
οικονομικής ύφεσης για την Έλλάδα. Η χώρα υφίσταται ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές 
μεταβολές, οι οποίες αυξάνουν τα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας, την κοινωνική 
περιθωριοποίηση και τις εξαρτήσεις. στον τομέα των εξαρτήσεων τα βασικά χαρακτηριστικά της 
χρονιάς μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

Ένισχύονται οι επιβαρυντικοί ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες που ευνοούν την
εξάπλωση του προβλήματος των ναρκωτικών και άλλες μορφές εξάρτησης, όπως ο αλκοολι-
σμός και η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο.

Έπιδεινώνεται η κατάσταση των εξαρτημένων, όπως συνάγεται από την επιδημική εξάπλωση 
του HIV/AIDS και της ηπατίτιδας C, την αύξηση όσων διαβιούν στο δρόμο, τη στροφή τους σε 
νέες, οικονομικότερες αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες, την ενίσχυση αυτοκαταστροφικών 
μορφών συμπεριφοράς και την αισθητή αποδυνάμωση του κινήτρου για θεραπεία. 

Έντείνονται τα φαινόμενα στοχοποίησης ευάλωτων ομάδων, όπως οι χρήστες ουσιών, η επιθετι-
κότητα απέναντί τους και η καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. 

μειώνεται η ετοιμότητα της ελληνικής οικογένειας, που πάντα στήριζε τη διαδικασία απεξάρτη-
σης, να συνεχίσει να το πράττει, καθώς οι νέες, επείγουσες βιοτικές ανάγκες και τα άλλα προ-
βλήματα που φέρνει η κρίση μονοπωλούν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της.
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Αποδυναμώνονται οι οργανισμοί θεραπείας, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δραστικές 
περικοπές, ελλείψεις προσωπικού, γραφειοκρατία και τη γενικότερη αβεβαιότητα για το μέλλον 
της κοινωνικής φροντίδας στην Έλλάδα.

συνεχίζεται η απουσία εθνικού σχεδιασμού ενάντια στις εξαρτήσεις, καθώς και αξιολόγησης του
έργου των φορέων και των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, με κίνδυνο τη συρρίκνωση των 
προγραμμάτων απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο μιας πολιτικής οριζόντιων περι-
κοπών που στοχεύει αποκλειστικά στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων.

για το ίδιο το ΚΈΘΈΑ το έτος κύλισε με σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο πόρων και στελέχωσης, 
τα οποία ήταν απόρροια των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής:

Το 2012 το ΚΈΘΈΑ εισέπραξε από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω τακτικών και έκτακτων 
επιχορηγήσεων, συνολικά € 17.383.975. Η συνολική μείωση της επιχορήγησής του από το 2009
μέχρι το 2012 είναι 28%. σε αντιστάθμισμα το ΚΈΘΈΑ περιέστειλε τις δαπάνες του το ίδιο 
διάστημα κατά 33% και ενέτεινε τις ενέργειες αυτοχρηματοδότησης. Ωστόσο, οι προσπάθειές 
του να αξιοποιήσει άλλες πηγές χρηματοδότησης παρακωλύονται συχνά από γραφειοκρατικά 
προσκόμματα. σημαντικές καθυστερήσεις σημειώθηκαν μέσα στη χρονιά τόσο στην έκδοση, από
τα αρμόδια υπουργεία, των απαραίτητων εγκρίσεων και αποφάσεων για τη δημιουργία των επτά
νέων  Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΈΘΈΑ μέσω ΈσπΑ όσο και στην έγκριση των προσλήψεων
για τη στελέχωση των νέων Κινητών μονάδων street-work του ΚΈΘΈΑ που χρηματοδοτεί 
εξολοκλήρου το Ίδρυμα «σταύρος Νιάρχος».

Το 2012 στον οργανισμό απασχολήθηκαν 492 εργαζόμενοι (438 πλήρους απασχόλησης, 54 μερικής
απασχόλησης). με τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής παγιώθηκε η μη δυνατότητα νέων 
προσλήψεων από το ΚΈΘΈΑ. Η παρατεινόμενη αδυναμία αντικατάστασης του προσωπικού έχει 
επιβαρύνει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας σε πολλές μονάδες. Την ίδια στιγμή oι εργαζόμενοι 
έχουν υποστεί σημαντική μείωση του μισθού τους (Ν. 4024/2011), με αποτέλεσμα οι απολαβές 
τους να είναι εμφανώς αναντίστοιχες με τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται, 
για να υποστηρίζουν έναν εξαιρετικά ευάλωτο πληθυσμό.

σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών, ο αριθμός των εξυπηρετουμένων κινήθηκε γενικά σε υψη-
λά επίπεδα, παρόλο που οι δυσκολίες στην αγορά εργασίας, το αρνητικό κοινωνικό περιβάλλον 
και η ραγδαία εξάπλωση των προγραμμάτων συντήρησης μειώνουν το κίνητρο των εξαρτημένων 
για απεξάρτηση. συνεχίζουν, επίσης, να εκκρεμούν προς το ΚΈΘΈΑ περισσότερα από 15 αιτήματα
διαφορετικών περιοχών της χώρας για «στεγνό» πρόγραμμα, όπως η Κάλυμνος, η λιβαδειά, η 
πρέβεζα, η ρόδος, η Χίος κ.ά., γεγονός που αντανακλά τις ανάγκες της κοινωνίας και την ανα-
γνώριση του έργου του οργανισμού.

Το ΚΈΘΈΑ, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στη λειτουργία του, συνέχισε να παράγει 
έργο χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών του και να αξιοποιεί «παράθυρα» ευκαιριών,
βάσει ενός σχεδίου δράσης, προσαρμοσμένου στην περίοδο της κρίσης. βασικοί άξονες του 
σχεδίου αυτού είναι:

• Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του.

• Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων και η ανταπόκριση στις νέες ανάγκες.

• Η προώθηση της συνεργασίας και της συμπληρωματικότητας με άλλους φορείς.

• Η συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας, αποτελεσματικότητας
 και αποδοτικότητας των προγραμμάτων του.

• Η ενεργητική συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο για μια επίκαιρη
 και αποτελεσματική πολιτική για τα ναρκωτικά.

• Η στήριξη των επαγγελματιών στο χώρο των εξαρτήσεων
 με προγράμματα και δράσεις δια βίου εκπαίδευσης.

• Η συμπίεση των λειτουργικών του δαπανών και η αύξηση της αυτοχρηματοδότησης.

• Η αξιοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

• Η διαφάνεια και η λογοδοσία προς την κοινωνία και την πολιτεία.

Έτσι, το 2012 το ΚΈΘΈΑ προσέφερε υπηρεσίες σε περισσότερους από 1.600 χρήστες στο δρόμο
μέσω ειδικών παρεμβάσεων (street-work), ενώ 2.850 εξαρτημένοι συμμετείχαν στα συμβουλευτι-
κά του Κέντρα, τους χώρους πρώτης επαφής με τα θεραπευτικά του προγράμματα. περισσότερα 
από 1.500 άτομα έλαβαν υπηρεσίες απεξάρτησης και ενσωμάτωσης στην κοινωνία στις Θερα-
πευτικές Κοινότητες και τα Κέντρα Κοινωνικής Έπανένταξης, ενώ υποστηρίχτηκαν από το ΚΈΘΈΑ 
και περισσότερα από 6.000 μέλη οικογενειών με πρόβλημα χρήσης. σε υψηλά επίπεδα παρέ-
μεινε η συμμετοχή κρατουμένων και αποφυλακισμένων  στις παρεμβάσεις του οργανισμού με 
άξονα το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (πάνω από 2.000 άτομα). οι αποδέκτες των υπηρεσιών 
πρόληψης στις σχολικές κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες ξεπέρασαν τους 9.000, ενώ πάνω 
από 800 εκπαιδευόμενοι, επαγγελματίες και νέοι επιστήμονες, συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του ΚΈΘΈΑ.

Το έργο που προσφέρει το ΚΈΘΈΑ δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς τη συνδρομή των 14 συλλόγων 
οικογένειας των θεραπευτικών του προγραμμάτων, των δεκάδων εθελοντών του σε όλη τη χώρα,
των δήμων και των περιφερειών που στηρίζουν έμπρακτα τις μονάδες του, των ανώνυμων 
και επώνυμων δωρητών και χορηγών του, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, 
των δημόσιων υπηρεσιών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που συνεργάζονται με τα 
προγράμματά του, των μμΈ που προβάλλουν αφιλοκερδώς τα μηνύματά του. με την ευκαιρία 
αυτού του απολογισμού το ΚΈΘΈΑ τούς ευχαριστεί θερμά για τη βαρύνουσα συμβολή τους σε 
μια εποχή που προϋποθέτει περισσότερη συνεργασία και από κοινού ανάληψη της ευθύνης για 
την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.
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28 Συμβουλευτικά Κέντρα

2 Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης και Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο

5 Θεραπευτικά Προγράμματα Διαμονής για Ενήλικες

7 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Ενήλικες

8 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

20 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

Δίκτυο Πρόληψης και  Έγκαιρης Παρέμβασης

Τομέας Εκπαίδευσης

Τομέας Έρευνας

Παραγωγικές μονάδες
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Τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των χρηστών
σε όλη την Έυρώπη οι περισσότεροι εξαρτημένοι χρήστες είναι άνεργοι, υποσιτίζονται, έχουν 
περισσότερα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό 
και παρουσιάζουν μεγαλύτερη θνησιμότητα.

στην Έλλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΈΘΈΑ για το 2012, έξι στους δέκα εξαρτημένους 
που προσεγγίζουν τις υπηρεσίες του είναι χρήστες ηρωίνης, εκ των οποίων οι περισσότεροι 
από τους μισούς είναι μακροχρόνιοι χρήστες. Ως δεύτερη ουσία κατάχρησης, μετά την ηρωίνη, 
αναφέρεται η κάνναβη (27,5%) και ακολουθούν η κοκαΐνη, οι αμφεταμίνες και άλλα διεγερτικά 
(7,5%). σχεδόν ένας στους δύο (43,4%) αναφέρει καθημερινή χρήση της κύριας ουσίας, κυρίως 
καπνιστή ή εισπνεόμενη από το στόμα (35%), από τη μύτη (34,9%) και ενέσιμη (25,9%). Ένας 
στους τρεις αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ηπατίτιδα, έλκη, οδοντικά 
προβλήματα και τραυματισμούς από ατυχήματα που οφείλονται σε πτώσεις. περισσότεροι από 
δύο στους τρεις αναφέρουν τουλάχιστον μία σύλληψη και σχεδόν οι μισοί τουλάχιστον μία 
καταδίκη. Καταδίκες και νομικές εκκρεμότητες είναι συνήθως το αποτέλεσμα της ίδιας της 
χρήσης ή της προσπάθειας να εξασφαλίσουν χρήματα για τη δόση τους.

Η πλειονότητα δεν έχει σταθερό εισόδημα, έξι στους δέκα είναι άνεργοι και ένας στους δέκα εργά-
ζεται ευκαιριακά. Ένας στους πέντε δεν έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση. Αν και έξι στους 
δέκα δηλώνουν ότι μένουν με τη γονική τους οικογένεια, οι οικογενειακές και προσωπικές τους 
σχέσεις βρίσκοντα σε κρίση, λόγω της εξάρτησης. με άλλα λόγια, η οικονομική κρίση έρχεται 
να επιτείνει τα πολλαπλά προβλήματα που οι εξαρτημένοι χρήστες ουσιών ήδη αντιμετωπίζουν: 
οικονομικά, ιατρικά, ψυχικής υγείας, στέγης, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά, νομικά, οικογενειακά.

Κατά συνέπεια, η αποτελεσματική θεραπευτική υποστήριξη των εξαρτημένων χρειάζεται να 
καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες τους, προσφέροντας τη δυνατότητα ισότιμης επανένταξης στην 
κοινωνία, και να μην περιορίζεται στη διακοπή της χρήσης ουσιών.
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Εξαρτημένοι	στο	στόχαστρο	της	κρίσης	
Η οιΚοΝομιΚΗ ΑΝΑσΦΑλΈιΑ, Η ΑΝΈργιΑ  ΚΑι ΤΑ προβλΗμΑΤΑ ΈπιβιΩσΗσ
που προΚΑλουΝΤΑι Απο ΤΗΝ οιΚοΝομιΚΗ ΚρισΗ ΈΧουΝ οΔΗγΗσΈι
σΈ ΑποΤομΗ ΑυΞΗσΗ ΤΩΝ προβλΗμΑΤΩΝ ΨυΧιΚΗσ υγΈιΑσ σΤο γΈΝιΚο πλΗΘυσμο. 
πΈρισσοΤΈρο, ΩσΤοσο, ΈπΗρΈΑΖοΝΤΑι οι πιο ΑΔυΝΑμΈσ ομΑΔΈσ, οπΩσ ΤΑ πΑιΔιΑ,
οι ΗλιΚιΩμΈΝοι, οι ΧροΝιΑ πΑσΧοΝΤΈσ, ΤΑ ΑΤομΑ μΈ ΑΝΑπΗριΑ, 
ΑΤομΑ ΚΑι ΝοιΚοΚυριΑ ΧΑμΗλου ΈισοΔΗμΑΤοσ, οι μοΝογοΝΈϊΚΈσ οιΚογΈΝΈιΈσ,
οι μΈΤΑΝΑσΤΈσ, οι ΈΞΑρΤΗμΈΝοι Απο ουσιΈσ. 

οι ΈΞΑρΤΗμΈΝοι ΧρΗσΤΈσ ουσιΩΝ,  ΗΔΗ πολλΑπλΩσ ΈπιβΑρυμΈΝοι λογΩ ΤΗσ ΧρΗσΗσ 
ΚΑι συΧΝΑ σΤο πΈριΘΩριο ΤΗσ ΚοιΝΩΝιΑσ, ΤΗΝ πΈριοΔο ΤΗσ ΚρισΗσ ΑΝΤιμΈΤΩπιΖουΝ 
ΈΝΤοΝοΤΈρΑ προβλΗμΑΤΑ ΚΑι  μΈγΑλυΤΈρο ΚιΝΔυΝο ΚοιΝΩΝιΚου ΑποΚλΈισμου.
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Οι επιπτώσεις της κρίσης στους εξαρτημένους
H περίπτωση της Έλλάδας επιβεβαιώνει την εμπειρία άλλων χωρών και τα συμπεράσματα της 
διεθνούς βιβλιογραφίας ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά το πρόβλημα της εξάρτησης, 
οδηγώντας περισσότερους ανθρώπους στη χρήση ουσιών -ως μια μορφή αυτοθεραπείας απέ-
ναντι στο άγχος και την πίεση- και επιδεινώνοντας την κατάσταση όσων βρίσκονται ήδη στη χρήση.

Η αύξηση του ποσοστού των αστέγων, η ενίσχυση της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, η 
επιδείνωση των προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας, η ταχεία εξάπλωση του HIV/
AIDS, η συνεχής εμφάνιση νέων εξαρτησιογόνων ουσιών, συνθέτουν πλέον την εικόνα που 
συναντούν καθημερινά στο δρόμο όσοι φορείς υποστηρίζουν εξαρτημένους χρήστες. 

σε ένα περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής κρίσης με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας οι χρήστες
ουσιών, ήδη άνεργοι στην πλειονότητά τους, χάνουν το κίνητρό τους για θεραπεία. πιστεύουν 
ότι η αδυναμία να βρουν δουλειά μετά την απεξάρτηση θα τους κρατήσει στο περιθώριο της 
κοινωνίας και θα τους οδηγήσει στην υποτροπή. Άλλωστε, η εύρεση εργασίας ήδη αποτελεί 
τη σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν όσοι ολοκληρώνουν σήμερα θεραπευτικά 
προγράμματα. 

Καθώς η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή και το κίνητρο για θεραπεία μειώνονται, αλλά αυξάνεται 
η ένδεια, ενισχύεται η τάση των εξαρτημένων να μη λαμβάνουν στοιχειώδη μέτρα προστασίας 
της υγείας τους. ιδίως στην περιοχή της Αθήνας, οι αυτοκαταστροφικές μορφές συμπεριφοράς 
ενισχύονται, αυξάνεται η ενέσιμη χρήση ουσιών, η κοινή χρήση σύριγγας, η παράλληλη χρήση δια-
φορετικών ουσιών, η καταφυγή σε νέες, φθηνές, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνες ουσίες, οι ερωτικές
επαφές χωρίς προφυλάξεις.

Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι η επιδημική έξαρση του HIV/AIDS. παρά τις επιφυλάξεις που δια-
τυπώνονται για τη μεθοδολογία ανίχνευσης του ιού HIV στον πληθυσμό των εξαρτημένων, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΚΈΈλπΝο (Κέντρο Έλέγχου και πρόληψης Νοσημάτων), 
ανάμεσα στο 2010 και το 2011 τα κρούσματα μόλυνσης αυξήθηκαν 1.500% μεταξύ των χρηστών. 
Έτσι, ο επιπολασμός του ιού στους χρήστες ουσιών το 2011 αυξήθηκε ραγδαία από 0,8% σε 
4,4%. στην περιοχή της Αθήνας άγγιξε το 8,1%. ραγδαία αύξηση σημειώνεται επίσης και στην 
εξάπλωση της ηπατίτιδας C μεταξύ των εξαρτημένων.

Η κρίση γεννά ολοένα και πιο φθηνά ναρκωτικά και ευνοεί την προώθηση νοθευμένων ουσιών 
με χαμηλό κόστος. με δεδομένη τη συρρικνούμενη οικονομική δυνατότητα των χρηστών να 
εξασφαλίσουν τη δόση τους, νέες, συνθετικές ουσίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην 
παράνομη αγορά των ναρκωτικών, όπως τα συνθετικά κανναβινοειδή, που εντοπίζονται κυρίως 
στη Θεσσαλονίκη και το shisha, μια μορφή κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης που απαντά στους 
δρόμους της Αθήνας. Το πρόβλημα των νέων συνθετικών ουσιών συμβαδίζει με μια γενικότερη 
τάση στην Έυρώπη, όπου, σύμφωνα με το Έυρωπαϊκό παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την
Τοξικομανία, μέσα στο 2012 αναφέρθηκαν 70 τέτοιες νέες ουσίες. Η χρήση συνθετικών ναρκω-
τικών αυξάνει τους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των χρηστών. οι συνθετικές ουσίες 
παρασκευάζονται συνήθως εύκολα σε οικιακά εργαστήρια, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλι-
σμός, από πρόδρομες ουσίες που συχνά δεν υπόκεινται σε εθνικούς ή διεθνείς ελέγχους, ενώ 
τη χημική τους ταυτοποίηση δυσκολεύει το γεγονός ότι η σύστασή τους συχνά παραλλάσσεται.
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Η κρίση φαίνεται, επίσης, να αυξάνει τον αριθμό των εξαρτημένων που διαβιούν στο δρόμο  κάτω
από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. οι άνθρωποι αυτοί είναι στην πλειονότητά τους αποκομμένοι 
από το κοινωνικό τους δίκτυο, τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ή άλλες πηγές βοήθειας. 
Αντίθετα βρίσκονται καθημερινά εκτεθειμένοι στις δυσκολίες και τους κινδύνους της ένδειας, 
της αστεγίας και της «πιάτσας».

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι περικοπές που υφίστανται οι φορείς υγείας και κοινωνικής φρο-
ντίδας θα εντείνουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της εξάρτησης και του κοινωνικού απο-
κλεισμού, περιορίζοντας την πρόσβαση των χρηστών σε αναγκαίες υπηρεσίες και πηγές βοήθειας. 

Καθώς η οικονομική κρίση αρχίζει να μεταβάλλει αισθητά διάφορες όψεις του προβλήματος 
των ναρκωτικών και τα επόμενα χρόνια θα οξύνει περισσότερο την εξάρτηση, τη συνδεόμενη 
με αυτήν παραβατικότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό, χρειάζονται πιο αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην καρδιά του προβλήματος. 

Έίναι άμεση η ανάγκη για ανάληψη δράσης που θα αναχαιτίσει την εξάπλωση των μολυσματικών 
ασθενειών, θα περιορίσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και θα συνδέσει τους χρήστες με 
τα θεραπευτικά προγράμματα, κρατώντας ζωντανή την προοπτική της θεραπείας και της ένταξης.

προτεραιότητα αποτελούν η στενή παρακολούθηση και τεκμηρίωση των νέων τάσεων, η δημιουρ-
γία καινοτόμων προγραμμάτων στο δρόμο, στις φυλακές και σε δομές άμεσης πρόσβασης και 
θεραπείας, η ανταλλαγή πληροφοριών, η συνεργασία και η δικτύωση μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων, υπηρεσιών και προγραμμάτων, η χρήση των νέων τεχνολογιών και η συνεχής ενημέρω-
ση και εκπαίδευση των εργαζομένων που υποστηρίζουν τους χρήστες. 
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Η στοχοποίηση
των κοινωνικά αδύναμων ομάδων
Η κρίση ευνοεί την αντίληψη ότι κάποιες κοινωνικές ομάδες

είναι κατώτερες από άλλες με μεγαλύτερη εξουσία ή επιρροή,
θέτοντας σε κίνδυνο τα δικαιώματά τους.

Η διαπόμπευση  των εξαρτημένων, εκδιδόμενων οροθετικών γυναικών,
με την ανάρτηση των προσωπικών στοιχείων και φωτογραφιών τους

στο διαδίκτυο, τα στρατόπεδα κράτησης μεταναστών,
οι επιχειρήσεις-σκούπα για την «εκκαθάριση» του κέντρου της Αθήνας,

οι αυξανόμενες επιθέσεις αυτόκλητων ομάδων
εναντίον των πιο ευάλωτων ομάδων δείχνουν πως η κρίση

θέτει σε κίνηση έναν ψυχολογικό και κοινωνικό μηχανισμό στοχοποίησής τους.

