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Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτη-
σης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δί-
πλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την 
ίδρυση της  ΙΘΑΚΗΣ,  της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής 
Κοινότητας, το 1983. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δω-
ρεάν και χωρίς λίστες αναμονής: στο δρόμο, στα σωφρονιστι-
κά καταστήματα, σε μονάδες σε όλη την Ελλάδα. To KEΘΕΑ 
απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με άλ-
λες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια 
και το διαδίκτυο.

Τελικός στόχος των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ δεν είναι μόνο 
η διακοπή της χρήσης αλλά και το κτίσιμο ενός νέου τρόπου 
ζωής με ισότιμη και παραγωγική συμμετοχή του ατόμου στην 
κοινωνία. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από μακροχρό-
νια και πολύπλευρη θεραπευτική παρέμβαση που αντιμετωπίζει 
ολοκληρωμένα την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνο-
δεύουν: στους τομείς της ψυχικής και σωματικής υγείας, των 
οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, της εκπαίδευσης, της 
απασχόλησης και της εμπλοκής με το νόμο.

Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει επίσης πρότυπα και διεθνώς αναγνωρι-
σμένα προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών σε εκπαι-
δευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου και στις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί δραστήριο ορ-
γανισμό εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων 
με προγράμματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της εξάρτησης, στην 

προώθηση της σχετικής επιστημονικής γνώσης και στη διαρ-
κή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα εξαρτημένα 
άτομα και τις οικογένειές τους.  

Το ΚΕΘΕΑ είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου και οι πόροι του προέρχονται από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, δωρεές και δραστηριότητες αυτοχρηματοδότησης. 
Έχει διεθνή αναγνώριση και είναι σύμβουλος οργανισμός του 
ΟHE (ECOSOC) για τα ναρκωτικά.

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο του ΚΕΘΕΑ 
για το 2009 με συγκεντρωτικά στοιχεία για τις υπηρεσίες, τις 
δραστηριότητες, τους αποδέκτες των υπηρεσιών και τα διοικη-
τικο-οικονομικά του δεδομένα. Ο δημόσιος απολογισμός σε 
ετήσια βάση για την ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας και 
της Πολιτείας αποτελεί πάγια τακτική του ΚΕΘΕΑ. Αποτυπώνει 
τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί  εργαζόμενους, εθελοντές 
και πόρους και συμβάλλει στην ολοκληρωμένη απεικόνιση του 
προβλήματος της εξάρτησης και των προσπαθειών για την αντι-
μετώπισή του στην Ελλάδα.

 Όπως όλα τα έντυπα του ΚΕΘΕΑ, ο ετήσιος απολογισμός έχει 
σχεδιασθεί και τυπωθεί στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ, τη 
σύγχρονη παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών που στηρίζει 
την επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων που απεξαρτώνται και 
την αυτοχρηματοδότηση του οργανισμού. Η διανομή του στους 
ενδιαφερόμενους γίνεται δωρεάν. 

Πρόλογος
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ΙΕΚ ΞΥΝΗ 

ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - Ν.ΚΑΡΥΔΗΣς & ΣΙΑ ΕΠΕ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

ΚΑΝΔΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ   

ΚΑΡΙΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΕ 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ 

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΝΙΚΗ 

ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ M. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΛΙΟΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΕ  
(ΥΠΟΚ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ 

ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΕ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 

Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & υιοί ΑΕ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤOΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕΡΔΙΚΗ  
(Δωρεά στη μνήμη του Αλέκου Αργύρη)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ  
(Δωρεά στη μνήμη της Σεβαστής Σταύρακα)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΟΚΑΝΑ 

ΟΜΙΛΟΣ INTERAMERICAN 

ΟΠΑΠ  ΑΕ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΥΚΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 

ΟΤΕ ΑΕ 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (γραφίστας) 

ΠΑΡΑΜΥΘΟΚΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΟΛΥΣΙΝΕΜΑ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» (ΚΡΗΤΗ) 

ΠΡΟΒΙΔΗ ΙΩAΝΝΑ  
(δωρεά στη μνήμη του Δημητρίου Προβίδη) 

Ρ/Σ ΑΤΛΑΝΤΙΣ 

Ρ/Σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΣΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ &  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΤΑΘΗΣ (σκιτσογράφος) 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ  
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 

ΣΥΦΑΚ ΣΥΝ.ΠΕ. 

ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 

ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ - Γ.ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ Δ/χος ΑΒΕ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΟΠΕΚΕΠΕ    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΣΤ΄ ΕΦΟΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  
ΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 

ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΧΑΛΚΡΙΑΔΑΚΗ ΑΕ 

ΩΔΕΙΟ ΟΠΕΡΑ 

Το KEΘEA ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στηρίζουν ηθικά και υλικά το έργο του.  
Ο παραπάνω κατάλογος περιλαμβάνει μερικούς από τους σημαντικότερους χορηγούς και δωρητές του 2009.



Περισσότεροι από 3.000 έφηβοι και ενήλικες χρήστες ουσιών 
συμμετείχαν το 2009 στα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ 
σε όλη την Ελλάδα και πάνω από 1.700 άτομα εντάχθηκαν 
στις Θεραπευτικές του Κοινότητες και στα Κέντρα Κοινωνικής 
Επανένταξης, λαμβάνοντας υπηρεσίες απεξάρτησης και ενσω-
μάτωσης στην κοινωνία. Συγχρόνως 6.000 περίπου γονείς και 
άλλα άτομα του στενού περιβάλλοντος των χρηστών συμμετεί-
χαν στα προγράμματα των Κέντρων Οικογενειακής Υποστήρι-
ξης. Σε υψηλά επίπεδα παρέμεινε η συμμετοχή κρατουμένων 
και αποφυλακισμένων στις παρεμβάσεις του οργανισμού με 
άξονα το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Μάλιστα, τη χρονιά 
αυτή οι προσπάθειες του ΚΕΘΕΑ για τον προσανατολισμό της 
νομοθεσίας στη  θεραπευτική υποστήριξη των χρηστών και 
όχι στον εγκλεισμό άρχισαν να καρποφορούν, καθώς ορισμέ-
νες από τις αιτιολογημένες προτάσεις που είχε υποβάλει στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης ενσωματώθηκαν στη νέα νομοθεσία.   

Μέσα στο 2009 το ΚΕΘΕΑ συνέχισε, κυρίως στην περιφέρεια, 
την προσπάθεια να ενισχύσει το εθνικό δίκτυο θεραπευτικών 
υπηρεσιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των χρηστών και 
των οικογενειών τους από όλη τη χώρα. Προχώρησε η ανάπτυ-
ξη των νέων θεραπευτικών προγραμμάτων στα Ιωάννινα, την 
Καλαμάτα και την Καβάλα, καθώς και των νέων Συμβουλευ-
τικών Κέντρων στη Μυτιλήνη και τη Ραφήνα. Στις Δικαστικές 
Φυλακές Κορυδαλλού λειτούργησε η νέα Θεραπευτική Κοινό-

τητα, και αναπτύχθηκαν πιλοτικές δράσεις για εφήβους-νέους 
εθισμένους στο διαδίκτυο και για μετανάστες στα Κρατητήρια 
Αλλοδαπών.

Συνεχίστηκαν οι παρεμβάσεις και τα προγράμματα πρόληψης 
του ΚΕΘΕΑ σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και στην κοι-
νότητα, με αυξανόμενη έμφαση σε εφήβους και νέους υψηλού 
κινδύνου για χρήση ουσιών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
ΚΕΘΕΑ για επαγγελματίες ψυχικής υγείας παρουσίασαν υψη-
λή ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Κύπρος). 
Προτεραιότητες αποτέλεσαν η σύσταση της νέας διεθνούς 
επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του ΚΕΘΕΑ και η δημιουρ-
γία πληροφοριακού συστήματος, ενέργειες που αναμένεται να 
βελτιώσουν την ποιότητα και να αναβαθμίσουν την αποτελε-
σματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι δαπάνες του ΚΕΘΕΑ για το 2009 σε όλους τους τομείς, 
πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση, θεραπεία, κοινωνική επανέντα-
ξη, οικογενειακή υποστήριξη, εκπαίδευση και έρευνα, ανήλ-
θαν σε 30,3 εκατ. ευρώ. Η κρατική επιχορήγηση του έτους 
ήταν 24 εκατ. ευρώ. Το ΚΕΘΕΑ βασίστηκε σε σημαντικό βαθ-
μό σε δραστηριότητες αυτοχρηματοδότησης (παραγωγικές 
μονάδες, προγράμματα Ε.Ε.) αλλά και στην προσφορά  φυσι-
κών και νομικών προσώπων που στήριξαν υλικά και ηθικά το 
έργο του. 