Η ψυχολογική πίεση, η ανασφάλεια και η οργή που προκαλεί η κρίση
βρίσκουν διέξοδο στην επιθετικότητα απέναντι σε όσους διαφέρουν,

όσους βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και σε αδυναμία
να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Θεωρούμενες υπεύθυνες για την κρίση, 

την ανεργία, τη φτώχια, την εγκληματικότητα, οι ευάλωτες ομάδες γίνονται στόχος  
επιθετικότητας, η οποία μπορεί να προσφέρει προσωρινή εκτόνωση

και να δημιουργεί την αίσθηση «ψευδο-ενότητας» μπροστά στην «κοινή απειλή», 
αλλά κάνει τα ρήγματα στην κοινωνική συνοχή βαθύτερα.
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Νέες υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ
για την υποστήριξη των εξαρτημένων την περίοδο της κρίσης
για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εξαρτημένων και των οικογενειών τους την περίοδο της
κρίσης, το ΚΈΘΈΑ δημιουργεί νέες υπηρεσίες, με έμφαση στους χρήστες που βρίσκονται στο 
δρόμο ή εμπλέκονται με το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. μέσα στο 2013 προ-
βλέπεται η έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων προγραμμάτων:

Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα
Θα απευθύνεται σε χρόνιους ή υποτροπιάζοντες χρήστες με υψηλό βαθμό περιθωριοποίησης οι 
οποίοι είναι αποκομμένοι από δίκτυα και πηγές βοήθειας. Το έργο ανακατασκευής και βασικού 
εξοπλισμού του ιδιόκτητου κτηρίου του ΚΈΘΈΑ στην οδό Κουμουνδούρου 28, που θα στεγάσει 
το Κέντρο, έγινε εξολοκλήρου με δωρεά του ιδρύματος «σταύρος Νιάρχος».

Οργάνωση και λειτουργία δικτύου φροντίδας εξαρτημένων ατόμων στο δρόμο
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Το δίκτυο θα υποστηρίζει την εξαιρετικά ευάλωτη και διαρκώς διευρυνόμενη ομάδα των χρηστών 
που διαβιούν στο δρόμο. Θα δραστηριοποιείται με δύο νέες κινητές μονάδες προσέγγισης χρηστών
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καινοτόμα προγράμματα παρέμβασης σε κρίση και τη συστηματική 
δικτύωση με τις υφιστάμενες υποδομές του ΚΈΘΈΑ και άλλων φορέων. υλοποιείται και 
στελεχώνεται εξολοκλήρου  με δωρεά του ιδρύματος «σταύρος Νιάρχος».

Θεραπευτική Κοινότητα στις Φυλακές Διαβατών
Η νέα Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΈΘΈΑ, στις ανδρικές Φυλακές Διαβατών, με ημερήσια δυναμι-
κότητα 84 ατόμων, θα δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους κρατουμένους με πρόβλημα χρήσης 
να απεξαρτηθούν μέσα στη φυλακή και να προετοιμαστούν για την κοινωνική τους επανένταξη.

Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων Θεσσαλονίκης
Το Κέντρο υποδοχής και Έπανένταξης Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει στις ανακαινισμένες 
εγκαταστάσεις του ΚΈΘΈΑ στα λαδάδικα Θεσσαλονίκης. σε συνδυασμό με τα προγράμματα 
του ΚΈΘΈΑ στα σωφρονιστικά καταστήματα της βόρειας Έλλάδας, με τα οποία θα είναι δια-
συνδεδεμένο, θα αναβαθμίσει την παρέμβαση του ΚΈΘΈΑ στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής 
δικαιοσύνης.

Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων 
Τα Κέντρα, επτά στο σύνολό τους, θα βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λάρισα, ιωάννινα, Ηρά-
κλειο Κρήτης, Καλαμάτα και μυτιλήνη και θα απευθύνονται σε άτομα που αντιμετωπίζουν 
ψυχικά προβλήματα σε συνδυασμό με τις εξαρτήσεις (διπλή διάγνωση). Θα προσφέρουν  
φροντίδα σε εξωτερική βάση, επιχειρώντας την ολιστική υποστήριξη των ατόμων με διπλή 
διάγνωση με στόχο τη θεραπεία και την κοινωνική ένταξη, ώστε να αποφεύγεται ο εγκλεισμός 
τους για εσωτερική νοσηλεία και οι συνεχόμενες υποτροπές. υλοποιούνται με χρηματοδότηση 
από το ΈσπΑ στο πλαίσιο του Έ.π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Nέα Συμβουλευτικά Κέντρα
Δύο νέα συμβουλευτικά Κέντρα, στη βοιωτία και την Κάλυμνο, τα οποία θα δημιουργηθούν με την
υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, διευρύνουν τις δυνατότητες πρόσβασης των εξαρτη-
μένων ατόμων και των οικογενειών τους σε βοήθεια για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.
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Συνεργασία
για τη στήριξη των εξαρτημένων μητέρων

Στην επείγουσα ανάγκη εντατικής υποστήριξης των εξαρτημένων γυναικών
που εγκυμονούν ή είναι μητέρες αποσκοπεί η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ
με το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής (ΚΠΠΑ) «Η Μητέρα». 
Οι επιπτώσεις και τα αδιέξοδα της κρίσης επιβαρύνουν περισσότερο

τις εξαρτημένες γυναίκες, οι οποίες συχνά ωθούνται σε επιλογές
όπως η πορνεία, για να εξασφαλίσουν χρήματα για τη δόση τους.

Όλο και συχνότερο είναι το φαινόμενο εξαρτημένων εγκύων χωρίς στέγη
και μαιευτική φροντίδα ή εξαρτημένων μητέρων που αδυνατούν να προσφέρουν 

στοιχειώδη φροντίδα στα παιδιά τους ή να διατηρήσουν την επιμέλειά τους.
Η συνεργασία στοχεύει στην καλύτερη φροντίδα μητέρων και παιδιών, προβλέποντας 

δράσεις κινητοποίησης των εξαρτημένων εγκύων ή μητέρων για θεραπεία και
κατά προτεραιότητα ένταξή τους σε Θεραπευτικές Κοινότητες, υποστήριξής τους

για συστηματική επαφή τους με τις υπηρεσίες του ΚΠΠΑ «Η Μητέρα»
και με τα παιδιά τους που φιλοξενούνται εκεί, κοινά προγράμματα έρευνας,

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το θέμα κ.ά.



Συμβουλευτικά Κέντρα
Τα συμβουλευτικά Κέντρα είναι οι χώροι πρώτης επαφής με τις υπηρεσίες του ΚΈΘΈΑ σε όλη 
την Έλλάδα. Αποτελούν ασφαλείς και «ελεύθερους» από ουσίες χώρους όπου προσφέρονται οι 
ακόλουθες υπηρεσίες:

• Αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη και της δριμύτητας των προβλημάτων του
 σε σωματικό, ψυχολογικό, 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 προσερχομένων στο πλαίσιο των περιορισμών
 που θέτει η σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

Τα δύο νέα συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΈΘΈΑ, που εγκαινιάστηκαν το 2012 στο  Ίλιον (ΚΈΘΈΑ 
ΈΞΈλιΞισ) και την Ηγουμενίτσα (ΚΈΘΈΑ ΗπΈιροσ), μπόρεσαν να λειτουργήσουν χάρη στην 
υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. σε εκκρεμότητα παραμένουν αιτήματα  προς το ΚΈΘΈΑ 
για δημιουργία νέων συμβουλευτικών Κέντρων σε περισσότερες από 15 ακόμα  περιοχές της 
χώρας, λόγω των περιορισμών στη χρηματοδότηση και τη στελέχωση που αντιμετωπίζει ο 
οργανισμός.
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Μείωση	της	βλάβης	και	συμβουλευτική
Δυο ΝΈΑ συμβουλΈυΤιΚΑ ΚΈΝΤρΑ, 

σΤο ιλιοΝ ΚΑι ΤΗΝ ΗγουμΈΝιΤσΑ, 

προσΤΈΘΗΚΑΝ Το 2012

σΤο ΔιΚΤυο υπΗρΈσιΩΝ Του ΚΈΘΈΑ,

Το οποιο ΈιΝΑι πλΈοΝ προσβΑσιμο

σΈ 23 πολΈισ σΈ ολΗ ΤΗ ΧΩρΑ.

σΤΑ 28 συμβουλΈυΤιΚΑ Του ΚΈΝΤρΑ 

ΑπΈυΘυΝΘΗΚΑΝ  2.848 ΑΤομΑ,

ΈΝΩ γιΑ Τουσ ΧρΗσΤΈσ σΤο Δρομο,

που ΔιΑβιουΝ ΚΑΤΩ Απο

ολο ΚΑι πιο ΔυσΧΈρΈισ συΝΘΗΚΈσ, 

λΈιΤουργΗσΑΝ

Δυο προγρΑμμΑΤΑ ΑμΈσΗσ προσβΑσΗσ.

ΚΕ
ΘΕ

Α 
ΣΤ

ΡΟ
Φ

Η 
/ Π

ΕΤ
ΡΟ

Σ 
ΤΟ

ΥΦ
ΕΞ

ΗΣ



Το	ΚΕΘΕΑ	ΙΘΑΚΗ
και	άλλα	προγράμματα	του	
ΚΕΘΕΑ	στη	βόρεια	Ελλάδα
σε	συνεργασία	με	την	PRAKSIS
πραγματοποιούν
σειρά	παρεμβάσεων
στο	πάρκο	Ξαρχάκου
στη	Θεσσαλονίκη
για	την	ενημέρωση
των	χρηστών	για	το	AIDS
και	τις	άλλες
μολυσματικές	ασθένειες

Το	Πολιτιστικό	Στέκι
του	ΚΕΘΕΑ	ΔΙΑΒΑΣΗ
φιλοξενεί
την	παρουσίαση	
του	βιβλίου
«Ας	αποφασίσει
ο	χρόνος»
της	Έλσης	Τσουκαράκη

Κυκλοφορεί
το	5o	τεύχος
του	περιοδικού	ΣΠΕΙΡΑ
από	το	ΚΕΘΕΑ	ΑΡΙΑΔΝΗ
με	αφιέρωμα
στην	ελληνική	ποίηση

Στο	Κέντρο	Γειτονιάς
του	ΚΕΘΕΑ	MOSAIC
στον	Άγιο	Παντελεήμονα	
διοργανώνονται
μαθήματα	ελληνικών
και	σεμινάρια	ενδυνάμωσης
για	μετανάστες

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Προγράμματα άμεσης πρόσβασης και προσέγγισης χρηστών στο δρόμο
Τα ειδικά προγράμματα άμεσης πρόσβασης του ΚΈΘΈΑ απευθύνονται σε χρήστες ουσιών που 
είναι αποκομμένοι από υποστηρικτικές υπηρεσίες και πηγές βοήθειας. Το 2012 λειτούργησαν 
δύο προγράμματα άμεσης πρόσβασης, στην Αθήνα (ΚΈΘΈΑ ΈΞΈλιΞισ) και στον πειραιά (ΚΈΘΈΑ 
ΝοσΤοσ-ΈΞΑΝΤΑσ, βαγόνι).

με εξορμήσεις διαφορετικές ώρες της ημέρας στις «πιάτσες» τα προγράμματα δημιουργούν 
γέφυρες επικοινωνίας με τους χρήστες και τους υποστηρίζουν, ώστε να αντιμετωπίσουν άμεσες 
ανάγκες τους, να περιορίσουν τους κινδύνους και τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση 
και να συνδεθούν με υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και απεξάρτησης. Το 2012 για να
ανταποκριθούν στην επιδείνωση της κατάστασης των χρηστών στο δρόμο, διεύρυναν τις περιο-
χές των εξορμήσεων, εγκαινίασαν σταθερές δράσεις ανταλλαγής συριγγών και διανομής υλικού 
ενέσιμης χρήσης και ενίσχυσαν τη δικτύωση και τη συνεργασία τους με άλλους φορείς θερα-
πείας, μη κυβερνητικές οργανώσεις και νοσοκομεία. μέσα στη χρονιά υποστηρίχτηκαν 621 
χρήστες στο δρόμο στην περιοχή της Αθήνας και 183 στην περιοχή του πειραιά.

Το ΚΈΘΈΑ διαθέτει επίσης χώρους διημέρευσης χρηστών, όπου το 2012 προσήλθαν 842 άτομα, 
λαμβάνοντας υπηρεσίες, όπως:

• Πρωτοβάθμια περίθαλψη για προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας,
 καθώς και παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

• 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 ΚΈΘΈΑ προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης
και παραπομπής στους εξαρτημένους και το περιβάλλον τους σε όλη την Έλλάδα.

Η γραμμή 1145 παρέχει πληροφορίες και βοήθεια για την εξάρτηση από νόμιμες και παράνομες 
ουσίες. Το 2012 δέχτηκε 2.657 κλήσεις. Η γραμμή 1114, που λειτουργεί από το 2011 με τη χορηγία
της οπΑπ ΑΈ, εξειδικεύεται στην παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Το 2012 
δέχτηκε 813 κλήσεις.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τις γραμμές του ΚΈΘΈΑ είναι ανώνυμη και εμπιστευτική, η χρέωση 
αστική, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να έρθουν σε επαφή με το εξειδικευμένο προ-
σωπικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Η θεραπευτική προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ
οι μονάδες απεξάρτησης (Θεραπευτικές Κοινότητες και άλλου τύπου), διαμονής και εξωτερικής 
παρακολούθησης, αποτελούν την κύρια και πιο εντατική φάση θεραπείας των προγραμμάτων 
του ΚΈΘΈΑ, όπου παραπέμπεται ο ενδιαφερόμενος μετά τη σύντομη προετοιμασία του στο 
συμβουλευτικό Κέντρο.

Η προσέγγιση είναι ψυχοκοινωνική και δεν χρησιμοποιούνται υποκατάστατα ή άλλες ουσίες. οι 
Θεραπευτικές Κοινότητες παρέχουν ένα δομημένο, ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που 
χαρακτηρίζεται από την ενεργητική συμμετοχή και την ισότιμη αλληλεπίδραση όλων των μελών 
του.

οι στόχοι τους είναι:

• Σωματική αποτοξίνωση και πλήρης αποχή από τη χρήση ουσιών.

• Ψυχική απεξάρτηση.

• Εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς.

• Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων.

• Επαγγελματικός προσανατολισμός, εκπαίδευση και κατάρτιση.

• Υποστήριξη για επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων.

• Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων.

ο χρόνος παραμονής στις μονάδες απεξάρτησης κυμαίνεται μεταξύ 9 και 12 μηνών. σημαντικά 
θετικά αποτελέσματα εμφανίζονται μετά από 3 μήνες συμμετοχής, ενώ οι 7 στους 10 από αυτούς
που ολοκληρώνουν Θεραπευτική Κοινότητα, πέντε χρόνια μετά, απέχουν από τη χρήση οποιασδή-
ποτε παράνομης ουσίας, δεν έχουν καμία νομική εμπλοκή και εργάζονται.

Θεραπεία διαμονής για ενήλικες
Η θεραπεία διαμονής για ενήλικες απευθύνεται σε χρήστες ουσιών οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης είτε επιθυμούν ή χρειάζεται να απομακρυνθούν 
από τον τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το 2012 το ΚΈΘΈΑ διέθετε πέντε
προγράμματα που προσέφεραν θεραπεία σε Κοινότητα διαμονής: ΚΈΘΈΑ ιΘΑΚΗ στη Θεσσαλο-
νίκη, ΚΈΘΈΑ ΈΞοΔοσ στη λάρισα, ΚΈΘΈΑ πΑρΈμβΑσΗ στη ραφήνα, ΚΈΘΈΑ ΝοσΤοσ-ΈΞΑΝΤΑσ
στον πειραιά, ΚΈΘΈΑ ΚυΤΤΑρο στην Καλαμάτα.
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Ψυχική	απεξάρτηση
οι μοΝΑΔΈσ ΑπΈΞΑρΤΗσΗσ Του ΚΈΘΈΑ 
προσΦΈρουΝ πολυπλΈυρΗ,
ΈΝΤΑΤιΚΗ ΚΑι μΑΚροΧροΝιΑ
ΨυΧολογιΚΗ ΚΑι ΚοιΝΩΝιΚΗ υποσΤΗριΞΗ 
μΈ σΤοΧο
ΤΗΝ ΑλλΑγΗ Τροπου ΖΩΗσ
ΚΑι ΤΗΝ ΈπΑΝΈΝΤΑΞΗ
σΤΗΝ ΚοιΝΩΝιΑ.
ΚΑλυπΤουΝ Τισ ΑΝΑγΚΈσ ΔιΑΦορΈΤιΚΩΝ 
ομΑΔΩΝ - σΤοΧΩΝ
ΚΑι μορΦΩΝ ΈΞΑρΤΗσΗσ
σΈ ολΗ ΤΗ ΧΩρΑ.
Το 2012
προσΈΦΈρΑΝ Τισ υπΗρΈσιΈσ Τουσ
σΈ 1.105 ΑΤομΑ. 
μΈσΑ σΤΗ ΧροΝιΑ
ΑρΧισΈ ΝΑ λΈιΤουργΈι
Η ΈιΚοσΤΗ πρΩΤΗ μοΝΑΔΑ
ΑπΈΞΑρΤΗσΗσ Του  ΚΈΘΈΑ,
σΤΑ ιΩΑΝΝιΝΑ. 
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Θεραπεία ημερήσιας φροντίδας για ενήλικες
– πρωινά προγράμματα
Τα πρωινά προγράμματα παρέχουν εντατική ημερήσια θεραπεία σε εξαρτημένους που παρα-
μένουν σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά ενταγμένοι και διαθέτουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Το 
2012 λειτούργησαν: στην Αθήνα το ΚΈΘΈΑ ΔιΑβΑσΗ, στην Κρήτη το ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ, στην 
Καβάλα το ΚΈΘΈΑ ΚιβΩΤοσ, στο βόλο το ΚΈΘΈΑ πιλοΤοσ, και εγκαινιάστηκε η νέα Θεραπευτική 
Κοινότητα του ΚΈΘΈΑ ΗπΈιροσ στα ιωάννινα.

Θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης για ενήλικες
– βραδινά προγράμματα
για εργαζόμενους και φοιτητές λειτουργούν προγράμματα απεξάρτησης εξωτερικής παρακολού-
θησης με βραδινό ωράριο. Το 2012 λειτούργησαν βραδινά προγράμματα στην Αθήνα (ΚΈΘΈΑ 
ΔιΑβΑσΗ), στην Αλεξανδρούπολη (ΚΈΘΈΑ ΚιβΩΤοσ), στα ιωάννινα (ΚΈΘΈΑ ΗπΈιροσ) και τη 
Θεσσαλονίκη (ΚΈΘΈΑ ιΘΑΚΗ). 

Έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία για εφήβους και νεαρούς ενήλικες
Το ΚΈΘΈΑ 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 εξάρτηση. Έμφαση δίνεται στην επανασύνδεση 
των νέων με την εκπαίδευση, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και στη 
συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία. στα προγράμματα αυτά 
ανήκουν: ΚΈΘΈΑ σΤροΦΗ και ΚΈΘΈΑ πλΈυσΗ στην Αθήνα, KEΘΈΑ ΝοσΤοσ-ΈΞΑΝΤΑσ στον 
πειραιά, ΚΈΘΈΑ ΑΝΑΔυσΗ στη Θεσσαλονίκη, ΚΈΘΈΑ πιλοΤοσ στο βόλο, ΚΈΘΈΑ οΞυγοΝο 
στην πάτρα και ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ στην Κρήτη.
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5 ΧροΝιΑ μΈΤΑ ΤΗΝ ΈΝΑρΞΗ ΤΗσ ΘΈρΑπΈιΑσ
Απο οσουσ συμπλΗρΩΝουΝ ΈΝΑ ΧροΝο
σΈ ΘΈρΑπΈυΤιΚΗ ΚοιΝοΤΗΤΑ:

• 67,7% ΑπΈΧουΝ Απο ΤΗ ΧρΗσΗ
 ΚΑΘΈ πΑρΑΝομΗσ ουσιΑσ,

• 72,7% ΔΈΝ ΈΧουΝ ΚΑμιΑ ΈμπλοΚΗ μΈ Το Νομο,

• 83,7% ΈργΑΖοΝΤΑι

γιΑ ΚΑΘΈ € 1
που ΈπΈΝΔυΈΤΑι
σΈ μιΑ
ΘΈρΑπΈυΤιΚΗ ΚοιΝοΤΗΤΑ
Η ΚοιΝΩΝιΑ ΈΞοιΚοΝομΈι
Απο € 4,6 ΈΩσ € 6,5,
ΑΝΑλογΑ μΈ ΤοΝ Τυπο
Του προγρΑμμΑΤοσ.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

120	εικαστικοί	καλλιτέχνες	
δημιουργούν	για	το
ΚΕΘΕΑ	ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ
την	έκθεση	«Ορίζοντες»
στη	Δημοτική	Πινακοθήκη
του	Πειραιά

Κάθε	Κυριακή	σε	όλη	τη	
διάρκεια	της	χρονιάς
η	ομάδα	ραδιοφώνου
του	ΚΕΘΕΑ	ΣΤΡΟΦΗ	
εκπέμπει
από	τη	συχνότητα	του	
Δεύτερου	Προγράμματος.
Στις	εκπομπές
του	Φεβρουαρίου	
συμμετέχουν	οι
Κάρμεν	Ρουγγέρη,
Μαριέττα	Φαφούτη,
Στάθης	Δρογώσης,	
Ημισκούμπρια
και	Παύλος	Τσίμας

Το	Πολιτιστικό	Στέκι
του	ΚΕΘΕΑ	ΔΙΑΒΑΣΗ	
παρουσιάζει
τη	φωτογραφική	δουλειά	
«Θηλυκός	Κόσμος»
της	φωτορεπόρτερ
Μάρως	Κουρή

Το	ΚΕΘΕΑ
ανακοινώνει
στην	Ελλάδα
την	ετήσια	έκθεση
της	Διεθνούς	Επιτροπής
του	ΟΗΕ
για	τον	Έλεγχο
των	Ναρκωτικών
του	2011

Απεξάρτηση για γονείς
με έδρα τη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα απεξάρτησης και κοινωνικής επαν-
ένταξης σε εξαρτημένους γονείς, παρέχοντας συγχρόνως υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας 
των παιδιών. Έίναι εξωτερικής παρακολούθησης και δίνει έμφαση στην υποστήριξη της σχέσης 
γονιού-παιδιού και στην ενίσχυση των μελών του στο γονικό τους ρόλο. Ανήκει στο ΚΈΘΈΑ 
ιΘΑΚΗ.

Απεξάρτηση από το διαδίκτυο
στο ΚΈΘΈΑ πλΈυσΗ στην Αθήνα και το ΚΈΘΈΑ ΝοσΤοσ-ΈΞΑΝΤΑσ στον πειραιά λειτουργούν 
προγράμματα για εφήβους και νέους που έχουν εμπλακεί στην προβληματική χρήση του διαδικτύου
και των video games. Τα προγράμματα αυτά ενισχύουν τους παράγοντες που μπορούν να βοη-
θήσουν 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
Έιδικές παρεμβάσεις των προγραμμάτων απεξάρτησης απευθύνονται σε ενήλικους περιστασιακούς
χρήστες ουσιών (ΚΈΘΈΑ ΔιΑβΑσΗ και ΚΈΘΈΑ ΑριΑΔΝΗ), αλλά και απόφοιτους του ΚΈΘΈΑ που 
μπορεί να χρειαστούν στήριξη σε κρίσιμες καμπές της ζωής τους (ΚΈΘΈΑ πΑρΈμβΑσΗ). στις 
ομάδες αυτές παρέχεται υποστήριξη, λιγότερο εντατική και μακροχρόνια, προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες των εξυπηρετουμένων.

ΤΑ προβλΗμΑΤΑ ΤΩΝ ΧρΗσΤΩΝ ΚΑι Η ΘΈρΑπΈυΤιΚΗ προσΈγγισΗ Του ΚΈΘΈΑ
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Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης
Τα Κέντρα Κοινωνικής Έπανένταξης υποδέχονται τα άτομα που ολοκληρώνουν την κυρίως φάση 
θεραπείας στα προγράμματα του ΚΈΘΈΑ, παρέχοντάς τους συμβουλευτική και ψυχολογική 
υποστήριξη για τη σταδιακή και ομαλή επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. στο στάδιο αυτό 
στόχος είναι η οργάνωση της προσωπικής και κοινωνικής ζωής σε νέες βάσεις, με αυτονομία, 
υγιείς, υποστηρικτικές σχέσεις, κοινωνική και επαγγελματική δραστηριοποίηση. οι υπηρεσίες 
που παρέχουν τα Κέντρα Κοινωνικής Έπανένταξης περιλαμβάνουν:

• Δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνες για το αρχικό μεταβατικό διάστημα.

• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε τακτική εξωτερική βάση.

• Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.

• Επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική για την υποστήριξη της ένταξης
 στην αγορά 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 ΚΈΘΈΑ.
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Κοινωνική	επανένταξη
Η ισοΤιμΗ ΚΑι ΈΝΈργοσ
συμμΈΤοΧΗ
σΤΗΝ ΚοιΝΩΝιΑ
ΚΑι ΤΗΝ ΑγορΑ ΈργΑσιΑσ
ΈιΝΑι ο ΤΈλιΚοσ σΤοΧοσ
ΤΗσ ΑπΈΞΑρΤΗσΗσ.
ΈιΚοσι (20) ΚΈΝΤρΑ
ΚοιΝΩΝιΚΗσ ΈπΑΝΈΝΤΑΞΗσ
σΈ ολΗ ΤΗΝ ΈλλΑΔΑ
υποσΤΗριΖουΝ
ΑυΤΗ ΤΗΝ προσπΑΘΈιΑ
ΚΑΤΩ Απο ολο ΚΑι πιο
ΔυσΚολΈσ συΝΘΗΚΈσ,
λογΩ ΤΗσ οιΚοΝομιΚΗσ ΚρισΗσ.
Το 2012 σΤΑ ΚΈΝΤρΑ
ΚοιΝΩΝιΚΗσ ΈπΑΝΈΝΤΑΞΗσ
συμμΈΤΈιΧΑΝ 451 ΑΤομΑ.
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Στηρίζοντας την κοινωνική ένταξη
οι διαρκώς επιδεινούμενες συνθήκες στην αγορά εργασίας θέτουν σε κίνδυνο την προσπάθεια 
των απεξαρτημένων για ένταξη και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Η προσπάθεια του ΚΈΘΈΑ
αυτή την περίοδο εστιάζεται στη δημιουργία προγραμμάτων και δικτύων κατάρτισης, επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού και προώθησης στην απασχόληση.

Το 2012 το ΚΈΘΈΑ προσέφερε σε 145 άτομα, μέλη και αποφοίτους των θεραπευτικών του προ-
γραμμάτων ή άλλων αναγνωρισμένων φορέων, επιδοτούμενη κατάρτιση σε 10 διαφορετικές 
ειδικότητες: ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπων, τηλεοπτική παραγωγή, ραδιοφωνική παραγωγή, 
κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, μαγειρική, ξυλουργική, κεραμική, καλλιέργειες με 
παραδοσιακές και βιολογικές μεθόδους, γραφικές τέχνες.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είχε συνολική διάρκεια 400 ωρών και περιελάμβανε θεωρητική 
εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και συμβουλευτική υποστήριξη. σε μια περίοδο κατά την οποία η 
εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη, τα προγράμματα προσέφεραν στους συμμετέχοντες 
βιοποριστική διέξοδο, αλλά και τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να καλλιεργήσουν 
δεξιότητες και να διευρύνουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους προοπτικές.

Τα προγράμματα εντάσσονται στο υποέργο [1] της πράξης «ΚΈΘΈΑ-υπηρεσίες κατάρτισης και
συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα» του Θεματικού Άξονα προτε-
ραιότητας 11 «πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία 
ίσων ευκαιριών» του Έπιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-
2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Έυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΈΚΤ). 

στα τέλη του 2012 συστάθηκε επίσης η Αναπτυξιακή σύμπραξη ΈπιΧΈιρΈιΝ με συντονιστή το 
ΚΈΘΈΑ και τη συμμετοχή φορέων από το χώρο της θεραπείας και τον κόσμο της εργασίας. 
στόχος της σύμπραξης είναι να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται στο πεδίο 
της κοινωνικής οικονομίας, με τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων για την εργασιακή 
ένταξη των απεξαρτημένων (βλ. και σελ.75).

«Στο πρόγραμμα ο χαμένος χρόνος της ανεργίας έγινε  δημιουργία, έγινε κατάρτιση, έγινε προοπτική.»
Λουκάς	Θ. εκπαιδευόμενος 
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Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης
Τα Κέντρα οικογενειακής υποστήριξης απευθύνονται στα μέλη της οικογένειας και άλλα άτομα
του στενού περιβάλλοντος των χρηστών, προσφέροντας ενημέρωση, συμβουλευτική και θεραπεία.
Η υποστήριξη της οικογένειας διαρκεί όσο και η συμμετοχή του εξαρτημένου στο πρόγραμμα.
Το ΚΈΘΈΑ προσφέρει υπηρεσίες στους οικείους του χρήστη, ακόμα και αν ο ίδιος δεν έχει ενταχθεί
σε θεραπεία. Άλλωστε, είναι σύνηθες η οικογένεια να έρχεται πρώτη στο πρόγραμμα και να 
βοηθάει το χρήστη να κινητοποιηθεί για θεραπεία.

οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμβάνουν: 

• Ενημέρωση για τη χρήση, την εξάρτηση και τις δυνατότητες θεραπείας.

• Συναισθηματική στήριξη και ενίσχυση.

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

•  Εκπαίδευση και υποστήριξή τους, ώστε να κινητοποιήσουν 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.
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Οικογενειακή	υποστήριξη
και	συμβουλευτική
H συμμΈΤοΧΗ ΤΩΝ οιΚΈιΩΝ
συμβΑλλΈι σΗμΑΝΤιΚΑ
σΈ ολΈσ Τισ ΦΑσΈισ
ΚΑι ΤΗΝ ΑποΤΈλΈσμΑΤιΚοΤΗΤΑ
ΤΗσ ΘΈρΑπΈιΑσ.
σΤο πλΑισιο
ΤΩΝ ΘΈρΑπΈυΤιΚΩΝ προγρΑμμΑΤΩΝ
Του ΚΈΘΈΑ
λΈιΤουργουΝ 25 ΚΈΝΤρΑ
οιΚογΈΝΈιΑΚΗσ υποσΤΗριΞΗσ
σΈ ολΗ ΤΗΝ ΈλλΑΔΑ.
Το 2012
σΤΑ ΚΈΝΤρΑ ΑυΤΑ συμμΈΤΈιΧΑΝ
6.032 μΈλΗ οιΚογΈΝΈιΩΝ. 
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Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων
για τους κρατούμενους χρήστες η πρώτη επαφή με τις υπηρεσίες του ΚΈΘΈΑ στη φυλακή γίνεται 
μέσω των προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης Κρατουμένων. Το 2012 λειτούργησαν 
19 τέτοια προγράμματα σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα και ειδικά καταστήματα κράτησης
νέων της χώρας, προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Διάγνωση και αξιολόγηση των προβλημάτων των εξαρτημένων.

• Κινητοποίησή τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους.

• Μείωση της εμπλοκής τους με τη χρήση ουσιών.

• Ενημέρωση, κινητοποίηση και προετοιμασία για ένταξη σε συμβουλευτική ή θεραπευτική  
 δομή εντός φυλακής ή εκτός, βάσει της πρόβλεψης του νόμου για «υφ’ όρον απόλυση».

• Συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των κρατουμένων, σε συνεργασία
 με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ που λειτουργούν στην κοινωνία.

Μονάδες Απεξάρτησης Κρατουμένων
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος συμβουλευτικής, οι κρατούμενοι παραπέμπονται για 
την κύρια φάση θεραπείας είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα εκτός φυλακής (με βούλευμα του 
συμβουλίου πλημμελειοδικών, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος) είτε
σε Θεραπευτική Κοινότητα σωφρονιστικού καταστήματος. Το ΚΈΘΈΑ διαθέτει 3 Θεραπευτικές 
Κοινότητες στις φυλακές (ΚΈΘΈΑ ΈΝ ΔρΑσΈι), στα καταστήματα των γυναικείων και των 
Δικαστικών Φυλακών Κορυδαλλού, καθώς και του Έλαιώνα Θηβών. Το 2012 ολοκληρώθηκαν οι 
προετοιμασίες για τη λειτουργία της νέας Θεραπευτικής του Κοινότητας (ΚΈΘΈΑ προμΗΘΈΑσ) 
στο κατάστημα Διαβατών.

οι Θεραπευτικές Κοινότητες στο πλαίσιο της φυλακής έχουν στόχο την ψυχική απεξάρτηση και 
την εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς, μέσα από:

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

• τη σταδιακή αλλαγή των αρνητικών μορφών συμπεριφοράς
 και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων αντιμετώπισης προβλημάτων,

• την εκπαίδευση και κατάρτιση,

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

• την παραπομπή σε προγράμματα επανένταξης.
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Προγράμματα
στο	πλαίσιο	του	συστήματος

ποινικής	δικαιοσύνης
Oι πΈρισσοΤΈροι ΈΞΑρΤΗμΈΝοι
ΈρΧοΝΤΑι ΚΑποιΑ σΤιγμΗ
ΑΝΤιμΈΤΩποι μΈ Το Νομο,
ΈΝΩ σΗμΑΝΤιΚο ποσοσΤο ΚρΑΤουμΈΝΩΝ 
σΤΗΝ ΈλλΑΔΑ ΈΧΈι προβλΗμΑ ΧρΗσΗσ. 
μΈ προγρΑμμΑΤΑ σΤΑ πΈρισσοΤΈρΑ 
σΩΦροΝισΤιΚΑ ΚΑΤΑσΤΗμΑΤΑ ΤΗσ ΧΩρΑσ 
Το ΚΈΘΈΑ προσΈΦΈρΈ Το 2012  υπΗρΈσιΈσ 
συμβουλΈυΤιΚΗσ ΚΑι προΈΤοιμΑσιΑσ 
γιΑ ΘΈρΑπΈιΑ ΑπΈΞΑρΤΗσΗσ σΈ  1.712 
ΚρΑΤουμΈΝουσ ΧρΗσΤΈσ. 
σΤΑ προγρΑμμΑΤΑ
ΨυΧιΚΗσ ΑπΈΞΑρΤΗσΗσ ΚΑι ΈπΑΝΈΝΤΑΞΗσ 
Του ΚΈΘΈΑ γιΑ ΦυλΑΚισμΈΝουσ
ΚΑι ΑποΦυλΑΚισμΈΝουσ
συμμΈΤΈιΧΑΝ 302 ΑΤομΑ.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

100	εικαστικοί	καλλιτέχνες	
προσφέρουν
τα	έργα	τους
με	θέμα	το	«ΣΠΙΤΙ»	
για	την	ομώνυμη	έκθεση
του	ΚΕΘΕΑ	ΔΙΑΒΑΣΗ
στο	Μακεδονικό	Μουσείο	
Σύγχρονης	Τέχνης

Η	«Παλαιά	Αθήνα»
μέσα	από	το	
φωτογραφικό	φακό
των	μελών	του
ΚΕΘΕΑ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
στο	Booze	Cooperativa

Ξεκινά	η	λειτουργία
της	ανοιχτής
Θεραπευτικής	Κοινότητας
του	ΚΕΘΕΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ
στα	Γιάννενα

Δεκαπέντε
νέοι	δημιουργοί
συμμετέχουν
σε	διαγωνισμό
τηλεοπτικού	σποτ
του	ΚΕΘΕΑ	ΕΞΟΔΟΣ
κατά	του
κοινωνικού	αποκλεισμού

Προβάλλεται
στη	ΝΕΤ
το	ντοκιμαντέρ
«Καθαρό	Ραδιόφωνο»
του	Γιώργου	Τελτζίδη
για	το
ΚΕΘΕΑ	ΣΤΡΟΦΗ

	 Μια	νησίδα	ανθρωπιάς	και	ελπίδας	στις
ελληνικές	φυλακές,	η	Θεραπευτική	Κοινότητα	
ανδρών	ΚΕΘΕΑ	ΕΝ	ΔΡΑΣΕΙ,	καταστράφηκε	ολο-
σχερώς	από	πυρκαγιά	το	Σεπτέμβριο	του	2012
μετά	τις	αναταραχές	που	ξέσπασαν	στο	Κατάστη-
μα	Κορυδαλλού.	Η	φωτιά	δεν	άφησε	τίποτα	όρθιο,
κατέκαψε	όλο	τον	εξοπλισμό	και	δημιούργησε	
τεράστιες	ζημιές	στο	ίδιο	το	κτήριο.

Ο	χώρος	της	Κοινότητας	είχε	φτιαχτεί	με	πόρους
του	ΚΕΘΕΑ	και	προσωπική	εργασία	των	κρατου-
μένων,	καρπός	μιας	προσπάθειας	που	είχε	κατα-
φέρει	να	υπερνικήσει	όλες	τις	δυσκολίες	τις	οποίες

συναντά	το	στήσιμο	μιας	θεραπευτικής	μονάδας	
στο	πλαίσιο	της	φυλακής.	Μέχρι	να	ολοκληρωθεί	
η	αποκατάσταση	των	εγκαταστάσεών	της,	η	Κοι-
νότητα	φιλοξενείται	στο	σχολείο	 της	φυλακής,	
σε	 συνθήκες	 που	 δεν	 προσφέρονται	 για	 την	
απρόσκοπτη	λειτουργία	της.

Μέτα	 το	 καταστροφικό	 γεγονός	 τα	 μέλη	 της	
Κοινότητας	 άρχισαν	 σταδιακά	 να	 δημιουργούν	
έργα	ζωγραφικής	πάνω	στα	σημάδια	του	καπνού
και	της	φωτιάς,	μεταμορφώνοντας	το	χώρο	από	
«σημείο	μηδέν»	της	καταστροφής	σε	εργαστήρι	
δημιουργίας	και	ελπίδας.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης
Το ΚΈΘΈΑ διαθέτει δύο εξειδικευμένα Κέντρα υποδοχής και Έπανένταξης Αποφυλακισμένων, 
στην Αθήνα (ΚΈΘΈΑ ΈΝ ΔρΑσΈι) και τη Θεσσαλονίκη (ΚΈΘΈΑ προμΗΘΈΑσ), τα οποία προσφέρουν
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 παρέχουν το σύνολο των 
υπηρεσιών ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος, ώστε να καλύπτουν πλήρως 
τις ανάγκες αποφυλακισμένων σε διαφορετικές φάσεις 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. 
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	 Τρία	διαφορετικά	σενάρια	για	την	αξιοποίηση
του	 Κέντρου	 Απεξάρτησης	 Τοξικομανών	 Κρα-
τουμένων	Βορείου	Ελλάδας	προτείνει	το	ΚΕΘΕΑ,
με	 στόχο	 την	 απεξάρτηση	 ανήλικων	 δραστών	
αξιόποινων	πράξεων.	Το	Κέντρο	βρίσκεται	δίπλα
στην	Αγροτική	Φυλακή	της	Κασσάνδρας	Χαλκι-
δικής,	80	χλμ.	από	τη	Θεσσαλονίκη	και	παραμένει
αναξιοποίητο	εδώ	και	αρκετά	χρόνια.Το	ΚΕΘΕΑ	
ανέλαβε	 την	 εκπόνηση	 της	 σχετικής	 μελέτης	
ύστερα	από	συμμετοχή	του	σε	διαγωνισμό	του	
Υπουργείου	 Δικαιοσύνης.	 Ζητούμενο	 είναι	 η	
υποστήριξη	έφηβων	και	νεαρών	ενήλικων	παρα-
βατών	που	εμπλέκονται	στη	χρήση	ουσιών,	με	
στόχο	 τη	 θεραπεία,	 επαγγελματική	 κατάρτιση	
και	κοινωνική	τους	ένταξη.	

Στο	πλαίσιο	 της	μελέτης	 το	ΚΕΘΕΑ	πραγματο-
ποίησε	έρευνα	αξιολόγησης	των	αναγκών	των	
νεαρών	παραβατών	που	κρατούνται.	Η	έρευνα	
αξιοποίησε	εξίσου	ποσοτικές	και	ποιοτικές	μεθό-
δους	και	πραγματοποιήθηκε	το	2012	σε	όλα	τα	
ειδικά	καταστήματα	κράτησης	νέων	της	χώρας.

Τα χαρακτηριστικά
των νεαρών κρατουμένων

	 Η	 μέση	 ηλικία	 των	 συμμετεχόντων	 στην	
έρευνα	 ήταν	 τα	 19,1	 έτη.	 Η	 πλειονότητά	 τους	
συγκεντρώνεται	στην	ηλικιακή	ομάδα	17-21	ετών.
Περισσότεροι	από	8	στους	10	εκτίουν	πρώτη	φο-
ρά	ποινή	φυλάκισης.	Το	μεγαλύτερο	μέρος	κρα-
τείται	για	διάστημα	έως	12	μήνες,	ενώ	σχεδόν	οι
μισοί	είναι	υπόδικοι.	Τα	συχνότερα	αδικήματα	που
έχουν	διαπράξει	είναι	κλοπές,	ληστείες	και	αδική-
ματα	που	σχετίζονται	με	το	νόμο	περί	ναρκωτικών.

Τα	4/5	είναι	αλλοδαποί,	γεγονός	που	σχετίζεται	
με	σειρά	από	παράγοντες,	όπως	η	απουσία	νό-
μιμων	εγγράφων	παραμονής	στη	χώρα,	οι	επιβα-
ρυμένες	 συνθήκες	 διαβίωσης	 και	 η	 δυσκολία	
εξασφάλισης	βασικών	αγαθών	με	νόμιμους	τρό-
πους,	η	συχνή	απουσία	οικογενειακού	περιβάλ-
λοντος	που	να	μπορεί	να	αναλάβει	την	εποπτεία	
του	ανηλίκου,	επιτρέποντας	την	εφαρμογή	εναλ-
λακτικών	της	φυλάκισης	μέτρων,	και,	ορισμένες	
φορές,	η	προκατάληψη	σε	διάφορες	φάσεις	απο-
νομής	της	ποινικής	δικαιοσύνης.	

Οι	περισσότεροι	νέοι	αντιμετωπίζουν	σημαντικά
εκπαιδευτικά	κενά,	που	αρκετές	φορές	φτάνουν	
μέχρι	τον	αναλφαβητισμό	αλλά	και	την	αδυναμία	
επικοινωνίας	 στην	 ελληνική	 γλώσσα.	 Μόνο	
το	10,9%	του	συνόλου	των	κρατουμένων	έχει	
ολοκληρώσει	τη	δευτεροβάθμια	εκπαίδευση.

Σχεδόν	οι	μισοί	(48,2%)	πριν	από	τη	φυλάκιση	
διέμεναν	μόνοι	ή	με	φίλους,	γεγονός	που	κατα-
δεικνύει	 την	 απουσία	 ή	 την	 ελλιπή	 λειτουργία	
του	 ρόλου	 της	 οικογένειας	 στη	 ζωή	 των	 ανη-
λίκων,	 συνθήκη	 με	 βαρύνουσα	 σημασία	 τόσο	
για	την	εμφάνιση	όσο	και	για	την	πρόληψη	της	
παραβατικότητας.

Η	πλειονότητα	 των	κρατουμένων	 (58,9%)	είχε	
χρησιμοποιήσει	ναρκωτικά	κάποια	στιγμή	στη
διάρκεια	της	ζωής	με	επικρατέστερη	ουσία	συστη-
ματικής	χρήσης	την	κάνναβη.	Δύο	στους	πέντε
έχουν	κάνει	συστηματική	χρήση	ουσιών,	ενώ	το	
32,1%	 ανέφερε	 ότι	 υπάρχει	 χρήση	 ουσιών	 στη	
φυλακή.

ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: 
Η πρόταση του ΚΕΘΕΑ για την επανένταξη

των ανήλικων χρηστών με παραβατική συμπεριφορά

Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων
ο συμβουλευτικός σταθμός του ΚΈΘΈΑ σΤροΦΗ στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αθήνας δέχεται, μετά
από παραπομπή από τους επιμελητές ανηλίκων, έφηβους παραβάτες οι οποίοι έχουν εμπλακεί 
στη χρήση ουσιών. στοχεύει στην κινητοποίηση για αποχή από τη χρήση ουσιών, στην αποφυγή
περαιτέρω εμπλοκής σε παραβατικές δραστηριότητες, στην πρόληψη της κοινωνικής περιθωριο-
ποίησης και στη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων. Έφόσον κριθεί αναγκαίο, ο σταθμός 
παραπέμπει του εφήβους σε πρόγραμμα απεξάρτησης.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το	ΚΕΘΕΑ	ΚΥΤΤΑΡΟ
μετατρέπει	σε	χώρο	
εκδηλώσεων	και	επαφής	με	
την	τοπική	κοινωνία
ένα	βαγόνι	στο	δημοτικό	πάρκο	
σιδηροδρόμων	της	Καλαμάτας,	
που	του	παραχωρείται
από	το	δήμο	της	πόλης

Το	ΚΕΘΕΑ	ΕΞΟΔΟΣ	
παρουσιάζει
στα	Γρεβενά	την	
αναδρομική	έκθεση	
αφίσας	του	ΚΕΘΕΑ	
«Happy	Rebirthday»

Παρουσιάζεται
στο	Μουσείο	Μπενάκη
το	ντοκιμαντέρ	του
ΚΕΘΕΑ	ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ	
«22	ημέρες
δίπλα	και	μακριά…»	
για	τον	κοινωνικό
αποκλεισμό.
Το	ντοκιμαντέρ
επιχορηγήθηκε	από	το	
Υπουργείο	Πολιτισμού

Το	ΚΕΘΕΑ	ΚΙΒΩΤΟΣ
επεκτείνει
τις	υπηρεσίες	του,
για	να	υποδέχονται	ανθρώπους	
που	αντιμετωπίζουν	πρόβλημα	
με	τις	νόμιμες	εξαρτήσεις	
καθώς	και	εξαρτημένους	
εργαζόμενους	και	φοιτητές

Οι συνθήκες κράτησης
	 Η	γενικότερη	εικόνα	των	καταστημάτων	κρά-
τησης	νέων	χαρακτηρίζεται	κυρίως	από	ελλείψεις
χώρων	και	υλικοτεχνικής	υποδομής,	με	κυρίαρχο
ζήτημα	 τον	 υπερπληθυσμό	 σε	 συγκεκριμένα	
καταστήματα.	Οι	συνθήκες	διαβίωσης	σε	αρκετές
περιπτώσεις	είναι	ιδιαίτερα	δυσχερείς	με	σημα-
ντικά	προβλήματα	σίτισης,	καθαριότητας,	υγιει-
νής,	θέρμανσης,	παροχής	τρεχούμενου	νερού	και
υγειονομικής	περίθαλψης.	Τα	προβλήματα	αυτά	
επιδεινώνονται,	λόγω	της	οικονομικής	κρίσης.