Το 2009  
με μια ματιά



Εκτός από τη στασιμότητα της κρατικής επιχορήγησης, σημα-
ντικές δυσκολίες μέσα στη χρονιά αποτέλεσαν το συνεχιζόμε-
νο «πάγωμα» των προσλήψεων, η γραφειοκρατικοποίηση των 
διαδικασιών υλοποίησης τεχνικών έργων για τη στέγαση νέων 
υπηρεσιών και η απουσία συντονισμένης εθνικής πολιτικής για 
τα ναρκωτικά. Έτσι, μέσα στη χρονιά, στάθηκε αδύνατη η αντα-
πόκριση του οργανισμού σε πολλά από τα αιτήματα τοπικών 
κοινωνιών για νέες υπηρεσίες, η ανάπτυξη των προγραμμάτων 
του στο σωφρονιστικό σύστημα ακολούθησε αργούς ρυθ-
μούς, ενώ δεν προχώρησε και η προτεινόμενη από το ΚΕΘΕΑ 
συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και το ΕΣΥ.

Η οικονομική κρίση και οι συνθήκες που διαμορφώνονται 
σήμερα στην ελληνική κοινωνία αναμένεται να αυξήσουν τις 
ανάγκες θεραπείας και πρόληψης, καθώς ευνοούνται οι προ-
ϋποθέσεις εξάπλωσης της χρήσης ουσιών και έντασης του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Την ίδια στιγμή οι κοινωνικοί φορείς 
υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης σε επίπεδο χρηματοδότη-
σης και στελέχωσης.  Για να συνεχίσει, παρά τους περιορι-
σμένους πόρους του, να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με το πρόβλημα 
των ναρκωτικών, το ΚΕΘΕΑ προχωράει σε αξιολόγηση και 
επανασχεδιασμό υπηρεσιών, ανακατανομή του προσωπικού 
του, καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του 
και εντατικοποίηση των συνεργασιών με την τοπική αυτοδιοί-

κηση για την οικονομική και κοινωνική στήριξη νέων μονάδων. 
Με τον τρόπο αυτό θα επιδιώξει μέσα στο 2010 να βελτιώ-
σει τις δυνατότητες και τα αποτελέσματα του εθνικού δικτύου 
θεραπευτικών υπηρεσιών, ενισχύοντας τα προγράμματα που 
ξεκίνησαν να λειτουργούν σε πιλοτική βάση την προηγούμενη 
πενταετία και εγκαινιάζοντας νέες δομές που θα καλύπτουν 
σημαντικές ανάγκες.

Το ΚΕΘΕΑ μέχρι σήμερα κατάφερε να βρίσκεται δίπλα στους 
χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους χάρη στην υποστή-
ριξη της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών 
και επιστημονικών φορέων, των Συλλόγων Οικογένειας των 
θεραπευτικών του προγραμμάτων, ιδιωτών και εθελοντών. Οι 
σημερινές δύσκολες συνθήκες απαιτούν μεγαλύτερη συνεργα-
σία και συμμετοχή όλων των μερών της κοινωνίας μας για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών. 



ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΡΑΦΗΝΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΤΡΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Το πανελλαδικό  
δίκτυο υπηρεσιών  
του ΚΕΘΕΑ το 2009



23 Συμβουλευτικά Κέντρα

2 Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης

Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

7 Μονάδες Απεξάρτησης Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων

10 Θεραπευτικές Κοινότητες Ενηλίκων  

Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια 

Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων

Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς 

18 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

22 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης

Συμβουλευτικός Σταθμός στα δικαστήρια ανηλίκων 

19 Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων 

2 Θεραπευτικές Κοινότητες σε σωφρονιστικά καταστήματα

2 Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων 

Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο 

Υπηρεσία Νομικής Στήριξης

4 Μεταβατικά Σχολεία

2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και  
Επαγγελματικής Ένταξης 

Παραγωγικές μονάδες: τυπογραφείο,  
εργαστήρι κεραμικής, ξυλουργείο, αγρόκτημα

Προγράμματα έρευνας 

Προγράμματα πρόληψης 

Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Επιστημονικές εκδόσεις και βιβλιοθήκη



Οι ολοσέλιδες φωτογραφίες ανάμεσα στα κεφάλαια του 
Απολογισμού, όπως και η εικόνα του εξωφύλλου, προέρχο-
νται από την παρέμβαση με θέμα το «παγκάκι» που πραγμα-
τοποίησε στη Θεσσαλονίκη το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, σε συνερ-
γασία με το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σχολή Καλών 
Τεχνών, Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου), την Εται-
ρεία Προστασίας Ανηλίκων και το Κέντρο «Τέχνη και Ψυ-
χολογία», για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 
2009.

Σπουδαστές, καλλιτέχνες και μέλη του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 
φιλοτέχνησαν 27 παγκάκια, δίνοντας νέο νόημα σε  ένα 
αντικείμενο της σύγχρονης πόλης, που συχνά φορτίζεται 
αρνητικά και συνδέεται με τους χρήστες ουσιών. Μεταμορ-
φωμένα σε πολύχρωμα αντικείμενα τέχνης, τα παγκάκια έγι-
ναν μέσο δημιουργικής έμπνευσης και «συνάντησης» του 
θεραπευτικού προγράμματος με τους κατοίκους της πόλης, 
μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα απεξάρτησης και κοινω-
νικής αλληλεγγύης.
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Στη διάρκεια του 2009 περισσότεροι από 3.000 χρήστες ουσιών προσέγγισαν τa 23 Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ σε όλη 
την Ελλάδα. Οι μονάδες άμεσης πρόσβασης και προσέγγισης χρηστών στο δρόμο του ΚΕΘΕΑ στην Αττική ήρθαν σε επαφή 
με 2.000 περίπου χρήστες στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου. Στο σύνολο των παραπάνω ατόμων και ανάλογα με τις 
ανάγκες τους, προσφέρθηκε ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούσε τόσο τη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών όσο και 
την  προετοιμασία-παραπομπή σε διαδικασία απεξάρτησης. Αυξήθηκε μέσα στη χρονιά ο αριθμός των κλήσεων στην τηλεφωνι-
κή γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ, που απευθύνεται σε χρήστες και άτομα του περιβάλλοντός τους σε όλη την 
Ελλάδα.

Συμβουλευτικά Κέντρα

Οι χρήστες ουσιών έρχονται σε επαφή με το δίκτυο υπηρεσι-
ών του ΚΕΘΕΑ μέσα από 23 μονάδες σε 18 πόλεις σε όλη 
την Ελλάδα. Οι χώροι πρώτης επαφής του ΚΕΘΕΑ ονομάζο-
νται Συμβουλευτικά Κέντρα και λειτουργούν τόσο ως ασφαλές 
«καταφύγιο» από τη χρήση όπου παρέχεται βασική ψυχολογική 
υποστήριξη και φροντίδα της υγείας όσο και ως στάδιο προε-
τοιμασίας για ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Οι υπηρεσί-
ες που προσφέρουν τα Συμβουλευτικά Κέντρα περιλαμβάνουν:

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

• Μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών και μέριμνα για 
τη σωματική υγεία. 

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

• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη.

• Εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και  
δυνατότητα φροντίδας της ατομικής υγιεινής.

• Κινητοποίηση και προετοιμασία για απεξάρτηση.

• Συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών.