Η	παραπάνω	εικόνα	συμπληρώνεται	από	περιορι-
σμένες,	κατά	βάση,	δυνατότητες	απασχόλησης,	
ψυχαγωγίας,	εκπαίδευσης	και	κατάρτισης,	που	
είναι	 απολύτως	 αναγκαίες	 για	 την	 επανένταξη	
στην	κοινωνία.	Θετικά	αξιολογήθηκαν	τόσο	από
τους	κρατουμένους	όσο	και	από	τους	εργαζο-
μένους	 οι	 θεραπευτικές	 παρεμβάσεις	 για	 τα	
ναρκωτικά,	όπου	αυτές	λειτουργούν.

Στα	 καταστήματα	 οι	 μηχανισμοί	 πρόληψης	 ή	
αντιμετώπισης	 φαινομένων	 καταπάτησης	 των	
δικαιωμάτων	των	κρατουμένων	και	προσβολής	
της	αξιοπρέπειάς	 τους	από	 το	φυλακτικό	προ-
σωπικό	είναι	ελλιπείς	και	δεν	απουσιάζουν	τέτοια
φαινόμενα,	αν	και	οι	σχέσεις	κρατουμένων-φυλα-
κτικού	 προσωπικού	 περιγράφοντα	 γενικά	 από	
τυπικές	έως	καλές.

Στην	έρευνα	επισημάνθηκαν	επίσης	από	τους
νεαρούς	 κρατουμένους	 η	 πρακτική	 της	 ακύ-
ρωσης	του	επισκεπτηρίου	ως	τιμωρητικού	μηχα-
νισμού,	ο	περιορισμός	του	δικαιώματος	χρήσης	
ολιγοήμερων	αδειών	από	τις	εισαγγελικές	αρχές
και	η	απουσία	επαφής	με	το	«έξω»	και	με	ό,τι	συμ-
βαίνει	στην	κοινωνία.

Η	έλλειψη	υποστηρικτικού	κοινωνικού	και	οικο-
γενειακού	δικτύου	εκτός	φυλακής,	οι	σοβαρές
εκπαιδευτικές	ελλείψεις,	η	απουσία	επαγγελμα-
τικών	εφοδίων	και	κοινωνικών	δεξιοτήτων	εντο-
πίστηκαν	ως	τα	κύρια	προβλήματα	που	δυσχε-
ραίνουν	την	κοινωνική	ενσωμάτωση	των	κρατου-
μένων	μετά	την	αποφυλάκιση.

Η πρόταση του ΚΕΘΕΑ
για την Κασσάνδρα	

	 Με	 βάση	 τα	 συμπεράσματα	 της	 έρευνας,	
τη	διεθνή	και	την	εγχώρια	εμπειρία,	το	ΚΕΘΕΑ	
προτείνει,	 στις	 μέχρι	 σήμερα	 αναξιοποίητες	
εγκαταστάσεις	 του	 Υπουργείου	 Δικαιοσύνης	
στην	Κασσάνδρα	Χαλκιδικής:	

•	 Να	δημιουργηθεί	ένα	πρότυπο	κέντρο	με	κύριο
στόχο	την	αντιμετώπιση	της	συνδεόμενης	με	τη	
χρήση	ουσιών	νεανικής	παραβατικότητας	και	την
ομαλή	κοινωνική	ένταξη,	το	οποίο	θα	λειτουργεί
με	την	ευθύνη	και	την	εποπτεία	του	Υπουργείου
Δικαιοσύνης	και	τη	συνεργασία	φορέων	ψυχικής
υγείας	και	απεξάρτησης.
•	 Να	περιλαμβάνει	στις	υπηρεσίες	του	κέντρο
σωματικής	αποτοξίνωσης	και	μονάδες	ψυχικής	
απεξάρτησης	που	θα	συνδεθούν	με	κέντρα	κοι-
νωνικής	 επανένταξης	 στην	 κοινωνία,	 ώστε	 να	
δίνεται	η	δυνατότητα	συνέχισης	της	θεραπείας	
και	μετά	την	αποφυλάκιση.
•	 Να	φιλοξενεί	νεαρούς	κρατουμένους	έως	21
ετών	με	απόφαση	εισαγγελέα,	ανακριτή	ή	δικα-
στηρίου,	για	να	παρακολουθήσουν	θεραπευτικό	
πρόγραμμα	με	περιοριστικούς	όρους.
•	 Να	έχει,	επίσης,	δυνατότητα	φιλοξενίας	ατόμων
μέχρι	 25	 ετών,	 προκειμένου	 να	 αξιοποιηθούν	
πλήρως	οι	εγκαταστάσεις.
•	 Να	στελεχωθεί	με	επιστημονικό	κυρίως	προ-
σωπικό	(ψυχολόγοι,	κοινωνικοί	λειτουργοί,	ειδι-
κοί	θεραπευτές,	απόφοιτοι	θεραπευτικών	προ-
γραμμάτων	κ.λπ.).
•	 Να	προσφέρει	ατομική	και	ομαδική	συμβου-
λευτική,	θεραπεία,	εκπαίδευση	και	κατάρτιση.
•	 Να	 προσφέρει	 δυνατότητα	 για	 εκπαίδευση,	
έρευνα	 και	 κλινική	 πρακτική	 σε	 φοιτητές	 και	
νέους	επιστήμονες.
•	 Να	 αξιοποιεί	 τον	 εθελοντισμό	 και	 να	 είναι	
ανοιχτό	στην	κοινωνία.

Βασική	 προϋπόθεση	 για	 τη	 λειτουργία	 του	
κέντρου	είναι	η	επανεξέταση	του	θεσμικού	και	
νομοθετικού	 πλαισίου,	 αφού,	 σήμερα,	 μεταξύ	
άλλων,	 δεν	 προβλέπονται	 στο	 ποινικό	 δίκαιο	
εναλλακτικές	 της	 ποινής	 δυνατότητες	 για	 τις	
ηλικίες	18-21	ετών.
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KΕΘΕΑ MOSAIC
Το ΚΈΘΈΑ μοSAIC στην Αθήνα απευθύνεται σε μετανάστες με στόχο τη διευκόλυνση της 
κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και την πρόληψη ή τη θεραπεία της χρήσης ουσιών. Η προσέγγισή 
του είναι διαπολιτισμική και η λειτουργία του σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε ομάδες 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 ΚΈΘΈΑ 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.

Το 2012 το ΚΈΘΈΑ μOSAIC ολοκλήρωσε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος: «Κέντρο 
γειτονιάς-Δράσεις ένταξης προσφύγων», που χρηματοδοτήθηκε από το Έυρωπαϊκό Ταμείο προσ-
φύγων. πραγματοποιήθηκαν δράσεις με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης στην ελληνική κοι-
νωνία, όπως βιωματικά σεμινάρια σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων, διαφορετικότητας, κοι-
νωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού, προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και ανοικτές εκδηλώσεις σε συνεργασία με δίκτυα 
και οργανώσεις για την πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων, 
συλλόγους μεταναστών και κοινωνικούς φορείς.
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Υποστήριξη	μεταναστών
Το ΚΈΘΈΑ μοSAIC
σΤοΝ  Αγιο πΑΝΤΈλΈΗμοΝΑ
ΈιΝΑι προγρΑμμΑ
ΔιΑπολιΤισμιΚΗσ προσΈγγισΗσ
γιΑ ΤΗΝ υποσΤΗριΞΗ μΈΤΑΝΑσΤΩΝ
ΚΑι προσΦυγΩΝ
μΈ σΈβΑσμο σΤΑ γλΩσσιΚΑ,
πολιΤισμιΚΑ ΚΑι ΘρΗσΚΈυΤιΚΑ 
ΧΑρΑΚΤΗρισΤιΚΑ Τουσ.
Το 2012 Το ΚΈΘΈΑ MOSAIC
προσΈΦΈρΈ συσΤΗμΑΤιΚΑ
υπΗρΈσιΈσ σΈ 190 ΑΤομΑ,
πΑρΑ Τισ ΔυσΚολιΈσ
που ΔΗμιουργΗσΑΝ
σΤΗΝ προσΈλΈυσΗ
Η ΑυΞΗσΗ ΤΩΝ ΚρουσμΑΤΩΝ
ρΑΤσισΤιΚΗσ βιΑσ
σΤο ΚΈΝΤρο ΤΗσ ΑΘΗΝΑσ
ΚΑι οι ΈπιΧΈιρΗσΈισ-σΚουπΑ. 
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ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ
Το ΚΈΘΈΑ ΑλΦΑ λειτουργεί από το 2003 στην Αθήνα, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα ολο-
ένα αυξανόμενα αιτήματα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια. ο μεγάλος αριθ-
μός των αιτημάτων υποδηλώνει την ανάγκη διεύρυνσης των σχετικών υπηρεσιών, οι οποίες πα-
ραμένουν περιορισμένες σε εθνικό επίπεδο. Το ΚΈΘΈΑ ΑλΦΑ προφέρει εξατομικευμένη θερα-
πεία σε εξωτερική βάση και υποστηρίζει τόσο τους ίδιους τους ενδιαφερομένους όσο και τις 
οικογένειές τους. στους κύριους στόχους του περιλαμβάνονται:

• Περιορισμός ή πλήρης αποχή από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.

• Αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας.

• Αποχή από βίαιες ή παραβατικές μορφές συμπεριφοράς.

• Αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων.

• Δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.

• Πρόληψη της υποτροπής. 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας
 γύρω από τις «νόμιμες» εξαρτήσεις.

στο πλαίσιο του ΚΈΘΈΑ ΑλΦΑ λειτουργεί επίσης το1114, η γραμμή βοήθειας για την παθολογική 
ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια (βλ. σελ. 23).
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Απεξάρτηση	από	το	αλκοόλ	
και	τα	τυχερά	παιχνίδια

Η ΈΞΑρΤΗσΗ Απο Το ΑλΚοολ
ΚΑι ΤΑ ΤυΧΈρΑ πΑιΧΝιΔιΑ,
οι λΈγομΈΝΈσ «ΝομιμΈσ» ΈΞΑρΤΗσΈισ, 
ΔΈΝ ΑΝΑγΝΩριΖοΝΤΑι ΈυΚολΑ
Ωσ προβλΗμΑ Απο Το ΑΤομο
ΚΑι ΤΗΝ οιΚογΈΝΈιΑ Του.
ΩσΤοσο, ΤΗΝ πΈριοΔο ΤΗσ ΚρισΗσ 
ΚΈρΔιΖουΝ ΈΔΑΦοσ,
ΚΑΘΩσ ολο ΚΑι πΈρισσοΤΈροι
ΑΝΑΖΗΤουΝ ΝΑ ΑΝΑπλΗρΩσουΝ
Το ΈισοΔΗμΑ Τουσ μΈσΩ Του ΤΖογου
Ή ΚΑΤΑΦΈυγουΝ σΤο ΑλΚοολ,
Ωσ μιΑ μορΦΗ ΑυΤοΘΈρΑπΈιΑσ. Το 
προγρΑμμΑ Του ΚΈΘΈΑ
γιΑ Τισ «ΝομιμΈσ» ΈΞΑρΤΗσΈισ  
προσΈΦΈρΈ Το 2012
υπΗρΈσιΈσ σΈ 410 ΑΤομΑ.



Εκπαίδευση και κατάρτιση
οι εκπαιδευτικές ελλείψεις, η ανεπάρκεια επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η 
ανεργία χαρακτηρίζουν τα περισσότερα άτομα που εντάσσονται στα προγράμματα του ΚΈΘΈΑ. 
στοχεύοντας στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη, το ΚΈΘΈΑ σε όλα τα στάδια θεραπείας 
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 ενδιαφερόντων.

• 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 ΚΈΘΈΑ έχει δημιουργήσει δομές εκπαίδευσης- κατάρτισης,
στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό, αξιοποιεί ως εθελοντές εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, συνεργάζεται με δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες αλλά και 
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι προσφέρουν υποτροφίες στα μέλη του. 

▶	 Προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης. Τα μέλη του ΚΈΘΈΑ έχουν την ευκαιρία να 
συμπληρώσουν τη σχολική τους εκπαίδευση και να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους 
σε ανώτερες και ανώτατες σχολές, συμμετέχοντας στα μεταβατικά σχολεία του οργανισμού 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λάρισα και Ηράκλειο, σε σχολικές τάξεις που πραγματοποιούνται, 
ανάλογα με τις ανάγκες, στα κατά τόπους θεραπευτικά πρόγραμματα, σε ιδιαίτερα μαθήματα 
που παραδίδονται από εθελοντές ή φοιτώντας σε δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες με την 
υποστήριξη του θεραπευτικού προγράμματος.
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Εκπαίδευση,
φροντίδα	της	υγείας,	νομική	στήριξη

Η ΚΑΤΑσΤΑσΗ ΤΗσ υγΈιΑσ,
Η ΈΚπΑιΔΈυΤιΚΗ πορΈιΑ,
Η ΈργΑσιΑΚΗ ΈΞΈλιΞΗ
ΚΑι Η σΧΈσΗ μΈ Το Νομο
ΈπΗρΈΑΖοΝΤΑι ΑρΝΗΤιΚΑ
Απο ΤΗΝ ΚΑΤΑΧρΗσΗ ουσιΩΝ.
μΈ ΈΞΈιΔιΚΈυμΈΝΈσ υπΗρΈσιΈσ
Το ΚΈΘΈΑ
υποσΤΗριΖΈι ΤΑ μΈλΗ Του
σΈ ΑυΤουσ Τουσ ΤομΈισ,
προσΦΈροΝΤΑσ
μιΑ ολοΚλΗρΩμΈΝΗ προσΈγγισΗ
ΤΗσ ΑπΈΞΑρΤΗσΗσ
μΈ σΤοΧο ΤΗΝ ΚοιΝΩΝιΚΗ ΈΝΤΑΞΗ.



▶	Επαγγελματικός προσανατολισμός. συναντήσεις και σεμινάρια στα θεραπευτικά προγράμ-
ματα αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς στοχεύουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό. 
υλοποιούνται επίσης δράσεις διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

▶		Επαγγελματική κατάρτιση. Το ΚΈΘΈΑ έχει δημιουργήσει παραγωγικές μονάδες με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη και δίνει στα μέλη του τη δυνατότητα να αποκτήσουν κατάρτιση και πείρα μέσω 
του θεσμού της μαθητείας. Η μαθητεία είναι πεντάμηνη και κατά τη διάρκειά της παρέχεται αμοιβή
και ασφάλιση. Το 2012 δόθηκε η δυνατότητα μαθητείας στις γραφικές τέχνες, την κεραμική, την 
ξυλουργική, τη γεωργία και τη διοικητική υποστήριξη. Δύο Έξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής 
και Έπαγγελματικής Ένταξης, πραγματοποιούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λάρισα και Ηράκλειο 
Κρήτης προγράμματα προκατάρτισης, κατάρτισης και συνοδευτικών υπηρεσιών για μέλη και 
αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων. Το 2012 υλοποίησαν 10 προγράμματα στο πλαίσιο 
του ΈσπΑ (βλ. σελ. 75). πέντε τμήματα ιΈΚ λειτουργούν στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών προ-
γραμμάτων στην κεντρική και τη βόρεια Έλλάδα, ως παραρτήματα δημόσιων ιΈΚ, 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 ομάδες προσφέρουν στα μέλη των προγραμμάτων τη δυνατότητα να διευρύνουν 
τους ορίζοντές τους και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ενδιαφέροντα και τρόπους διαχείρισης 
του ελεύθερου χρόνου. Η συμμετοχή στις ομάδες στοχεύει συγχρόνως στη συνεχή επαφή με την
κοινωνία μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο 
των ομάδων.

παρέχεται επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών με στόχο την πιστοποίηση, καθώς και ελληνικών ως ξένης γλώσσας.
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Το	ΚΕΘΕΑ
σε	συνεργασία
με	τη	HelMSIC
εκπαιδεύει
φοιτητές	ιατρικής
σε	τέσσερις	πόλεις
της	Ελλάδας

Το	Ιστορικό	Αρχείο
της	Εθνικής	Τράπεζας,
το	ΚΕΘΕΑ	ΔΙΑΒΑΣΗ	και
το	ΚΕΘΕΑ	ΕΝ	ΔΡΑΣΕΙ	
διοργανώνουν	
εκδηλώσεις
για	τη	Διεθνή	Ημέρα	
Μουσείων

Το	ΚΕΘΕΑ,
η	ΕΡΤ,	η	«Τεχνόπολις»
του	Δήμου	Αθηναίων
και	οι	encardia	
συνδιοργανώνουν
συναυλία
και	συγκεντρώνουν
15.000	κουτιά	γάλα
και	500	κουτιά	
φάρμακα	για	τους
Γιατρούς	του	Κόσμου

Μαύρη	ζώνη
αποκτούν	τα	μέλη
της	ομάδας	τζούντο
του	ΚΕΘΕΑ	ΙΘΑΚΗ
στις	εξετάσεις	της	
Ελληνικής	Ομοσπονδίας	
Τζούντο

Το	ΚΕΘΕΑ
και	η	Νομική	Σχολή
του	ΑΠΘ
συνδιοργανώνουν
στη	Θεσσαλονίκη
διεθνές	συμπόσιο
για	την	απεξάρτηση	
στο	σύστημα	ποινικής	
δικαιοσύνης

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΜΑΪΟΥ

Φροντίδα της υγείας
για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας των χρηστών το ΚΈΘΈΑ έχει δημιουργήσει στην
Αθήνα το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο το οποίο παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γε-
νικής ιατρικής, παιδοψυχιατρικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρικής. προσφέρει επίσης υπηρεσίες
πρόληψης όλων των βαθμίδων στους παραπάνω τομείς και συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες 
υγείας για παραπομπές των μελών του. Το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο στελεχώνεται από εξειδι-
κευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στους τομείς ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής, 
παθολογίας, νοσηλευτικής και οδοντιατρικής.

Νομική στήριξη
για να βοηθήσει τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων στη διαδικασία επίλυσης των νομι-
κών τους εκκρεμοτήτων από τη συνδεόμενη με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά, το ΚΈΘΈΑ 
έχει δημιουργήσει την υπηρεσία Νομικής στήριξης. Η υπηρεσία παρέχει δωρεάν ενημέρωση 
και συμβουλευτική για τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, νομική στήριξη στα άπορα μέλη που 
βρίσκονται στη φάση της επανένταξης, νομική βοήθεια σε κρατούμενους ή αποφυλακισμένους 
και απάλειψη από το ποινικό μητρώο των απεξαρτημένων χρηστών καταδικαστικών αποφάσεων 
ή εκκρεμών διώξεων.
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Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση
με εξειδικευμένες δράσεις και προσωπικό πρόληψης και την υποστήριξη ενός ευρέος δικτύου 
εθελοντών, το ΚΈΘΈΑ απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό, σε ομάδες με συμπεριφορά υψηλού 
κινδύνου, καθώς και σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που επιθυμούν να εκπαιδευτούν 
στην αγωγή υγείας και την πρόληψη. οι στόχοι του ΚΈΘΈΑ στον τομέα της πρόληψης είναι:

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

• Ο περιορισμός των επιβαρυντικών κοινωνικών παραγόντων για επικίνδυνες μορφές 
 συμπεριφοράς, όπως η χρήση ουσιών, και η ενίσχυση των παραγόντων προστασίας.

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

• Η αποτροπή ή η καθυστέρηση της έναρξης της χρήσης στα νεανικά χρόνια και η μείωση
 των πιθανοτήτων για μετέπειτα προβλήματα που συνδέονται με την κατάχρηση ουσιών.

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

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

Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης στα Εξάρχεια
Το Κέντρο Κοινοτικής παρέμβασης δημιουργήθηκε στα Έξάρχεια το 2010, για να συμβάλει στην
αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης στον εφηβικό και νεανικό πληθυσμό
της Αθήνας. Απευθύνεται σε εφήβους και νέους μέχρι 21 ετών. με επίκεντρο το στέκι Νέων που
έχει  δημιουργήσει, το Κέντρο προσφέρει καθημερινά πληθώρα δημιουργικών, ψυχοεκπαιδευτι-
κών και υποστηρικτικών ομάδων σε 60 νέους. Το 2012 ανέπτυξε πολύπλευρες δραστηριότητες 
στις οποίες περιλαμβάνονταν: εκπαίδευση συνομηλίκων (peer education) ως συντονιστών σε
ομάδες, πρόγραμμα πρόληψης της πρόωρης διακοπής του σχολείου, συμβουλευτική υποστήριξη
νέων με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, καλοκαιρινό πρόγραμμα αξιοποίησης του ελεύθερου 
χρόνου για παιδιά και εφήβους, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή Έξαρ-
χείων σε συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης.
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Πρόληψη	και	έγκαιρη	παρέμβαση
H οιΚοΝομιΚΗ ΚρισΗ
ΔΗμιουργΈι γιΑ ΤΗΝ ΚοιΝΩΝιΑ,
ΤΗΝ οιΚογΈΝΈιΑ ΚΑι ΤΑ ΑΤομΑ
συΝΘΗΚΈσ που ΈυΝοουΝ
ΤΑ προβλΗμΑΤΑ ΨυΧιΚΗσ υγΈιΑσ,
ΤΗ ΧρΗσΗ ουσιΩΝ
ΚΑι ΑλλΈσ μορΦΈσ ΈΞΑρΤΗσΗσ.
ΤΗΝ ΤΈλΈυΤΑιΑ ΔιΈΤιΑ Το ΚΈΘΈΑ 
προσπΑΘΈι ΝΑ ΑΝΤΑποΚριΘΈι
σΈ ΑυΞΑΝομΈΝο ΑριΘμο ΑιΤΗμΑΤΩΝ
γιΑ πΑρΈμβΑσΈισ ΈΝΗμΈρΩσΗσ, 
προλΗΨΗσ ΚΑι ΈγΚΑιρΗσ πΑρΈμβΑσΗσ 
σΤισ σΧολιΚΈσ ΚοιΝοΤΗΤΈσ ΚΑι
Τισ ΤοπιΚΈσ ΚοιΝΩΝιΈσ.
Το 2012 πΈρισσοΤΈρΑ Απο 9.000 ΑΤομΑ, 
μΑΘΗΤΈσ, ΦοιΤΗΤΈσ, ΈΚπΑιΔΈυΤιΚοι, 
γοΝΈισ ΚΑι ΈπΑγγΈλμΑΤιΈσ,
συμμΈΤΈιΧΑΝ
σΤισ πΑρΈμβΑσΈισ ΑυΤΈσ.
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Το	ΚΕΘΕΑ	ΙΘΑΚΗ	
και	το
ΚΕΘΕΑ	ΑΝΑΔΥΣΗ	
συνδιοργανώνουν	
με	άλλους	φορείς	
τον	1ο	αγώνα	
δρόμου	Σέιχ	Σου

Το	ΚΕΘΕΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ	
διοργανώνει	
ποδηλατοδρομία	
ενημέρωσης
γύρω	από	τη	λίμνη
των	Ιωαννίνων

Το	ΚΕΘΕΑ	ΠΙΛΟΤΟΣ	
πραγματοποιεί	
ανάπλαση
παιδικής	χαράς
στο	Βόλο

Δεληβοριάς,
Μποφίλιου,	Δρογώσης
και	άλλοι	γνωστοί	
καλλιτέχνες	τραγουδούν	
στην	«Τεχνόπολις»
για	την	ενίσχυση
του	ΚΕΘΕΑ	ΣΤΡΟΦΗ

Συνεχίζεται
η	συγκέντρωση
τροφίμων	για	τους	
κρατουμένους
στις	φυλακές
Νιγρίτας	Σερρών	
από	το	ΚΕΘΕΑ	
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
και	άλλα	προγράμματα
του	ΚΕΘΕΑ
στη	βόρεια	Ελλάδα

Ο	Θάνος	Μικρούτσικος,	
η	Ρίτα	Αντωνοπούλου	
και	ο	Γιάννης	Κούτρας	
τραγουδούν
για	την	ενίσχυση
του	ΚΕΘΕΑ	ΕΞΟΔΟΣ
στη	Λάρισα	

Το	ΚΕΘΕΑ	ΑΡΙΑΔΝΗ	
πραγματοποιεί
καθαρισμό	παραλίας
και	γκράφιτι
στην	περιοχή
Καράβολα	Ηρακλείου

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Κ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Ω Ν

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 ανάγκες των συμμετε-
χόντων. για την προώθηση της πρόληψης στη δημόσια εκπαίδευση το ΚΈΘΈΑ συνεργάζεται 
σταθερά με το υπουργείο παιδείας (γραφεία Αγωγής υγείας, συμβουλευτικοί σταθμοί). οι 
παρεμβάσεις του απευθύνονται σε μεμονωμένες ομάδες εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών 
ή έχουν τη μορφή μακροχρόνιων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει 
το σύνολο μιας σχολικής κοινότητας. Αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και στην 
ιδιωτική εκπαίδευση. 

Το 2012 το ΚΈΘΈΑ πραγματοποίησε παρεμβάσεις ενημέρωσης και πρόληψης σε 88 συνολικά 
εκπαιδευτικές κοινότητες δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών μαθη-
τείας του οΑΈΔ. σε περισσότερες από 20 από αυτές τις μονάδες η παρέμβαση του ΚΈΘΈΑ είχε τη 
μορφή μακροχρόνιων, ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης με τη συμμετοχή μαθητών, 
γονιών και εκπαιδευτικών. 

Το ΚΈΘΈΑ διατηρεί μακροχρόνια και πολύπλευρη συνεργασία με τον οΑΈΔ με παρεμβάσεις στις 
σχολές μαθητείας 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 
ενημερωτικές συναντήσεις και βιωματικά εργαστήρια. σταθερές συνεργασίες στο πλαίσιο αυτό 
έχουν αναπτυχθεί με το ΤΈι Αθήνας και τις σχολές Νοσηλευτών των δημόσιων νοσοκομείων.
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Ενημέρωση και εκπαίδευση γονέων
οι παρεμβάσεις πρόληψης του ΚΈΘΈΑ για γονείς προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση γύρω από το
πρόβλημα των εξαρτήσεων και ενισχύουν την προσπάθεια για προώθηση της ψυχοσυναισθη-
ματικής υγείας και της πρόληψης στην οικογένεια. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε γονείς προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ενώ λειτούργησε ανοικτή σχολή γονέων
με τη συνεργασία του συλλόγου οικογένειας του ΚΈΘΈΑ πλΈυσΗ. 

Εκπαίδευση επαγγελματιών στην πρόληψη
Τα επιμορφωτικά προγράμματα στην αγωγή υγείας και την πρόληψη απευθύνονται σε επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, επιμελητές ανηλίκων, εκπαιδευτικούς 
και στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και άλλες επαγγελματικές ομάδες που έρχονται σε επαφή
με το πρόβλημα της εξάρτησης ή που επιθυμούν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή του (φαρμα-
κοποιοί, αστυνομικοί, ιερείς κ.λπ.). Τα προγράμματα στοχεύουν στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση
αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας γύρω από το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 
παρεμβάσεων πρόληψης. για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία, το ΚΈΘΈΑ
έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό, εγκεκριμένο από το υπουργείο παιδείας, που χρησιμο-
ποιείται στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το 2012 πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, σεμινάριο ευαισθητοποίησης των διευθυντών όλων 
των γυμνασίων και λυκείων της Α΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Έκπαίδευσης Αθήνας για τις 
στρατηγικές προώθησης της πρόληψης και τη διαχείριση περιστατικών χρήσης στο σχολικό σύστημα.

Έγκαιρη παρέμβαση
με τη μονάδα πρόληψης ιΚΑροσ το ΚΈΘΈΑ παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε νέους με 
συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και τις οικογένειές τους, οι οποίοι παραπέμπονται συνήθως από 
τους επιμελητές ανηλίκων, το εκπαιδευτικό σύστημα και συνεργαζόμενους φορείς.
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Το	ΚΕΘΕΑ
ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ
καθαρίζει	ακτή
και	βυθό	παραλίας	
στη	Σαλαμίνα,
σε	συνεργασία
με	το	Ινστιτούτο	
Αρχαίας
και	Μεσαιωνικής	
Αλεξάνδρειας

Το	ΚΕΘΕΑ	ΚΥΤΤΑΡΟ	
πραγματοποιεί	συναυλία	
και	ενημερωτικές	
δράσεις	στο	πάρκο	
σιδηροδρόμων
της	Καλαμάτας

Οι	κρατούμενες
του	Κορυδαλλού-
μέλη	του
ΚΕΘΕΑ	ΕΝ	ΔΡΑΣΕΙ		
εκπέμπουν
από	τη	συχνότητα
του	9,84

Το	ΚΕΘΕΑ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	
διοργανώνει
εκδήλωση
στον	πεζόδρομο
της	Βαλτετσίου
στην	Αθήνα

Τα	μέλη
του	ΚΕΘΕΑ	ΚΙΒΩΤΟΣ	
διασχίζουν
κολυμπώντας
την	απόσταση
Ρίο-Αντίρριο

Εκδήλωση
του	Δικτύου	Πρόληψης	και	
Έγκαιρης	Παρέμβασης
στην	Πλατεία	Εξαρχείων

Θερινές	αποφοιτήσεις	
ΚΕΘΕΑ:
108	νέοι	άνθρωποι	
ολοκληρώνουν
τη	διαδικασία
ψυχικής	απεξάρτησης
και	κοινωνικής	επανένταξης	

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Κ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Ω Ν

	 Μετά	από	23	χρόνια	λειτουργίας	και	420
αποστολές	σε	κάθε	γωνιά	της	Ελλάδας,	ο	ΠΗΓΑ-
ΣΟΣ,	η	κινητή	μονάδα	ενημέρωσης	του	ΚΕΘΕΑ,
τράβηξε	οριστικά	χειρόφρενο	το	2012.	Αρχίζοντας
τη	δράση	του	σε	μια	εποχή	κατά	την	οποία	δεν	
υφίστατο	ακόμη	το	πανελλαδικό	δίκτυο	υπηρε-
σιών	 θεραπείας	 και	 πρόληψης	 που	 διαθέτει	
σήμερα	η	χώρα	μας,	ο	ΠΗΓΑΣΟΣ	έπαιξε	σημαντι-
κό	ρόλο	στην	εξέλιξη	της	πρόληψης	στην	Ελλάδα
και	συνέβαλε	στην	ανάπτυξη	νέων	υπηρεσιών	
σε	τοπικό	επίπεδο.	

Ανταποκρινόμενο	στο	κάλεσμα	τοπικών	φορέων,
το	διώροφο,	ειδικά	διαμορφωμένο	λεωφορείο
της	 μονάδας,	 στελεχωμένο	 με	 εξειδικευμένο	
προσωπικό	 και	 ομάδες	 μελών	 των	 θεραπευτι-
κών	 προγραμμάτων,	 έφερνε	 το	 μήνυμα	 της	
πρόληψης	 και	 της	 απεξάρτησης	 στις	 τοπικές	
κοινωνίες.	 Με	 τις	 αποστολές	 του	 ο	 ΠΗΓΑΣΟΣ	
στόχευε	στην	κινητοποίηση	του	κοινωνικού	ιστού,
δείχνοντας	 στις	 τοπικές	 κοινωνίες	 το	 δρόμο,	
για	 να	 αξιοποιήσουν	 τις	 δικές	 τους	 δυνάμεις	
και	 τους	 πόρους	 τους	 σε	 μια	 συστηματική	 και	
μονιμότερη	προσπάθεια	για	την	προώθηση	της	
πρόληψης.	

Περισσότερα	από	175.000	άτομα	έλαβαν	υπη-
ρεσίες	 όλα	 αυτά	 τα	 χρόνια	 από	 το	 προσωπικό	

της	μονάδας	στις	πολυάριθμες	αποστολές	της.
Αναλυτικά:	90.115	μαθητές	και	νέοι,	27.675
στρατεύσιμοι,	 5.920	 γονείς,	 6.137	 εκπαιδευτι-
κοί,	12.140	επαγγελματίες	και	στελέχη	της	τοπι-
κής	αυτοδιοίκησης,	2.577	χρήστες	ουσιών,	1.114
συγγενείς	και	φίλοι	χρηστών,	446	δημοσιογρά-
φοι	 και	 30.000	 άτομα	 σε	 παρεμβάσεις	 για	 το	
γενικό	πληθυσμό.

Η	άδεια	κυκλοφορίας	του	λεωφορείου	έληξε	στα
τέλη	του	2012	και	με	την	απόσυρσή	του	έκλεισε	
ένα	κεφάλαιο.	ήδη,	όμως,	είχε	ανοίξει	ένα	και-
νούργιο:	 Το	 έμπειρο	 προσωπικό	 της	 μονάδας	
δραστηριοποιείται	τα	τελευταία	δύο	χρόνια	μέσα	
από	το	νέο	Κέντρο	Κοινοτικής	Παρέμβασης	του	
ΚΕΘΕΑ	 στα	 Εξάρχεια,	 το	 οποίο,	 επιδιώκοντας	
την	εμπλοκή	και	τη	συνεργασία	της	τοπικής	κοι-
νωνίας,	υποστηρίζει	το	νεανικό	και	εφηβικό	πλη-
θυσμό	της	πόλης.	Έτσι	το	μήνυμα	του	ΠΗΓΑΣΟΥ	
παραμένει	όσο	ποτέ	επίκαιρο,	εν	μέσω	της	σημε-
ρινής	κρίσης:	Η	πρόληψη	είναι	υπόθεση	όλων	
μας	 και	 η	 ενδυνάμωση	 και	 ενεργοποίηση	 των	
τοπικών	κοινωνιών	ένα	από	τα	βασικά	όπλα	που
διαθέτουμε	ενάντια	στην	εξάρτηση	και	τον	κοι-
νωνικό	αποκλεισμό.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΗΓΑΣΟ
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Δια βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη
για την προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διάδοση καλών
πρακτικών στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων το ΚΈΘΈΑ προσφέρει:

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

• Εισαγωγική θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις εξαρτήσεις.

• Επαγγελματική πιστοποίηση συμβούλων των εξαρτήσεων 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.
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Δια	βίου	μάθηση	
και	επαγγελματική	ανάπτυξη

Το ΚΈΘΈΑ ΈιΝΑι ΈΝΑσ
Απο Τουσ Κυριουσ ΦορΈισ
ΈΚπΑιΔΈυσΗσ σΤΈλΈΧΩΝ
σΤοΝ ΤομΈΑ ΤΩΝ ΈΞΑρΤΗσΈΩΝ
σΤΗΝ ΈλλΑΔΑ,
συμβΑλλοΝΤΑσ σΤΗΝ προΩΘΗσΗ
ΤΗσ ΈπισΤΗμοΝιΚΗσ γΝΩσΗσ
ΚΑι ΤΗσ ΚΑλΗσ πρΑΚΤιΚΗσ
σΈ ΈΝΑ ΑπΑιΤΗΤιΚο ΚΑι ΈυΑισΘΗΤο πΈΔιο.
μΈσΑ σΤο 2012 προσΈΦΈρΈ
197 ΗμΈρΈσ ΈΚπΑιΔΈυσΗσ
σΈ πΈρισσοΤΈρουσ Απο 800 
ΈΚπΑιΔΈυομΈΝουσ,
σΤΈλΈΧΗ ΦορΈΩΝ ΘΈρΑπΈιΑσ, 
σΩΦροΝισΤιΚουσ υπΑλλΗλουσ,
ΝΈουσ ΈπισΤΗμοΝΈσ
ΚΑι ΦοιΤΗΤΈσ.
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	 Το	 συμπόσιο	 διοργανώθηκε	 από	 το	
ΚΕΘΕΑ,	το	Ευρωπαϊκό	Δίκτυο	Έρευνας	σε	θέμα-
τα	Εξαρτήσεων	και	τη	Νομική	Σχολή	του	Αριστο-
τέλειου	Πανεπιστημίου	με	θέμα:	«Εξάρτηση,	σύ-
στημα	ποινικής	δικαιοσύνης,	θεραπεία	και	κοινω-
νική	ενσωμάτωση»	 το	2012	στη	Θεσσαλονίκη.	
Ήταν	 το	 14ο	 στη	 σειρά	 συμποσίων	 της	 ευρω-
παϊκής	ομάδας	εργασίας	EWODOR	(European
Working	Group	on	Drugs	Oriented	Research)
στην	 οποία	 μετέχει	 το	 ΚΕΘΕΑ	 και	 η	 οποία	
αποτελεί	ένα	δίκτυο	ερευνητών	της	Ευρωπαϊκής	

Ομοσπονδίας	Θεραπευτικών	Κοινοτήτων	(ΕFTC).
Το	συμπόσιο	διερεύνησε	τις	δυνατότητες	δημι-
ουργίας	θεραπευτικών	υπηρεσιών	στο	πλαίσιο	
του	συστήματος	απονομής	της	ποινικής	δικαιο-
σύνης	στην	παρούσα	οικονομική	και	κοινωνική	
συγκυρία,	επικεντρωνόμενο	σε	ερευνητικά	δε-
δομένα	γύρω	από	την	αποτελεσματικότητα	του
μοντέλου	 των	 Θεραπευτικών	 Κοινοτήτων	 και	
στα	 συμπεράσματα	 που	 αντλούνται	 από	 την	
εφαρμογή	του	στις	φυλακές.	

14o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ EWODOR
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟ

Εκπαιδευτικά προγράμματα 
Το 2012 το ΚΈΘΈΑ εμπλούτισε την εκπαιδευτική του δραστηριότητα με τη διενέργεια προγραμμάτων
σε νέα αντικείμενα και περιφέρειες της χώρας, δίνοντας συγχρόνως βάρος στην αξιοποίηση  
μοντέλων ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσα από τις νέες τεχνολογίες, όπως η δημιουργία 
ειδικών ιστολογίων για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων. συνολικά πραγματοποίησε οκτώ 
μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα σε Αττική, μακεδονία, Θράκη και Κρήτη, καλύπτοντας
πέντε διαφορετικούς θεματικούς τομείς: συμβουλευτική στον τομέα αντιμετώπισης της τοξικο-
εξάρτησης· Αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού· ομάδες 
αυτοβοήθειας-αλληλοβοήθειας· Αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση εκπαιδευτών πρώην 
χρηστών· Διοίκηση και κοινωνικός σχεδιασμός.  

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με φορείς από την Έλλάδα και 
το εξωτερικό, όπως η Έθνική σχολή Δημόσιας υγείας, το Τμήμα Ψυχιατρικής του πανεπιστημίου 
της Καλιφόρνιας στο σαν Ντιέγκο και η Νομική σχολή του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου. πρώτη
φορά, σε συνεργασία με την Έλληνική Έπιτροπή Διεθνών σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών 
ιατρικής (HelMSIC) οργανώθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης 100 προπτυχιακών 
φοιτητών των ιατρικών σχολών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης και την 
Αλεξανδρούπολη, με την μέθοδο bottom up.

στα προγράμματα του 2012 συμμετείχαν συνολικά 274 άτομα, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι 
σε φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, επιμελητές κοινωνικής αρωγής, σωφρονιστικό και 
επιστημονικό προσωπικό του υπουργείου Δικαιοσύνης, φοιτητές ιατρικών σχολών της χώρας 
και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από τρίτες χώρες.
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Ξεκινά	στο	Ίλιον
το	νέο
Συμβουλευτικό	Κέντρο	
του	ΚΕΘΕΑ	ΕΞΕΛΙΞΙΣ
με	την	υποστήριξη
του	δήμου	της	περοχής

Το	ΚΕΘΕΑ
συμμετέχει
στο	Athens	World
Music	Festival
για	την	ενίσχυση
των
Γιατρών	του	Κόσμου

Το	ΚΕΘΕΑ
ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ	
διοργανώνει	συναυλία	
με	τίτλο
«Ενθύμιον	Σμύρνης»
στο	Βεάκειο	Θέατρο

Το	ΚΕΘΕΑ
βραβεύει
τους	σπουδαστές
της	ΑΚΤΟ
που	δημιούργησαν
για	λογαριασμό	του
viral	video	ads
με	θέμα	την	απεξάρτηση

Το	ΚΕΘΕΑ	ΣΤΡΟΦΗ	
πραγματοποιεί
συναυλία
στο	Κατάστημα
Κράτησης	Νέων
Αυλώνα
με	τη	φιλική	συμμετοχή
του	Στάθη	Δρογώση

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ

Επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια
Το 2012 το ΚΈΘΈΑ διοργάνωσε δύο ανοικτές επιστημονικές ημερίδες στην Αθήνα, ένα work-
shop σχετικά με την αντιμετώπιση των ανήλικων χρηστών με παραβατική συμπεριφορά στη 
Θεσσαλονίκη, καθώς και ένα Διεθνές συμπόσιο στη Θεσσαλονίκη γύρω από το θέμα της θεραπείας 
της εξάρτησης και της παραβατικότητας στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Τις επιστημονικές 
αυτές συναντήσεις παρακολούθησαν 361 στελέχη από την Έλλάδα και το εξωτερικό.

Πιστοποίηση επαγγελματιών
Το 2012 στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΈΘΈΑ με την Έπιστημονική Έπιτροπή Αμοιβαίας 
πιστοποίησης συμβούλων Τοξικοεξάρτησης και στελεχών πρόληψης για την Έλλάδα, την 
Κύπρο, τη μάλτα και τη βουλγαρία, 30 επιπλέον επαγγελματίες ψυχικής υγείας πιστοποιήθηκαν 
ως σύμβουλοι τοξικοεξάρτησης, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και μετά από εξετάσεις 
του ιC&RC (ιnternational Certification Reciprocity Consortium).

Διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές στελεχών
με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε διεθνές επίπεδο, το ΚΈΘΈΑ έδωσε σε στελέχη του τη 
δυνατότητα βραχύχρονης εκπαίδευσης στο εξωτερικό μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων του 
ιδρύματος Κρατικών υποτροφιών και υποδέχτηκε αντιστοίχως στις δομές του για ενημέρωση 
και εκπαίδευση 21 στελέχη ψυχικής υγείας από διάφορους φορείς και πανεπιστήμια της ΈΈ.

Επιστημονικές εκδόσεις-βιβλιοθήκη για τις εξαρτήσεις
Το 2012 εκδόθηκε το 19ο τεύχος της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης «Έξαρτήσεις» του ΚΈΘΈΑ,
ενώ οι επισκέψεις στη βιβλιοθήκη του οργανισμού, που εξειδικεύεται σε θέματα εξαρτήσεων, 
ανήλθαν σε 328 και στον ιστότοπο του περιοδικού «Έξαρτήσεις» σε 5.644.
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Έρευνα και αξιολόγηση στο ΚΕΘΕΑ
οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΈΘΈΑ περιλαμβάνουν:

• Τη συνεχή παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των κυριότερων προβλημάτων,
 των συνθηκών χρήσης ουσιών και της θεραπευτικής πορείας των εξυπηρετουμένων.

• Τη συνολική καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των κλινικών, διοικητικών
 και οικονομικών στοιχείων του οργανισμού σε μηνιαία και ετήσια βάση.

• Τη συνεχή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης,  
 θεραπείας και εκπαίδευσης επαγγελματιών.

• Τη μελέτη της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των θεραπευτικών  
 προγραμμάτων.