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των Συμβουλευτικών Κέντρων 
του ΚΕΘΕΑ αυξάνεται, καθώς ο οργανισμός προσπαθεί να 
ανταποκρίνεται στα αιτήματα τοπικών κοινωνιών για νέες υπη-
ρεσίες. Νέα Συμβουλευτικά Κέντρα έχουν δημιουργηθεί σε 
Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κιλκίς, Κομοτηνή, Λέσβο, Ραφήνα και Τρί-
καλα με την ηθική και υλική υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, η οποία εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις και την κάλυψη 
των αρχικών λειτουργικών εξόδων. 

Oι χρήστες που απευθύνθηκαν  
στο ΚΕΘΕΑ το 2009

Το 2009 η προσέλευση χρηστών στα Συμβουλευτικά Κέντρα 
του ΚΕΘΕΑ παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Στα Κέντρα απευ-
θύνθηκαν 3.182 άτομα, από τα οποία 2.625 ήταν ενήλικες και 
557 έφηβοι. Στη συντριπτική πλειονότητά τους ήταν άνδρες, με 
μέση ηλικία τα 28,4 έτη. Η παρατηρούμενη αναλογία 8:2 μετα-
ξύ ανδρών και γυναικών βρίσκεται σε συμφωνία με τα διεθνή 
δεδομένα του πληθυσμού των εξαρτημένων που ζητούν θερα-
πεία. Οι περισσότεροι από τους χρήστες που απευθύνθηκαν 
στο ΚΕΘΕΑ το 2009 είχαν προσεγγίσει κάποιο θεραπευτικό 
πρόγραμμα και στο παρελθόν, έμεναν με τη γονική τους οικο-
γένεια, ήταν άνεργοι και είχαν διακόψει το σχολείο περίπου 
στα 15 έτη. To 79,6% ανέφερε ως κύριες ουσίες κατάχρησης 
την ηρωίνη και τα οπιοειδή, με μέση διάρκεια χρήσης της κύρι-
ας ουσίας τα 7,6 έτη.

Μείωση της βλάβης,  
κινητοποίηση και  
προετοιμασία για θεραπεία
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΝ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΤΟ 2009

H ανάλυση που ακολουθεί στηρίζεται σε δείγμα 2.900 ατό-
μων, τα οποία προσήλθαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα του 
ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα το 2009. Τα άτομα που προσέγ-
γισαν το ΚΕΘΕΑ μέσα στο έτος ήταν περισσότερα (3.182), 
αλλά κάποια από αυτά αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε συ-
νέντευξη ή δεν συμφώνησαν στην επεξεργασία των στοιχεί-
ων που έδωσαν. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με διευρυ-
μένη έκδοση του «Δείκτη αίτησης θεραπευτικής βοήθειας». 

Το 64,8% των ατόμων προσέγγιζε το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα πρώτη φορά. Το 40,2% δεν είχε υποβληθεί ποτέ σε 
θεραπεία στο παρελθόν, ενώ ως κύριες πηγές παραπομπής 
αναφέρθηκαν τα ίδια τα άτομα (32,2%) και οι οικογένειές 
τους (27,2%).

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

• Το 86,3% ήταν άνδρες. 

• Η μέση ηλικία ήταν τα 28,4 έτη. 

• Το 70,6% ανέφερε διαμονή με τη γονεϊκή οικογένεια. 

• Το 61,7% ήταν άνεργοι. 

• Το 31,1% ήταν απόφοιτοι γυμνασίου και το  27% από-
φοιτοι λυκείου.

• Η μέση ηλικία διακοπής του σχολείου ήταν τα 14,7 έτη. 

Χρήση Ουσιών

• Η μέση ηλικία έναρξης της παράνομης χρήσης ήταν τα 
15,9 έτη. 

• Το 85,6% ανέφερε την κάνναβη ως ουσία έναρξης της 
παράνομης χρήσης. 

• Η μέση ηλικία έναρξης χρήσης της κύριας ουσίας ήταν 
τα 19,3 έτη. 

• Το 79,6% ανέφερε την ηρωίνη και τα οπιοειδή ως κύριες 
ουσίες κατάχρησης. 

• Το 33% έκανε ενέσιμη χρήση της κύριας ουσίας κατάχρησης. 

• Η μέση διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας ήταν τα 7,6 έτη. 

• Το 66,8% ανέφερε παράλληλη χρήση τουλάχιστον μίας 
επιπλέον ουσίας.