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

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

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

Έρευνα κόστους-ωφέλειας των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ 
Το 2012 ολοκληρώθηκε από το ΚΈΘΈΑ η συγκριτική αποτύπωση του κοινωνικού κόστους της
θεραπείας απεξάρτησης και της παραμονής των εξαρτημένων στη χρήση. Η έρευνα έδειξε ότι η
παραμονή στη χρήση κοστίζει έως και 6,5 φορές περισσότερο από τη συμμετοχή σε μια Θερα-
πευτική Κοινότητα του ΚΈΘΈΑ. Η εξοικονόμηση που απορρέει από τη θεραπεία απεξάρτησης 
προέρχεται από τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, δίωξης, απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης, σωφρονισμού, καθώς και των άλλων δαπανών που προκύπτουν από τη ζωή στη 
χρήση. Η έρευνα του ΚΈΘΈΑ επιβεβαιώνει τα στοιχεία διεθνών ερευνών, σύμφωνα με τα οποία, 
οι περικοπές των δαπανών στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων δεν προσφέρουν κανένα 
ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος, αλλά έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: την αύξηση 
του κόστους για την κοινωνία. Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνονται στον 
Απολογισμό έργου του ΚΈΘΈΑ για το 2011. Τα ερευνητικά συμπεράσματα θα εμπλουτισθούν με 
την επικαιροποίηση των στοιχείων και κατά το 2013.
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Έρευνα	και	αξιολόγηση
ΤΗΝ πΈριοΔο
ΤΗσ οιΚοΝομιΚΗσ ΚρισΗσ
Η ΈρΈυΝΗΤιΚΗ ΔρΑσΤΗριοΤΗΤΑ
Του ΚΈΘΈΑ
ΈσΤιΑΖΈΤΑι σΤΗΝ πΑρΑΚολουΘΗσΗ
ΤΩΝ ΈπιπΤΩσΈΩΝ
σΤο ΦΑιΝομΈΝο ΤΗσ ΈΞΑρΤΗσΗσ
ΚΑι σΤουσ ΈΞΑρΤΗμΈΝουσ
ΚΑΘΩσ ΚΑι σΤΗΝ ΤΈΚμΗριΩσΗ
Του οιΚοΝομιΚου
ΚΑι ΚοιΝΩΝιΚου οΦΈλουσ
Απο ΤΗ λΈιΤουργιΑ ΑποΤΈλΈσμΑΤιΚΩΝ 
προγρΑμμΑΤΩΝ ΑπΈΞΑρΤΗσΗσ
ΚΑι ΚοιΝΩΝιΚΗσ ΈΝΤΑΞΗσ.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το	ΚΕΘΕΑ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	
παρουσιάζει	το	βιβλίο	
«Μπεντίρ	&	Νταούλι»
στο	Μουσείο
Ελληνικών	Λαϊκών
Μουσικών	Οργάνων.
Η	έκδοση	επιχορηγήθηκε
από	το	Υπουργείο	
Πολιτισμού	

Τα	προγράμματα
του	ΚΕΘΕΑ
στη	Θεσσαλονίκη	
συμμετέχουν
στο
ΚΟΘ	UNDERGROUND	

Το	ΚΕΘΕΑ	ΚΥΤΤΑΡΟ
ανακαινίζει
τον	7ο	Δημοτικό
Παιδικό	Σταθμό
Καλαμάτας

Το	Πολιτιστικό	Στέκι
του	ΚΕΘΕΑ	ΔΙΑΒΑΣΗ	
φιλοξενεί
την	έκθεση	του	
Πολιτιστικού	Ομίλου	
Φοιτητών
του	Πανεπιστημίου
Αθηνών

Έρευνα για τις ανάγκες των κρατουμένων
στα καταστήματα κράτησης ανηλίκων 
Το 2012 ολοκληρώθηκε η έρευνα για τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις ανάγκες των κρατουμένων 
σε όλα τα καταστήματα κράτησης ανηλίκων της χώρας. Η έρευνα είναι μέρος μιας συνολικότερης 
μελέτης, που πραγματοποίησε το ΚΈΘΈΑ, ύστερα από ανάθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης, για
το σχεδιασμό και τη δημιουργία υπηρεσιών απεξάρτησης και επανένταξης για νεαρούς παραβάτες
με πρόβλημα χρήσης ουσιών. Tα κύρια αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στη σελ. 41.

Αξιολόγηση υπηρεσιών
Η εφαρμογή ενός νέου, επικαιροποιημένου συστήματος ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης 
των υπηρεσιών του ΚΈΘΈΑ, είναι ο βασικός στόχος της νέας Διεθνούς Έπιτροπής Αξιολόγησης 
του οργανισμού, που συστάθηκε το 2010 και αποτελείται από κορυφαίους ειδικούς της Έυρώπης 
και των ΗπΑ. παρά τους οικονομικούς περιορισμούς που θέτει η τρέχουσα συγκυρία και στην 
πραγματοποίηση ερευνητικών δράσεων, το 2012 συνεχίστηκε η συλλογή και συστηματοποίηση 
των δεικτών που επιτρέπουν τη διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτι-
κών προγραμμάτων και εφαρμόστηκαν νέες μέθοδοι για την παρακολούθηση της ικανοποίησης 
των εξυπηρετουμένων από τις υπηρεσίες του ΚΈΘΈΑ. Το 2012 ξεκίνησε επίσης η αξιολόγηση 
των υπηρεσιών του ΚΈΘΈΑ ΗπΈιροσ από την ιατρική σχολή του πανεπιστημίου ιωαννίνων, η 
οποία ολοκληρώθηκε το 2013. Η αξιολόγηση εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των εξυπηρετουμένων 
σε ετήσια βάση το ΚΈΘΈΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες
χρήσης των ατόμων που προσέρχονται στα συμβουλευτικά του Κέντρα σε όλη την Έλλάδα. 
Έπιπλέον, το 2012 συνεχίστηκε η παρακολούθηση των παραγόντων που επηρεάζουν το χρόνο
παραμονής στη θεραπεία μέσα από τη συνδυαστική ανάλυση των χαρακτηριστικών των εξυπη-
ρετουμένων και της θεραπευτικής τους πορείας (ολοκλήρωση, διακοπή, επαναπροσέγγιση).

Συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ 
Η συνεργασία με το ΈΚΤΈπΝ (Έθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά) 
αφορά αφενός την παροχή στοιχείων για τον υπολογισμό των επιδημιολογικών δεικτών και τη 
σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Έλλάδα και αφετέρου 
την αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θεραπείας και πρόληψης σε εθνικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος EDDRA του Έυρωπαϊκού παρατηρητηρίου για 
τα Ναρκωτικά (EMCDDA). To 2012 το βάρος έπεσε στη συλλογή στοιχείων για την επικράτηση 
μολυσματικών ασθενειών σε προβληματικούς χρήστες ναρκωτικών, τη συνεχή παρακολούθηση 
νέων κρουσμάτων HIV και τη ζήτηση θεραπείας.
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υποσΤΗριΞΗ ΤΩΝ ΈΞΑρΤΗμΈΝΩΝ

Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Εξαρτημένων Ατόμων
Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
To  Ίδρυμα «σταύρος Νιάρχος» χρηματοδοτεί εξολοκλήρου με δωρεά του το έργο ανακατασκευής 
και βασικού εξοπλισμού του ιδιόκτητου κτηρίου του ΚΈΘΈΑ στην οδό Κουμουνδούρου στην 
Αθήνα με στόχο τη δημιουργία Έιδικού Κέντρου Άμεσης πρόσβασης για άτομα με χρόνιο και 
σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης που είναι περιθωριοποιημένα και αποκομμένα από τις υπηρεσίες 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας. στόχος του Κέντρου θα είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των 
εξαρτημένων, η μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση (υπερδοσολογία, HIV/AIDS, 
λοιμώδη νοσήματα κ.ά.), η διασύνδεσή τους με δίκτυα και πηγές βοήθειας και η κινητοποίησή 
τους για ένταξη σε θεραπεία. Η δωρεά του ιδρύματος «σταύρος Νιάρχος» ανέρχεται σε € 950.000.
Το μεγαλύτερο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε εντός του 2012, και το Κέντρο τίθεται σε 
λειτουργία τον ιούνιο του 2013.

Οργάνωση και λειτουργία δικτύου φροντίδας
εξαρτημένων ατόμων στο δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Το Ίδρυμα «σταύρος Νιάρχος» χρηματοδοτεί πλήρως με δωρεά του την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό δύο εξειδικευμένων κινητών μονάδων, καθώς και την πρόσληψη εξειδικευμένου 
προσωπικού που θα τις στελεχώσει για τρία χρόνια. οι κινητές μονάδες θα είναι η αιχμή του 
δόρατος ενός δικτύου φροντίδας των εξαρτημένων ατόμων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το οποίο 
θα αξιοποιεί και θα διασυνδέει τις υφιστάμενες υπηρεσίες, προσφέροντας επιτόπια πρωτοβάθμια 
περίθαλψη, παραπεμπτικά για ιατρικές εξετάσεις, ψυχολογική υποστήριξη, δυνατότητα ένταξης 
σε προγράμματα θεραπείας κ.ά. Η συνολική δωρεά του ιδρύματος ανέρχεται σε € 1.388.000 και 
η υλοποίηση του δικτύου αρχίζει το 2013.

Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Τα Κέντρα θα βρίσκονται στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λάρισα, ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης,
Καλαμάτα και μυτιλήνη και θα απευθύνονται σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα 
σε συνδυασμό με την κατάχρηση ουσιών (διπλή διάγνωση). Τα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα θα 
προσφέρουν ημερήσια φροντίδα, επιχειρώντας την ολιστική υποστήριξη των ατόμων με διπλή
διάγνωση, από την αρχική διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και κοινωνική τους επανένταξη, υπο-
στηρίζοντας συγχρόνως και τις οικογένειές τους.  

Το Δίκτυο χρηματοδοτείται από το Έπιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού 2007-2013», Έδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα  της Ψυχικής υγείας, Κωδικός πρόσ-
κλησης: 14, Κατηγορία πράξης 2: Έπέκταση και συμπλήρωση του δικτύου υπηρεσιών πρωτο-
βάθμιας φροντίδας. ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι € 2.540.000, και η διάρκειά 
του 26 μήνες με έναρξη στα τέλη του 2012 και λήξη στις αρχές του 2015.
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Επιχορηγούμενα	προγράμματα
μΈσΑ Απο προγρΑμμΑΤΑ
ΈΈ/ΈσπΑ ΚΑι ΑλλΈσ πΗγΈσ
Το ΚΈΘΈΑ ΈΧΈι ΚΑΤΑΦΈρΈι
ΝΑ ΈΞΑσΦΑλισΈι
προσΘΈΤουσ πορουσ
γιΑ ΤΗΝ ΈΦΑρμογΗ προγρΑμμΑΤΩΝ
που ΑΝΤΑποΚριΝοΝΤΑι
σΈ ΝΈΈσ ΑΝΑγΚΈσ,
συΝΔΈΔΈμΈΝΈσ μΈ ΤΗΝ ΚρισΗ. 
προΤΈρΑιοΤΗΤΑ Του ΈιΝΑι
Η υποσΤΗριΞΗ ΤΩΝ ΈΞΑρΤΗμΈΝΩΝ,
ιΔιΩσ οσΩΝ ΔιΑβιουΝ
ΚΑΤΩ Απο ΔυσμΈΝΈσΤΈρΈσ συΝΘΗΚΈσ,
ΚΑι Η ΈΝισΧυσΗ ΤΗσ ΈΝΤΑΞΗσ
ΤΩΝ ΑπΈΞΑρΤΗμΈΝΩΝ
σΤΗΝ ΑγορΑ ΈργΑσιΑσ. 
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Οι	αδελφές	Βουγιουκλή	
τραγουδούν
για	το
ΚΕΘΕΑ	ΟΞΥΓΟΝΟ
στην	Πάτρα

Η	Άλκη	Ζέη
είναι	η	καλεσμένη
της	εκπομπής
του	ΚΕΘΕΑ	ΣΤΡΟΦΗ
στο
Δεύτερο	Πρόγραμμα
για	την	επέτειο
της	28ης	Οκτωβρίου

Το	ΚΕΘΕΑ	ΕΞΟΔΟΣ	
διοργανώνει
έκθεση	ζωγραφικής	
στο	Γαλλικό	Ινστιτούτο	
Λάρισας
με	τίτλο	Po.P.	Art
(Politician's
Portrait	ART)

Το	ΚΕΘΕΑ	ΙΘΑΚΗ		
διοργανώνει	την	έκθεση
«Αυτά	που	έγραψα	για	μένα»	
με	φωτογραφίες	των	τατουάζ
των	μελών	του

Το	ΚΕΘΕΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ	
φιλοξενεί	την	έκθεση
για	τα	20	χρόνια
του	ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
στους	χώρους	του,
εντός	και	εκτός
φυλακών

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μελέτη για την ίδρυση του Κέντρου Απεξάρτησης Κασσάνδρας
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
Το ΚΈΘΈΑ ολοκλήρωσε μέσα στο 2012 τη «μελέτη για την ίδρυση και τη μεθοδολογία οργάνωσης 
και λειτουργίας του Κέντρου Απεξάρτησης Κασσάνδρας για την απεξάρτηση ανήλικων δραστών 
αξιόποινων πράξεων», σε συνέχεια διαγωνισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 2012 το ΚΈΘΈΑ διενήργησε έρευνα σε όλα τα καταστήματα 
κράτησης νέων της χώρας, για τις συνθήκες κράτησης, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
ανήλικων κρατουμένων, ενώ παρουσίασε τρία εναλλακτικά σενάρια για την αξιοποίηση του 
Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κασσάνδρας με στόχο την απεξάρτηση των ανήλικων 
κρατουμένων (βλ. και σελ 41). ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν € 109.826,70 και 
συγχρηματοδοτήθηκε από το ΈΚΤ και εθνικούς πόρους. 

ΈΝισΧυσΗ ΤΗσ ΚοιΝΩΝιΚΗσ ΚΑι ΈπΑγγΈλμΑΤιΚΗσ ΈΝΤΑΞΗσ

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης
για απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα 
Το 2012 τα δύο Έξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Έπαγγελματικής Ένταξης απεξαρτημέ-
νων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση (ΈΚΚΈΈ) του ΚΈΘΈΑ υλοποίησαν 10 επιδοτούμενα προ-
γράμματα κατάρτισης σε διάφορες ειδικότητες, στα οποία συμμετείχαν 145 άτομα (βλ. και σελ. 33). 
Τα προγράμματα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΚΈΘΈΑ-υπηρεσίες κατάρ-
τισης και συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα», συνολικού προϋπολογισμού
€ 1.023.270, η οποία εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας 11 «πλήρης ενσωμάτωση του 
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Έ.π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 2007-20013» και συγχρηματοδοτείται από το Έυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το 
τελευταίο πρόγραμμα της πράξης για 15 επωφελούμενους θα πραγματοποιηθεί το 2013.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
μέσα από την Αναπτυξιακή σύμπραξη ΈπιΧΈιρΈιΝ, το ΚΈΘΈΑ, ως συντονιστής, το 18 ΑΝΩ, ο
οΚΑΝΑ, η γσΈΈ (Κέντρο Ανάπτυξης Έκπαιδευτικής πολιτικής), η γσΈβΈΈ (Κέντρο Έπαγγελ-
ματικής Κατάρτισης) και η ΈσΈΈ (ινστιτούτο Έμπορίου και υπηρεσιών) ενώνουν τις δυνάμεις 
τους, για να στηρίξουν την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των απεξαρτήμενων. στόχος είναι η 
εκπαίδευση-κατάρτιση και η επαγγελματική υποστήριξη 150 απεξαρτημένων ατόμων, προκει-
μένου να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις ή να απορροφηθούν σε επιχειρήσεις τρίτων. 

Η σύμπραξη συστάθηκε στα τέλη του 2012 στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Θεματικού Άξονα προτε-
ραιότητας 4 «πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών», του Έπιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,
που συγχρηματοδοτείται από το Έυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΈΚΤ). Το έργο της αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2014. ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε € 470.000,00.
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«Δράσεις ένταξης προσφύγων: Κέντρο Γειτονιάς»
ολοκληρώθηκε η «Δράση ένταξης προσφύγων: Κέντρο γειτονιάς» από το ΚΈΘΈΑ MOSAIC. Η 
δράση απευθυνόταν σε πρόσφυγες ή άτομα που βρίσκονται σε καθεστώς αιτούντος ασύλου 
στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. παντελεήμονα στην Αθήνα. μέσα από διάφορες πολιτιστικές και
εκπαιδευτικές δράσεις, δημιουργήθηκε μια σταθερή δομή για την αύξηση των ευκαιριών ενσωμά-
τωσης και αξιοποίησης των ικανοτήτων της ομάδας-στόχου. Το έργο, προϋπολογισμού € 25.346, 
χρηματοδοτήθηκε από το Έυρωπαϊκό Ταμείο προσφύγων 2010, μέσω του υπουργείου υγείας. 

«Απεξάρτηση: Η ουσία είναι η ένταξη»
ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του προγράμματος «Απεξάρτηση: Η ουσία είναι η ένταξη» από το 
ΚΈΘΈΑ ΈΞοΔοσ. στο πλαίσιό του τα μέλη του ΚΈΘΈΑ ΈΞοΔοσ δημιούργησαν τηλεοπτικό σποτ 
για την απεξάρτηση, ενώ διοργανώθηκε και διαγωνισμός νέων δημιουργών με το ίδιο θέμα. Το 
πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου μάθησης με € 6.300.

ΑΝΑβΑΘμισΗ υπΗρΈσιΩΝ

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΚΕΘΕΑ
Το έργο «Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΈΘΈΑ σε ειδικές κατηγορίες πλη-
θυσμού» είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Έπιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή 
σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΈσπΑ, από το Έυρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και από
Έθνικούς πόρους. στόχος του είναι να αναβαθμίσει τις λειτουργίες του οργανισμού σε κλινικό και 
διοικητικό επίπεδο, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που σχετίζεται με τη συλλογή και επεξεργασία 
των δεδομένων, αυξάνοντας την ταχύτητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των εξυπηρετουμένων, 
οργανώνοντας καλύτερα το θεραπευτικό σχεδιασμό και επιτρέποντας τη δημιουργία νέων υπη-
ρεσιών, όπως η τηλεσυμβουλευτική και η τηλεκπαίδευση. παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις 
που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές στα συναρμόδια 
υπουργεία, αναδιαμόρφωση των όρων διεξαγωγής των δημόσιων διαγωνισμών), το 2012 ορί-
στηκε η Έπιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, η οποία και ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος 
της διαδικασίας αξιολόγησης. Έντός του 2013 αναμένεται να επιλεγεί ο ανάδοχος του έργου και 
να αρχίσει η υλοποίησή του, διάρκειας τριάντα έξι μηνών. ο προϋπολογισμός του έργου είναι
€ 1.498.600.
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Το	ΚΕΘΕΑ	ΙΘΑΚΗ	
διοργανώνει	
εκδηλώσεις
για	τα	29	χρόνια	
λειτουργίας	του
σε	συνεργασία
με	το
Δήμο	Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιείται	
βιωματικό	εργαστήρι	
παραμυθιού
με	το	Στέλιο	Πελασγό
στο	Πολιτιστικό	Στέκι
του	ΚΕΘΕΑ	ΔΙΑΒΑΣΗ.

Το	ΚΕΘΕΑ
παρουσιάζει	στην	Αθήνα
την	έρευνά	του
για	τα	καταστήματα	
κράτησης	νέων

Το	ΚΕΘΕΑ	ΚΙΒΩΤΟΣ	
συμμετέχει
σε	εκστρατεία
ενημέρωσης
ενάντια	στην	
ενδοοικογενειακή	βία

Το	ΚΕΘΕΑ	ΔΙΑΒΑΣΗ	
πραγματοποιεί
σειρά	παραστάσεων
στο	Θέατρο
Τζένη	Καρέζη

Το	ΚΕΘΕΑ	ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ	
συμμετέχει
σε	δενδροφύτευση
που	διοργανώνει
η	INTERAMERICAN
σε	συνεργασία	με	τη	ΜΚΟ
«Ελλάδα	Καθαρή»

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΈΚπΑιΔΈυσΗ ΚΑι ΈρΈυΝΑ σΤοΝ ΤομΈΑ ΤΩΝ ΈΞΑρΤΗσΈΩΝ

Identification and optimisation of evidence-based HCV prevention in 
Europe for young drug users at risk (JLS)
Αφορά τον εντοπισμό και την καταγραφή κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη της ηπα-
τίτιδας C σε νεαρούς χρήστες ουσιών σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Έλλάδα. 
συγχρηματοδοτείται από την Έυρωπαϊκή Έπιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης 
«πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση 2007-2013». 

Building together a basic course for prevention
of drug addictions-ΤΟΙ
Αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επαγγελματιών για
την πρόληψη της χρήσης ουσιών. Το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας εντάσσεται στο Έυρω-
παϊκό πρόγραμμα Δια βίου μάθηση (Lifelong Learning Programme–LLP, 2007-2013), τομεακό
πρόγραμμα Leonardo DaVinci, μεταφορά Καινοτομίας.

Development of innovative methods of training the trainers-ΑRΤΙΤ
Αφορά την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας εκπαίδευσης με την αξιοποίηση της τέχνης. 
Το ΚΈΘΈΑ συμμετείχε ως εταίρος στο διακρατικό πρόγραμμα Grundtvig-ARTIT με στόχο την 
εκπαίδευση εκπαιδευτών απεξαρτημένων ατόμων στην εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών 
μεθόδων. στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης η Έπιστημονική Ένωση Έκπαίδευσης Ένηλίκων 
ως συντονιστής φορέας, το Έλληνικό Ανοιχτό πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια της Δανίας Roskilde
University και VUCFYN Ringen Glamsbjerg, το πανεπιστήμιο της ρουμανίας Pitesti και ο συνδι-
καλιστικός φορέας της σουηδίας Arbetarnas Bildningsforbund (ABF, Workers' Educational As-
sociation).

Εκπαίδευση και θεραπεία: Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες
σε θέματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων-ΝΕΟ
Αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα αντιμετώπισης της τοξικο-
εξάρτησης με νέα, ευέλικτα μοντέλα δια βίου μάθησης, αλλά και την προώθηση νέων μεθόδων 
και πρακτικών στο χώρο της θεραπείας. πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δια 
βίου μάθησης, Leonardo Da Vinci, Κινητικότητα.
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Eνημέρωση στις τοπικές κοινωνίες
σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα προγράμματα απεξάρτησης του ΚΈΘΈΑ έδωσαν το «παρών» 
στις τοπικές κοινωνίες με δεκάδες ανοικτές εκδηλώσεις, ενημερωτικά περίπτερα και ομιλίες, 
συνεργασίες με φορείς και τοπικά μμΈ, συμμετοχή σε φεστιβάλ και δικές τους πρωτοβουλίες 
για το περιβάλλον και τον πολιτισμό. οι δράσεις αυτές προάγουν μηνύματα πρόληψης και 
κινητοποιούν τους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους, ώστε να προσεγγίσουν τις υπηρεσίες, 
ευαισθητοποιούν την κοινωνία ενάντια στο στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό και προωθούν 
την ενεργητική και υπεύθυνη συμμετοχή των μελών του ΚΈΘΈΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Ενημερωτική εκστρατεία 2012
Το 2012 συνεχίστηκε η καμπάνια του ΚΈΘΈΑ με θέμα «στην κρίση απαντάμε με αλληλεγγύη», 
η οποία περιελάμβανε ενθέσεις και καταχωρίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μμΈ, διάθεση 
ενημερωτικού υλικού και προβολή μηνυμάτων σε χώρους ψυχαγωγίας, στο Φεστιβάλ Αθηνών  
και σε μέσα μαζικής μεταφοράς, προβολή σποτ ως κοινωνικού μηνύματος στους τηλεοπτικούς 
σταθμούς και σε κινηματογραφικές αίθουσες, ενημερωτικά περίπτερα και ανοικτές εκδηλώσεις 
σε όλη την Έλλάδα. Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε χάρη στην αφιλοκερδή συμμετοχή όλων 
των εμπλεκομένων, χωρίς να δαπανηθούν πόροι πολύτιμοι για την υποστήριξη των εξαρτημένων 
και των οικογενειών τους. Το συνολικό κόστος των δωρεών και χορηγιών που εξασφάλισε το 
ΚΈΘΈΑ για τη διενέργεια την εκστρατείας με τα παραπάνω μέσα ανήλθε σε € 195.000.

Η ΕΡΤ χορηγός επικοινωνίας του ΚΕΘΕΑ
Η ΈρΤ ήταν χορηγός επικοινωνίας του ΚΈΘΈΑ το 2012, στηρίζοντας την προσπάθεια να αναδειχθούν
οι διαστάσεις του προβλήματος της εξάρτησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης και να δια-
μορφωθεί κλίμα αλληλεγγύης απέναντι στις πιο αδύναμες ομάδες, οι οποίες πλήττονται περισ-
σότερο. Aπό τις σημαντικές στιγμές της συνεργασίας ήταν η συναυλία που διοργανώθηκε από 
την ΈρΤ και το ΚΈΘΈΑ, με την «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων και το συγκρότημα encardia για
την ενίσχυση των γιατρών του Κόσμου με γάλα και φάρμακα.

Έπίσης, το Δεύτερο πρόγραμμα, ο ΦιλιΑ και η ΈρΑ ιωαννίνων ενέταξαν σε σταθερή βάση στο 
πρόγραμμά τους εκπομπές με «καθαρό» μήνυμα από τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων 
του ΚΈΘΈΑ. 
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Ενημέρωση	και	ευαισθητοποίηση	
σΤΗ σΗμΈριΝΗ συγΚυριΑ
Το KEΘΈΑ
μΈ Τισ ΈΝΗμΈρΩΤιΚΈσ Του ΈΝΈργΈιΈσ 
ΈπιΔιΩΚΈι ΚυριΩσ
ΝΑ ΈυΑισΘΗΤοποιΗσΈι
γιΑ Τισ ΈπιπΤΩσΈισ ΤΗσ ΚρισΗσ
σΤο προβλΗμΑ ΤΩΝ ΈΞΑρΤΗσΈΩΝ
ΚΑι ΝΑ ΔΗμιουργΗσΈι
ΚλιμΑ ΑλλΗλΈγγυΗσ
γιΑ ΤΗΝ υποσΤΗριΞΗ
ΤΩΝ πιο ΑΔυΝΑμΩΝ
ΚΑι ΤΗΝ προΑσπισΗ
ΤΩΝ ΑΝΘρΩπιΝΩΝ ΔιΚΑιΩμΑΤΩΝ
ΚΑι ΤΗσ ΚοιΝΩΝιΚΗσ συΝοΧΗσ.
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Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
145.000 επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν το 2012 στον κεντρικό ιστότοπο του ΚΈΘΈΑ (www.
kethea.gr), ο οποίος περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό για τις εξαρτήσεις, on line ερωτηματολόγιο 
για την αξιολόγηση της προσωπικής χρήσης ουσιών, τα νέα του οργανισμού, αρχείο αποκομ-
μάτων Τύπου για τα ναρκωτικά, χάρτη αναζήτησης υπηρεσιών και άλλες εφαρμογές. μέσα από
τις σελίδες του στο facebook, που αριθμούν συνολικά πάνω από 30.000 φίλους, το ΚΈΘΈΑ 
εξέπεμπε καθημερινά μηνύματα ενημέρωσης, πρόληψης και στήριξης της απεξάρτησης και της 
κοινωνικής ένταξης.

Ετήσια έκθεση ΟΗΕ
Το ΚΈΘΈΑ ως σύμβουλος οργανισμός του οΗΈ (ΈCOSOC) σε θέματα ναρκωτικών αναλαμβάνει 
κάθε χρόνο την παρουσίαση στην Έλλάδα της Έτήσιας Έκθεσης της Έπιτροπής του οΗΈ για το 
Διεθνή Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB). Η έκθεση του 2012 είχε  κεντρικό θέμα τις επιπτώσεις 
από τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής στην εξάπλωση του προβλήματος των ναρκωτικών. 
Όπως κάθε χρόνο, μεταφράστηκε στα ελληνικά από το ΚΈΘΈΑ, παρουσιάστηκε με συνέντευξη 
Τύπου και διανεμήθηκε σε εκπρόσωπους του Τύπου, φορείς και χαράσσοντες την πολιτική.

Συμβολή στο δημόσιο διάλογο για τα ναρκωτικά
συνεπές στη δέσμευσή του για λογοδοσία στην ελληνική κοινωνία το ΚΈΘΈΑ δημοσίευσε και ανα-
κοίνωσε τον καθιερωμένο ετήσιο απολογισμό έργου του. μέσα στη χρονιά εξέδωσε, επίσης, 32 
ανακοινώσεις προς τον Τύπο και απέστειλε 12 ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, παρουσιάζοντας 
ερευνητικά του στοιχεία, τις θέσεις και τις προτάσεις του σε καίρια ζητήματα πολιτικής για τα 
ναρκωτικά και την κοινωνική φροντίδα, καθώς και τις δράσεις και συνεργασίες του σε όλη την 
Έλλάδα.
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Εθελοντές
Διακόσιοι εξήντα επτά  (267) εθελοντές, διαφόρων ηλικιών και ειδικοτήτων, προσέφεραν χρόνο, 
γνώσεις και δεξιότητες  στο ΚΈΘΈΑ το 2012, σε θέσεις που σχετίζονταν με τα ενδιαφέροντα και τις 
ικανότητές τους αλλά και τις εξελισσόμενες ανάγκες του οργανισμού. σε όλους τους εθελοντές 
προσφέρθηκε αναλυτική ενημέρωση για τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και τον κώδικα 
δεοντολογίας του οργανισμού, καθώς και συνεχής εκπαίδευση, υποστήριξη και εποπτεία.

Σύλλογοι Οικογένειας
οι σύλλογοι οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΈΘΈΑ σε όλη την Έλλάδα απο-
τελούν εθελοντικά, μη κερδοσκοπικά σωματεία με οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, τα 
οποία απαρτίζονται κυρίως από άτομα που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα εξάρτησης στο στενό
περιβάλλον τους. σε στενή συνεργασία με τα θεραπευτικά προγράμματα, οι σύλλογοι προσφέρουν 
εθελοντική εργασία, προβάλλουν το έργο του ΚΈΘΈΑ, το υποστηρίζουν με την εξεύρεση πόρων, 
ενημερώνουν τις οικογένειες και την κοινή γνώμη, και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 
πολιτικής για τα ναρκωτικά με τη δημόσια τοποθέτησή τους σε σημαντικά θέματα.
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Η	κοινωνία	των	πολιτών	στο	ΚΕΘΕΑ
Η ΚοιΝΩΝιΑ
συμμΈΤΈΧΈι ΈΝΈργΑ
σΤο Έργο Του ΚΈΘΈΑ.
TO ΑιρΈΤο, ΈΘΈλοΝΤιΚο
ΔιοιΚΗΤιΚο Του συμβουλιο,
οι 14 συλλογοι οιΚογΈΝΈιΑσ
ΤΩΝ ΘΈρΑπΈυΤιΚΩΝ Του
προγρΑμμΑΤΩΝ
ΚΑι ΔΈΚΑΔΈσ ΈΘΈλοΝΤΈσ
σΈ ολΗ ΤΗ ΧΩρΑ
ΚρΑΤουΝ ΖΩΝΤΑΝΗ
ΤΗ σΧΈσΗ Του
μΈ ΤΗΝ ΚοιΝΩΝιΑ
ΚΑι ΑΝΑΔΈιΚΝυουΝ ΤΗ μΑΧΗ
ΈΝΑΝΤιΑ σΤΗΝ ΈΞΑρΤΗσΗ
σΈ συλλογιΚΗ υποΘΈσΗ. 
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Χειμερινές
αποφοιτήσεις	ΚΕΘΕΑ:	
103	νέοι	άνθρωποι	
ολοκληρώνουν
τη	διαδικασία	ψυχικής	
απεξάρτησης	και	
κοινωνικής	επανένταξης

Το	ΚΕΘΕΑ	ΠΙΛΟΤΟΣ	
συγκεντρώνει
είδη	πρώτης	ανάγκης
για	άπορες	οικογένειες	
του	Βόλου

Εγκαινιάζεται
ο	νέος
Συμβουλευτικός	
Σταθμός
του	ΚΕΘΕΑ	ΗΠΕΙΡΟΣ
στην	Ηγουμενίτσα

Δεκάδες
αναγνωρισμένοι
Λέσβιοι
εικαστικοί	καλλιτέχνες	
προσφέρουν	έργα	τους
για	το
ΚΕΘΕΑ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Η	ομάδα	εθελοντών	
του	ΚΕΘΕΑ	ΑΡΙΑΔΝΗ	
ενημερώνει	για	το	AIDS
στο	Ηράκλειο

Τα	μέλη
του	ΚΕΘΕΑ	ΠΛΕΥΣΗ	
παραδίδουν
ρούχα	και	τρόφιμα
στη	Στέγη	Ανηλίκων
Νέας	Ιωνίας

Το	ΚΕΘΕΑ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	
συμμετέχει
στις	χριστουγεννιάτικες	
εκδηλώσεις
του	Δήμου	Αθηναίων
στο	Σύνταγμα

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ
Το ενδεκαμελές Διοικητικό συμβούλιο του ΚΈΘΈΑ, επιφορτισμένο με τη γενική εποπτεία της λει-
τουργίας του οργανισμού, είναι αιρετό και άμισθο με διετή θητεία. ο πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, 
τα επτά τακτικά και τα τρία αναπληρωματικά μέλη του εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του
οργανισμού, όπου εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι, οι αποδέκτες των υπηρεσιών και η ευρύτερη
κοινωνία (Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών 4139/2013). Δύο μέλη προέρχονται από το 
Έθνικό συμβούλιο Δημόσιας υγείας (ΈσυΔυ) και το ινστιτούτο Έκπαιδευτικής πολιτικής (ιΈπ). Το 
αιρετό Διοικητικό συμβούλιο του ΚΈΘΈΑ διασφαλίζει τη διοικητική αυτονομία του οργανισμού 
και τη δυνατότητά του να επιτελεί το έργο του χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις. Το παρόν Διοικητικό 
συμβούλιο του ΚΈΘΈΑ αποτελείται 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 Εγκληματολογικών Επιστημών
στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος,
αντεισαγγελέας εφετών, ειδικευμένος στις ποινικές επιστήμες και το σωφρονιστικό δίκαιο.
Τόνια Τζαννετάκη,
επίκουρη καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μανώλης Χάρος,
ζωγράφος και χαράκτης.
Άντα Ψαρρά,
δημοσιογράφος,  μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Αναπληρωματικά μέλη
Γιώργος Κατρούγκαλος,
συνταγματολόγος, αν. καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.
Αργύρης Μαλτσίδης,
πολιτικός μηχανικός, μέλος του Δ.Σ. του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.
Σωκράτης Κάτσικας,
καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ως εκπρόσωπος του ΈσυΔυ
έχει οριστεί ο Δημήτρης Καραγιάννης, παιδοψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής.
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Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ το 2012
Έφαρμόζοντας τα υψηλότερα επαγγελματικά κριτήρια για ποιότητα και συνέπεια σε συνθήκες 
πλήρους ανταγωνισμού, το τυπογραφείο του ΚΈΘΈΑ καταφέρνει να βρίσκεται σταθερά ανάμεσα 
στις πιο αξιόλογες και υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου των γραφικών τεχνών. Το πελατολόγιό του
περιλαμβάνει πολλές επιτυχημένες και δυναμικές εταιρίες της χώρας μας, καθώς και σημαντι-
κούς οργανισμούς και ιδρύματα.

βασικοί του στόχοι είναι η δημιουργία εσόδων για την οικονομική ενίσχυση του ΚΈΘΈΑ και η επαγ-
γελματική εκπαίδευση των μελών του οργανισμού που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής 
επανένταξης. περισσότεροι από 120 απόφοιτοι του ΚΈΘΈΑ έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα σε
διάφορες θέσεις στο ΚΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ, και πολλοί από αυτούς απασχολούνται σε 
εταιρείες του κλάδου.

Η μονάδα είναι πλήρως καθετοποιημένη. Διαθέτει τμήματα σχεδιασμού, προ-εκτύπωσης, εκτύ-
πωσης και βιβλιοδεσίας, εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής. Έχει πιστοποιηθεί για διασφάλιση 
ποιότητας στο σύνολο των εργασιών της με ISO 9001:2008 από τον TÜV HELLAS.

Το 2012 το ΚΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ απασχόλησε 29 άτομα, μεταξύ των οποίων και απόφοιτοι 
θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΈΘΈΑ.

Αναπόφευκτα, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστο το τυπογραφείο του
ΚΈΘΈΑ. Η κάμψη της ζήτησης στο χώρο των έντυπων παραγωγών και η ανάγκη αποφυγής επι-
σφαλούς πελατείας οδήγησαν τις πωλήσεις το 2012 στο ποσό των € 1.660.101, ήταν δηλαδή 
μειωμένες κατά 20% σε σχέση με το 2011. Ταυτόχρονα, όμως, η ποιοτική βελτίωση και ανάπτυξη
του πελατολογίου του, καθώς και η συνεχιζόμενη μεγάλη μείωση του λειτουργικού του κόστους
(άνω του 30% σε σχέση με το 2011) δημιουργούν προοπτικές επιτυχίας για τα επόμενα χρόνια.
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KΕΘΕΑ	ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ	
MΈ ΤΗ συγΧροΝΗ
μοΝΑΔΑ γρΑΦιΚΩΝ ΤΈΧΝΩΝ
ΚΈΘΈΑ σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ,
ΈΔΩ ΚΑι 23 ΧροΝιΑ,
Το ΚΈΘΈΑ ΈΝισΧυΈι
ΤοΝ προϋπολογισμο Του,
προσΦΈρΈι
ΈπΑγγΈλμΑΤιΚΗ ΚΑΤΑρΤισΗ
σΤΑ μΈλΗ Του
ΚΑι ΚΑλυπΤΈι πλΗρΩσ
Τισ ΑΝΑγΚΈσ Του
σΤΗΝ πΑρΑγΩγΗ ΈΝΤυπου υλιΚου.

Το	δίτομο	λεύκωμα
«Αλή	Πασάς	–
από	λήσταρχος	ηγεμόνας»
του	Αναστάσιου	Παπασταύρου	
από	τις	εκδόσεις	ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ	
έγινε	με	την	επιμέλεια
της	εταιρίας	Next	Com,
η	οποία	ανέθεσε
την	απαιτητική	παραγωγή
στο	ΚΕΘΕΑ	ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ
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Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ το 2012
Το προσωπικό του ΚΈΘΈΑ, κατανεμημένο σε περισσότερες από 100 μονάδες σε 23 πόλεις,  
διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και, στη μεγάλη του 
πλειονότητα, προσφέρει υπηρεσίες «πρώτης γραμμής» στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές 
τους. στις 31/12/2012 το ΚΈΘΈΑ αριθμούσε 492 μέλη προσωπικού, 438 πλήρους και 54 
μερικής απασχόλησης. ποσοστό 20% του προσωπικού πλήρους απασχόλησης είναι απόφοιτοι 
αναγνωρισμένων προγραμμάτων απεξάρτησης, με πολύπλευρη επαγγελματική εκπαίδευση 
στους τομείς θεραπείας και πρόληψης.

λόγω των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, συνεχίζεται η απουσία έγκρισης προσλήψεων  
στο ΚΈΘΈΑ για έκτη συνεχή χρονιά. Το ΚΈΘΈΑ προσπαθεί να αξιοποιήσει όσο καλύτερα γίνεται 
το υφιστάμενο προσωπικό και να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες μέσα από ένα συνεχιζόμενο 
πρόγραμμα αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του.

Ωστόσο, η παρατεινόμενη αδυναμία αντικατάστασης του προσωπικού που αποχωρεί επιβαρύνει 
σημαντικά τις συνθήκες εργασίας, ενισχύοντας το φαινόμενο των πρόωρων αποχωρήσεων 
και το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Καθώς τα τελευταία χρόνια η δύναμη του 
προσωπικού του ΚΈΘΈΑ υφίσταται συνεχείς μειώσεις, γίνεται όλο και πιο δύσκολη η εύρυθμη 
λειτουργία των θεραπευτικών προγραμμάτων και η ανταπόκριση στα αιτήματα των τοπικών 
κοινωνιών για νέες μονάδες.

Έπιπλέον, η οικονομική κρίση και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής επηρεάζουν αρνητικά 
τους εργαζομένους, οι οποίοι διαθέτουν πλέον λιγότερους πόρους για την εκπλήρωση 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 προγράμματα άμεσης πρόσβασης, έναν 
ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό με πολλαπλά προβλήματα.

ΈΞΈλιΞΗ ΔυΝΑμΗσ προσΩπιΚου ΚΑΤΑ ΤΑ ΈΤΗ 2009-2012
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Το	προσωπικό	του	ΚΕΘΕΑ
σΤο ΑβΈβΑιο πΈριβΑλλοΝ
ΤΗσ οιΚοΝομιΚΗσ ΚρισΗσ
Το προσΩπιΚο, Η ΚιΝΗΤΗριΑ ΔυΝΑμΗ Του ΚΈΘΈΑ, 
ΚΑλΈιΤΑι ΝΑ ΑΝΤΑποΚριΘΈι
σΈ ΑυΞΑΝομΈΝΈσ ΑΝΑγΚΈσ
μΈ λιγοΤΈρουσ πορουσ.
ΈπιπλΈοΝ, ΤΑ ΤΈλΈυΤΑιΑ ΧροΝιΑ
Η ΔυΝΑμΗ προσΩπιΚου Του ΚΈΘΈΑ
μΈιΩΝΈΤΑι συΝΈΧΩσ, ΚΑΘΩσ ο οργΑΝισμοσ
ΔΈΝ ΈΧΈι λΑβΈι ΈγΚρισΗ
ΝΈΩΝ προσλΗΨΈΩΝ Απο Το 2006.
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Οικονομικά στοιχεία 2012
Από το 2009 έχει σημειωθεί σημαντική μείωση της κρατικής επιχορήγησης προς το ΚΈΘΈΑ, η 
οποία αποτελεί τη βασικότερη από τις πηγές χρηματοδότησής του. με σύντονες και έγκαιρες 
ενέργειες το ΚΈΘΈΑ προσπάθησε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, χωρίς να μειώσει το εύρος
και την ποιότητα των υπηρεσιών του. συνολικά την τριετία 2009-2012 μείωσε τις δαπάνες του
κατά 32,7%, εντείνοντας συγχρόνως τις προσπάθειες αυτοχρηματοδότησης μέσα από τις παρα-
γωγικές του μονάδες (τυπογραφείο, ξυλουργείο, αγρόκτημα, εργαστήρι κεραμικής), προγράμματα
της Έυρωπαϊκής Ένωσης-ΈσπΑ και δωρεές-χορηγίες.

για το 2012 η εγγεγραμμένη κρατική επιχορήγηση ήταν € 18.500.000, ενώ τελικά καταβλήθηκε 
το ποσό των € 17.383.975, εκ των οποίων τα € 733.975 προορίζονταν για την αποκατάσταση της 
Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΈΘΈΑ ΈΝ ΔρΑσΈι, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά,
και για την ολοκλήρωση του χώρου και του εξοπλισμού του θεραπευτικού προγράμματος στις φυ-
λακές Διαβατών και του Κέντρου υποδοχής και Έπανένταξης Αποφυλακισμένων Θεσσαλονίκης. 

Το ΚΈΘΈΑ προσπάθησε να αντισταθμίσει τη μεγάλη μείωση της επιχορήγησης με περαιτέρω 
περιορισμό των λειτουργικών του δαπανών και δραστηριότητες αυτοχρηματοδότησης. Το 2012
η αυτοχρηματοδότηση του ΚΈΘΈΑ ανήλθε σε € 3.199.381, ποσοστό 16%. Η συνεχιζόμενη στρα-
τηγική συμπίεσης των δαπανών επέφερε, σε σχέση με το 2011, μείωση των λειτουργικών δαπα-
νών κατά 6,2% (€ 5.511.786) και της μισθοδοσίας κατά 19,3% (€ 13.755.488). με δωρεά του 
ιδρύματος «σταύρος Νιάρχος» ξεκίνησε η ανακατασκευή και αναδιαρρύθμιση του κτιρίου επί 
της οδού Κουμουνδούρου στο οποίο θα στεγαστεί Έιδικό Κέντρο Άμεσης πρόσβασης. Το ΚΈΘΈΑ 
έκλεισε τη χρονιά με συνολικά έσοδα € 20.583.356 και δαπάνες € 20.207.663. 