Συμπεριφορά υψηλού κινδύνου

• Το 68,6% ανέφερε ενέσιμη χρήση κάποια στιγμή στη 
ζωή του.

• Η μέση ηλικία της πρώτης ενέσιμης χρήσης ήταν τα 21,7 
έτη. 

• Μεταξύ των ατόμων που ανέφεραν ενέσιμη χρήση, το 
55,8% ανέφερε ότι έχει κάνει κοινή χρήση σύριγγας. 

• Το 22,8% γνωρίζει ότι πάσχει από ηπατίτιδα C. 

• Ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων ανέφερε ότι δεν 
έχει εξεταστεί ποτέ για HIV (22%), ηπατίτιδα Β (21%), 
ηπατίτιδα C (21%) και φυματίωση (25,3%). 

Προβλήματα υγείας

• Το 35,9% ανέφερε κάποιο πρόβλημα σωματικής υγείας. 

• Η ηπατίτιδα C και τα ορθοπεδικά ήταν τα προβλήματα 
υγείας που αναφέρθηκαν συχνότερα (30,9% και 19,5%, 
αντίστοιχα).

• Το 13,7% ανέφερε ιστορικό ψυχολογικών/ψυχιατρικών  
προβλημάτων. 

Νομικά προβλήματα 

• Το 74,4% ανάφερε τουλάχιστον μία σύλληψη στο 
παρελθόν. 

• Μέση ηλικία πρώτης σύλληψης ήταν τα 21,2 έτη. 

 • Το 42,7% ανέφερε τουλάχιστον μία καταδίκη. 

• Μέση ηλικία πρώτης καταδίκης ήταν τα 22,5 έτη. 

• Το 28,3% από τα άτομα που ανέφεραν σύλληψη  
ανέφερε και φυλάκιση.

• Το 47,2% ανέφερε δικαστικές εκκρεμότητες. 
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Συμβουλευτικά Κέντρα  
       Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

2007 2008 2009

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ) 85 72 109

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 83 74 65

Πειραιά Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ) 64 62 53

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ) 57 64 79

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

Πάτρας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ) 99 79 95

Ηρακλείου Κρήτης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 27 27 32

Σύνολο Εφήβων 553 488 557

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 74 85 118

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ) 531 550 508

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 372 383 396

Πειραιά Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 543 528 537

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 255 256 281

Λάρισας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 127 152 150

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 148 173 169

Λασιθίου Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 31 40 40

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 44 34 62

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 46 49 69

Τρικάλων Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 24 21 21

Ιωαννίνων Ενηλίκων 35 109 109

Ειδικό πρόγραμμα εξαρτημένων γονέων Θεσσαλονίκης 15 18 14

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ) 95

Λέσβου Ενηλίκων 43

Κιλκίς Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 13

Σύνολο Ενηλίκων 2.245 2.398 2.625

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.798 2.886 3.182

* Δεν περιλαμβάνεται το νέο Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Ραφήνα, που άρχισε να παρέχει υπηρεσίες στα μέσα του 2009

Στον πίνακα εξυπηρετούμενων των Συμβουλευτικών Κέντρων για το 2009 δεν περιλαμβάνονται όσοι ζήτησαν υπηρεσίες για 
απεξάρτηση από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια (βλ. σελ. 20) και από τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ με άξονα το σύστημα 
απονομής της δικαιοσύνης (βλ. σελ. 34). Τα άτομα που απευθύνθηκαν περισσότερες από μία φορές μέσα στο έτος στο ίδιο ή 
άλλο Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ έχουν καταμετρηθεί μία μόνο φορά.
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Προσεγγίζοντας τους χρήστες στο δρόμο