Το ΚΈΘΈΑ παρέχει τις υπηρεσίες δωρεάν και χωρίς τη συνεισφορά ασφαλιστικών ταμείων. 
παρά την πανελλήνια εξάπλωση των υπηρεσιών του, οι δαπάνες διοικητικής υποστήριξης δια-
τηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το κόστος θεραπείας περιορίζεται σημαντικά χάρη στην 
αξιοποίηση εθελοντών και την απουσία βοηθητικού ή φυλακτικού προσωπικού. Έπιπλέον, πολλά
κτήρια μονάδων του ΚΈΘΈΑ έχουν προέλθει από δωρεές, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Διαφάνεια και λογοδοσία
Το ΚΈΘΈΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ελέγχεται σε ετήσια
βάση από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, η έκθεση της οποίας αποστέλλεται στις Διευθύνσεις 
Έξαρτήσεων και οικονομικού του υπουργείου υγείας και στο γενικό λογιστήριο του Κράτους. σε 
ετήσια βάση το ΚΈΘΈΑ ανακοινώνει τον απολογισμό των κλινικών και διοικητικο-οικονομι-κών 
του στοιχείων.  Όλες οι διοικητικές του πράξεις αναρτώνται στο διαδίκτυο μέσω του προγράμ-
ματος «Διαύγεια». για το έτος 2012, όπως και κατά τα προηγούμενα, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις 
στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, η οποία καταλήγει: «...οι οικονομικές καταστάσεις παρου-
σιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του ΚΈΘΈΑ κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2012, και τα αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητας για τη χρήση που έληξε 
την ημερο-μηνία αυτή, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται στο Έλληνικό 
γενικό λογιστικό σχέδιο».
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Oικονομικός	απολογισμός
μΈ πΈρΑιΤΈρΩ συμπιΈσΗ
ΤΩΝ λΈιΤουργιΚΩΝ Του ΔΑπΑΝΩΝ
ΚΑι ΈΝισΧυσΗ ΤΗσ ΑυΤοΧρΗμΑΤοΔοΤΗσΗσ Του
Το ΚΈΘΈΑ προσπΑΘΗσΈ ΝΑ ΑΝΤΑποΚριΘΈι
σΤΗ συΝΈΧιΖομΈΝΗ μΈιΩσΗ
ΤΗσ ΈπιΧορΗγΗσΗσ Του
ΚΑι ΝΑ προσΦΈρΈι ΝΈΈσ υπΗρΈσιΈσ,
συΝΈΧιΖοΝΤΑσ, οπΩσ ΚΑι σΤο πΑρΈλΘοΝ,
ΝΑ μΗ ΔΗμιουργΈι λΗΞιπροΘΈσμΈσ οΦΈιλΈσ.
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• 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
• AEGEAN OMIROS COLLEGE
• aftodioikisi.gr
• ATTRATTIVO AE
• BIOKIND AE
• BIOPLUS ΕΠΕ
• BLANOS SPORTS PARK
• BLUE STAR FERRIES
• BOOZE COOPERATIVA
• CINENEWS
• COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
• COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ
• COFFEE EPIRUS ΕΕ 
• EDGAR AMBIENT MEDIA
• elculture.gr
• ELITH - ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
• elzoni.gr
• empros.net
• FANATICS PIZZA DELIVERIES 
• FLASH AE 96,3
• forfree.gr
• FUJI FILMS
• health.in.gr
• healthview.gr
• HELLENIC SEAWAYS
• IANOS
• INTERAMERICAN
• i-samos.gr
• KARIERA.GR-CAREERBUILDER GREECE
• KISKOT TRADING AE
• KORRES AE-ETAIΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
• LIDL HELLAS
• LOCAL PRESS MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
• MACCANN WORLDGROUP HELLAS
• MARTECMA ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝ. ΔΙΕΥΘ. ΝΑΥΤΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• meteo.gr
• naftemporiki.gr
• NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ ΥΔΑΤΑ ΑΕ
• news247.gr, cosmo.gr, oneman.gr, deltiokairou.gr,
 dailymotion.gr, myspace.gr
• NUTRIA AE
• P.C.V. AE
• PERNOD RICARD HELLAS ABEE
• PIZZA VERO
• politischios.gr
• PRAKSIS
• REALMEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 
• RED FM 96,3
• S.M. DEAL
• SPORT CAFÉ AE
• STER CINEMAS
• UNIVERSITY PRESS
• VILLAGE ROADSHOW GROUP OF COMPANIES
• VIOKAR
• X-RATED
• ygeiaonline.gr
• Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ  
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 
• Α.Σ. ΒΡΟΥΣΤΙΟΥ
• ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
• ΑΘΗΝΑ 9,84 FM
• ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
• ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΕΠΕ
• ΑΛΛΕΑ ΚΑΦΕ
• ΑΝΣΟΥΡΙΑΝ ΕΜ.
• ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
• ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ LA CREAM (ΚΑΒΑΛΑ)
• ΑΣ ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.
• ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ ΑΕΒΕ
• ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
• ΑΦΟΙ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ

• ΒΑΣΣΗ-ΜΑΡΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
• ΒΑΣΩ & ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΑΚΗΣ
• ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ
• ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΒΕΝΤΖΙΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
• ΒΙΚΡΕ
• ΒΙΟΜΑΡ ΑΕ
• ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
• ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
• ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
• ΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
• ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ
• ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ
• ΔΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
• ΔΕΛΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)
• ΔΕΠΑ AE
• ΔΕΡΒΕΝΙ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
• ΔΕΣΦΑ
• ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
• ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
• ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 98,7 FM
• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,  
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
• ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝ ΑΡΧΗ Ο ΗΧΟΣ
• ΔΗΠΕΘΕ ΧΑΝΙΩΝ
• ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ
• ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΤΡΑΣ
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ
• ΔΩΡΕΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΟΝΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
• ΔΩΡΕΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΜΠΑΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
• ΕΒΔΟΜΗ εφημερίδα - STUDIO 7 - ΚΑΒΑΛΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΛΩΡΟΣ
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
• ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ
• ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
• ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΙΔΑ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ
• ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ν.Π.Ι.Δ.
• ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
• ΕΛΙΑ-ΛΕΜΟΝΙ  - ΚΟΚΚΙΝΟΓΛΥΦΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
• ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
• ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
• ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΥΦΙΠΕ
• ΕΡΤ
• ΕΣΗΕΑ
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
• ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
• ΕΦΗΜ. GOΑL NEWS
• ΕΦΗΜ. LIFO 
• ΕΦΗΜ. ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
• ΕΦΗΜ. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
• ΕΦΗΜ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ)
• ΕΦΗΜ. ΑΛΗΘΕΙΑ (ΧΙΟΣ)
• ΕΦΗΜ. ΑΝΑΤΟΛΗ (ΚΡΗΤΗ) 
• ΕΦΗΜ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
• ΕΦΗΜ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
• ΕΦΗΜ. ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
• ΕΦΗΜ. ΑΥΓΗ

• ΕΦΗΜ. ΑΧΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
• ΕΦΗΜ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΠΑΤΡΑ)
• ΕΦΗΜ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (ΛΕΣΒΟΣ)
• ΕΦΗΜ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
• ΕΦΗΜ. ΕΒΔΟΜΗ (ΚΑΒΑΛΑ)
• ΕΦΗΜ. ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 
• ΕΦΗΜ. ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ (ΚΡΗΤΗ)
• ΕΦΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
• ΕΦΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
• ΕΦΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
• ΕΦΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
• ΕΦΗΜ. ΕΜΠΡΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
• ΕΦΗΜ. ΕΜΠΡΟΣ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
• ΕΦΗΜ. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
• ΕΦΗΜ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
• ΕΦΗΜ. ΕΡΕΥΝΑ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
• ΕΦΗΜ. ΕΡΜΗΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 
• ΕΦΗΜ. ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ 
• ΕΦΗΜ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
• ΕΦΗΜ. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
• ΕΦΗΜ. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΙΓΙΟΧΟΣ (ΑΙΓΙΟ) 
• ΕΦΗΜ. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
• ΕΦΗΜ. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΤΡΩΝ 
• ΕΦΗΜ. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
• ΕΦΗΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
• ΕΦΗΜ. ΘΑΡΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
• ΕΦΗΜ. ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
• ΕΦΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ
• ΕΦΗΜ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ
• ΕΦΗΜ. ΚΕΡΔΟΣ
• ΕΦΗΜ. ΚΟΣΜΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
• ΕΦΗΜ. ΚΟΣΜΟΣ (ΠΑΤΡΑ)
• ΕΦΗΜ. ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
• ΕΦΗΜ. ΛΗΜΝΟΣ
• ΕΦΗΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΕΦΗΜ. ΜΑΧΗΤΗΣ (ΑΡΤΑ)
• ΕΦΗΜ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ PRESS
• ΕΦΗΜ. ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
• ΕΦΗΜ. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
• ΕΦΗΜ. ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
• ΕΦΗΜ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ (ΠΥΡΓΟΣ)
• ΕΦΗΜ. ΠΑΤΡΙΣ (ΚΡΗΤΗ)
• ΕΦΗΜ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΠΑΤΡΑ) 
• ΕΦΗΜ. ΠΟΛΙΤΗΣ (ΧΙΟΣ)
• ΕΦΗΜ. ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
• ΕΦΗΜ. ΠΡΩΙΝΗ (ΠΥΡΓΟΣ)
• ΕΦΗΜ. ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ (ΠΑΤΡΑ)
• ΕΦΗΜ. ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
• ΕΦΗΜ. ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
• ΕΦΗΜ. ΠΡΩΤΗ (ΠΥΡΓΟΣ)
• ΕΦΗΜ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 
• ΕΦΗΜ. ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
• ΕΦΗΜ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
• ΕΦΗΜ. ΡΟΔΙΑΚΗ 
• ΕΦΗΜ. ΣΑΜΙΑΚΗ ΓΝΩΜΗ
• ΕΦΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
• ΕΦΗΜ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
• ΕΦΗΜ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
• ΕΦΗΜ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
• ΕΦΗΜ. ΤΟΛΜΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
• ΕΦΗΜ. ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 
• ΕΦΗΜ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (ΑΙΓΙΟ)
• ΕΦΗΜ. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
• ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΥΙΟΙ ΟΕ 
 «ΜΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
• ΗΠΕΙΡΩΤIKH  ΒΙΟΜΗΧ. ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ
• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
• ΘΕΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
• ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
• Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ  
• Ι.Ι.Ε.Κ. PRAXIS
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• ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΠΛΑΝΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
• ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
• ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
• ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
• ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
• ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
• ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ & ΣΤΡΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
 ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
• ΙΤ ΑΕΕ
• ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
• ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• ΚΑΛΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
• ΚΑΝΕΛΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
• ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
• ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
• ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΕ
• ΚΑΡΑΒΙ, ΣΧΙΝΙΑΣ
• ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΙΟΥΛΗ 
• ΚΑΡΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
• ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
• ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
• ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ «ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ»
• ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
• ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΡΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
 KARYSTOS BIKE, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΣΙΠΑ ΙΩΑΝΝΗ, 
 ΒΕΛΗΣΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΚΟΡΑΤΖΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ,
 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΛΑΤΥΜΕΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,
 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  
 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΙΩΤΑ,  
 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΠΑΛΤΑ ΚΟΥΛΑ,
 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ,
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ,  
 ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
 ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, SUPER MARKET ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΝΙΩΤΗ,  
 ΓΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΜΑΚΗΣ,
 ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ)
• ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
• ΚΙΚΠΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
• ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ
• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -
 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
• ΚΟΚΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΚΟΚΟΦΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
• ΚΟΛΟΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
• ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Θ.
• ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΒΟΥΛΑ
• ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΗ ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
• ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΡΕΝΑ
• ΚΟΥΡΕΤΑ ΜΑΡΙΑ
• ΚΟΥΤΣΙΩΝΗ ΦΩΤΟΥΛΑ
• ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΚΩΛΕΤΣΑΣ - ELECTRONET
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
• ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 
• ΛΑΒΡΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
• ΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
• ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
• ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
• ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
• ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΧΑΡΑ
• ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
• ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ  Α.Ε

• ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
• ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
• ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
• ΜΑΡΙΝ ΣΤΥΛ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
• ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ  OE
• ΜΑΡΙΝΟΣ (ΤΑΒΕΡΝΑ)
• ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
• ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ
• ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ 99,2
• ΜΙΤΣΑΛΑ ΕΥΗ
• ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ
• ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
• ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)
• ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
• ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
• ΜΠΙΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
• ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΕ
• ΝΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
• ΝΕΜΕΣΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
• ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΝΟΗΣΙΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ &
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΝΤΕΜΙΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GALAXY
• ΟΜΙΛΟΣ FOLLI FOLLIE
• ΟΝΕΑΣ ΘΩΜΑΣ & ΓΡΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
• ΟΠΑΠ ΑΕ
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ
• ΟΤΕ ΑΕ
• ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.  Π.Α.Ε.
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BASEL  
 (ΕΛΒΕΤΙΑ)
• ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
• ΠΑΝΤΑΖΗΣ N. & ΣΙΑ ΟΕ
• ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ & ΡΟΔΑΝΘΗ
• ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
• ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ / HUMAN VECTOR
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
• ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
• ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
• ΠΑΠΠΑ ΦΙΛΙΠΠΑ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
• ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΠΙΤΣΙΟΛΑΣ ΕΥ.ΓΕ. ΑΕ- AGRINO
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΚΑΡΑΒΑΤΙΑ»
• ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΛΟΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΥΛΙΑΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
 «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ»
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ
• ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
• ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
• ΡΟΥΣΤΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
• ΣΕΝΤΡΑ FΜ
• ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
• ΣΚΑΪ FM 100,3

• ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚ.
• ΣΚΑΤΖΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
• ΣΟΥΛΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
• ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
• ΣΤΑΣΥ ΑΕ
• ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 
 (ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ /ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ)
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ LIONS (ΚΑΒΑΛΑ) 
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ &
 ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ
 ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ
 ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΝΟΗ
• ΣΥΝ ΕΝΑ (ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ)
• ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΝΑΝΑ
• ΤΕΓΑ ΑΛΙΚΗ
• ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
• ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 
• ΤΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
• ΤΟΙΧΟ-ΤΟΙΧΟ, ΦΑΛΑΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)
• ΤΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ / SPRING Advertising
• ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ-ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
• ΤΣΑΡΣΙΠΑΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
• ΤΣΟΚΑ-ΚΩΤΣΗΣ ΑΕ
• ΤΣΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΕΝΤΥΠΩΣ»
• ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
• ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΓΝΗ
• ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
• ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
• ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ &
 ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
• ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
• ΧΑΪΔΟΣ  Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ
• ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΒΑΪΟΣ
• ΧΟΒΟΛΗ ΚΑΦΕ
• ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
• ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΑΙΤΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ
ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ 2012.
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ΚΩΔιΚΑσ ΔΈοΝΤολογιΑσ ΚΈΘΈΑ

πPOΔIAγPAΦEσ KAI σTOXOI γIA TIσ ΘEPAπEYTIKEσ KOINOTHTEσ
1. Oι θεραπευτικές κοινότητες αποτελούν ένα μοντέλο θεραπείας που αποσκοπεί πρώτα από όλα στην απεξάρτηση από ουσίες μέσα από 
 την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και απαιτεί την αποχή από ουσίες που μεταβάλλουν τη διάθεση (σε αυτές περιλαμβάνονται και 
 φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, αλλά χρησιμοποιούνται παράνομα).
2. Tα μέλη της παγκόσμιας Oμοσπονδίας Θεραπευτικών Kοινοτήτων καλούνται:
 (α) Nα αναγνωρίζουν σε όλα τα άτομα που σχετίζονται με τη θεραπευτική τους κοινότητα 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 κοινότητα το δικαίωμα να μην απειλείται από κακή χρήση της εξου-
 σίας, 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 κοινότητα οι οποίοι θα παρέχουν προστασία σε περίπτωση φαινομενικής ή πραγ-
 ματικής κατάργησης της τοπικής ή της εθνικής νομοθεσίας.
 (ε) Nα λειτουργούν σε περιβάλλον που παρέχει τις μέγιστες δυνατότητες για σωματική, πνευματική, συναισθηματική και αισθητική ανά-
 πτυξη 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 ατόμου θα αποτελεί πρωταρχική αξία.
 (ζ) Nα παρέχουν εκπαίδευση και επαρκή εποπτεία στο προσωπικό.
 (η) Nα λογοδοτούν σε ένα εξωτερικό Διοικητικό συμβούλιο που συγκαλείται ανά τακτά και προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα μέσα 
 στο έτος, προκειμένου να έχει την εποπτεία και την ευθύνη για τις δραστηριότητες του προγράμματος και της κάθε μονάδας.
 (θ) Nα παρουσιάζουν, ύστερα από λογιστικό έλεγχο, ετήσιο οικονομικό απολογισμό που θα επικυρώνεται από τα μέλη του Διοικητικού 
 συμβουλίου.
3. Tο Διοικητικό συμβούλιο της παγκόσμιας Oμοσπονδίας Θεραπευτικών Kοινοτήτων θα απαιτεί τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές 
 και τους στόχους, κάθε φορά που θα εξετάζει αιτήσεις απόκτησης ή ανανέωσης της ιδιότητας του μέλους. Θα απαιτεί επίσης ενεργό συμ-
 μόρφωση προς τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η παγκόσμια Oμοσπονδία στο Kαταστατικό της, άρθρο III με τίτλο “Oρισμός” και άρθρο VI 
 με τίτλο “Iδιότητα του μέλους” (με ιδιαίτερη αναφορά στις παραγράφους A1, A2, B1, B2 και γ3).

XAPTHσ ΔIKAIΩMATΩN TΩN MEλΩN
Όλα τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων έχουν απόλυτο δικαίωμα στα ακόλουθα:
1. Yποστηρικτικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από εξαρτητικές ουσίες.
2. Θεραπεία ανεξάρτητα από γένος, φυλή, εθνικότητα, χρώμα, δόγμα, πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικές προτιμήσεις, οικογενειακή κατά-
 σταση, θρησκεία, καταγωγή, ταυτότητα, ηλικία, ιδιότητα στρατιωτικού ή βετεράνου πολέμου, πνευματική και σωματική αναπηρία, κατά-
 σταση υγείας, ποινικό μητρώο ή καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας.
3. Aξιοπρέπεια, σεβασμό, υγεία και ασφάλεια συνεχώς.
4. γνώση της φιλοσοφίας και των μεθόδων του προγράμματος.
5. Aκριβή πληροφόρηση σχετικά με τους τρέχοντες κανονισμούς του προγράμματος, καθώς επίσης και τις κυρώσεις, τα πειθαρχικά μέτρα 
 και τις τυχόν τροποποιήσεις των δικαιωμάτων.
6. προσφυγή σε θεσμοθετημένη διαδικασία, ώστε να καταγράφονται τα παράπονά τους που αφορούν την εφαρμογή όλων των κανονισμών,
 των κυρώσεων, των πειθαρχικών μέτρων και των τροποποιήσεων των δικαιωμάτων.
7. Kαθορισμό όλων των εξόδων που πρέπει να καταβληθούν, της μεθόδου και του χρονοδιαγράμματος των πληρωμών*, 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 συμμετοχή στο πρόγραμμα και όλων των φακέλων των μελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία
 της χώρας.

* στην Έλλάδα τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΈΘΈΑ προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους προς τα εξαρτημένα άτομα
 και τις οικογένειές τους.

9. πρόσβαση στους προσωπικούς φακέλους με βάση οδηγίες εγκεκριμένες από το αρμόδιο όργανο και δικαίωμα προσθήκης δηλώσεων 
 που αντικρούουν ή αποσαφηνίζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στους φακέλους αυτούς.
10. Aποχώρηση από το πρόγραμμα ανά πάσαν στιγμή, χωρίς σωματική ή ψυχολογική παρενόχληση.
11. προσωπική επικοινωνία με συγγενείς και φίλους για ενημέρωση τόσο κατά την εισαγωγή τους στην κοινότητα όσο και μετά, σύμφωνα 
 προς τους κανονισμούς του προγράμματος, εκτός και αν δεν επιτρέπεται για λόγους που τεκμηριώνονται από το θεραπευτικό σχεδιασμό.
12. προστασία από πραγματική σωματική τιμωρία ή σχετική απειλή, από σωματική, συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση και από 
 καταναγκαστικό φυσικό περιορισμό.
13. παροχή θρεπτικής τροφής, ασφαλούς και κατάλληλης 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 απαιτείται.
16. Tακτική επαφή κάθε μέλους του προγράμματος που είναι γονιός με το παιδί ή τα παιδιά του/της.
17. Όταν εργάζονται ως μέλη του προσωπικού, έχουν δικαίωμα σε σαφή καθορισμό των ευθυνών που τους ανατίθενται, σε επαρκή εκπαί-
 δευση, επαρκή στήριξη και εποπτεία από το προσωπικό (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης), χωρίς εκ-
 μετάλλευση και με το δικαίωμα να αρνηθούν τη θέση, χωρίς να τους προσαφθεί για αυτό κατηγορία.
18. Kαθοδήγηση και βοήθεια, όταν αφήνουν το πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο, σχετικά με άλλες υπηρεσίες υγείας, πηγές οικονομικής 
 βοήθειας και χώρους διαμονής.
19. προστασία από εκμετάλλευση (αυτό αφορά επίσης τους γονείς και την οικογένεια του μέλους) προς όφελος του φορέα ή του προσωπι-
 κού που εργάζεται σε αυτόν.

KΩΔIKAσ ΔEONTOλOγIAσ γIA TO πPOσΩπIKO
πρωταρχική υποχρέωση όλων των μελών του προσωπικού είναι να εξασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα υπό 
θεραπεία μέλη. H σχέση του προσωπικού με τα μέλη είναι ειδική και είναι απαραίτητο το προσωπικό να διαθέτει την ωριμότητα και την 
ικανότητα που απαιτούνται, ώστε να αντεπεξέρχεται στις ευθύνες που έχει αναλάβει.
Όλα τα μέλη του προσωπικού οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο επαγγελματικός χώρος στον οποίο ανήκουν απαιτεί να προσέχουν τις δρα-
στηριότητες, τις δικές τους και των μελών τους (θεραπευόμενων). O κώδικας δεοντολογίας ισχύει για το προσωπικό διαρκώς, τόσο κατά 
τη διάρκεια της εργασίας όσο και εκτός αυτής.

H σYMπEPIΦOPA πPOσ TA MEλH
Tα μέλη του προσωπικού πρέπει:
1. Nα συμπεριφέρονται ως ώριμα και θετικά πρότυπα.
2. Nα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν τα μέλη, σεβόμενα όλη τη σχετική νομοθεσία, καθώς και τους  
 κανονισμούς του φορέα στον οποίο ανήκουν.
3. Nα παρέχουν στα μέλη αντίγραφο του Xάρτη Δικαιωμάτων των Mελών και να βεβαιώνονται ότι όλα όσα αναγράφονται σε αυτόν γίνο- 
 νται κατανοητά και εφαρμόζονται 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 σεξουαλικές προτιμήσεις, την 
 ηλικία, τη σωματική αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το ποινικό μητρώο και την οικονομική κατάσταση των μελών, σεβόμενα τη 
 θέση των μελών σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών.
6. Nα αναγνωρίζουν ότι μπορεί να είναι προς όφελος του μέλους η παραπομπή του/της σε άλλο φορέα ή επαγγελματία.
7. Nα απαγορεύουν τη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων, οποιουδήποτε τύπου, ανάμεσα στο προσωπικό και στα μέλη (καθώς και με πρό-
 σωπα της οικογένειας των μελών).
8. Nα ανταμείβουν επαρκώς το μέλος για οποιαδήποτε δουλειά κάνει το ίδιο για κάποιο μέλος του προσωπικού.*
9. Nα εμποδίζουν την εκμετάλλευση του μέλους για προσωπικό όφελος.

* στα προγράμματα απεξάρτησης του KE.Θ.E.A. δεν επιτρέπεται η ανάθεση στα μέλη εργασιών που δεν αφορούν τη λειτουργία
 των θεραπευτικών κοινοτήτων.
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