Με προγράμματα άμεσης πρόσβασης και προσέγγισης χρηστών 
στο δρόμο το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται στους εξαρτημένους που δεν  
επιθυμούν να ενταχθούν σε μακροχρόνια διαδικασία απεξάρτη-
σης ή έχουν αποκοπεί από υποστηρικτικά δίκτυα και υπηρεσίες. Το 
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην Αθήνα και η Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης 
(Βαγόνι) του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στον Πειραιά παρέχουν υπηρεσίες 
μείωσης της βλάβης και υποστηρίζουν τους εξαρτημένους, ώστε 
να αντιμετωπίσουν τα σημαντικότερα προβλήματά τους. Η προ-
σέγγιση μείωσης της βλάβης που εφαρμόζουν δεν περιλαμβάνει 
χρήση υποκαταστάτων ή διανομή συριγγών. Βασίζεται στην επικοι-
νωνία, τη συμβουλευτική και την εμψύχωση, χτίζοντας σταδιακά μια 
γέφυρα επικοινωνίας με τους εξαρτημένους. Στις βασικές υπηρεσί-
ες τους περιλαμβάνονται:

• Τακτικές εξορμήσεις, διαφορετικές ώρες της ημέρας, στις 
«πιάτσες» της Αθήνας και του Πειραιά. 

• «Ελεύθερο» από ουσίες στέκι διημέρευσης για χρήστες στα 
Εξάρχεια (OFF Club του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ), όπου παρέχεται 
δυνατότητα σίτισης, φροντίδας της ατομικής υγιεινής, καθαρά 
ρούχα, υποστηρικτικές συναντήσεις, ομαδικές δραστηριότη-
τες, σεμινάρια υγείας, πρωτοβάθμια περίθαλψη για προβλήμα-
τα σωματικής και ψυχικής υγείας και οδοντιατρική φροντίδα.

• Το Βαγόνι στο Πασαλιμάνι (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ), που λειτουρ-
γεί ως ασφαλής χώρος ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, ψυχολογι-
κής υποστήριξης και αντιμετώπισης  των άμεσων αναγκών σίτι-
σης και ένδυσης των χρηστών.

• Παρεμβάσεις στο σπίτι για την υποστήριξη των οικογενειών 
των χρηστών (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ).

Τηλεφωνική ενημέρωση και υποστήριξη  
σε όλη την Ελλάδα

Με ένα τηλεφώνημα στο 1145 (Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχο-
λογικής Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) οι χρήστες ουσιών και 
τα άτομα του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος 
από κάθε γωνιά της Ελλάδας μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε ψυχολογική υποστήριξη και έγκυρη ενημέρωση για θέματα 
εξαρτήσεων και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης του προβλήματος 
που λειτουργούν στη χώρα. Ο αριθμός κλήσεων στη Γραμμή το 
2009 έφτασε τις 3.000 περίπου.

Προγράμματα  
Άμεσης  
Πρόσβασης  

Άτομα που δέχτηκαν  
υπηρεσίες

2007 2008 2009

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Μονάδα 
Άμεσης Πρόσβασης 
(ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ)

560 373 450

ΑΘΗΝΑ: Μονάδα 
Άμεσης Πρόσβασης 
(ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ)

412 620 715

ΑΘΗΝΑ: Πρόγραμμα 
Προσέγγισης Χρηστών 
στο Δρόμο  
(ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ)

587 759 799

                                                                Τηλεφωνικές επαφές

Τηλεφωνική  
Γραμμή  
1145

2.461 2.355 2.929
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Οι προτάσεις του ΚΕΘΕΑ  
για διασύνδεση των φορέων 

Το 2009 το ΚΕΘΕΑ πρότεινε σειρά μέτρων οργανικής δια-
σύνδεσης και συνεργασίας όλων των φορέων που ασχο-
λούνται με τη θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Τα 
μέτρα, που κατατέθηκαν στο Υπουργείο Υγείας, στοχεύουν 
στην κάλυψη των ποικίλων αναγκών όλων των χρηστών και 
στη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος, δια-
σφαλίζοντας την ψυχοκοινωνική στήριξη των εξαρτημένων. 
Η υιοθέτησή τους μπορεί να αντιμετωπίσει τη λίστα αναμονής 
στα προγράμματα υποκατάστασης, η οποία καθυστερεί την 
επαφή των εξαρτημένων με τις θεραπευτικές υπηρεσίες, υπο-
νομεύει την κινητοποίησή τους για θεραπεία και παρατείνει 
την έκθεσή τους στους κινδύνους  της χρήσης. Συγκεκριμέ-
να, το ΚΕΘΕΑ προτείνει:

· τη δημιουργία προγραμμάτων βραχείας θεραπείας και σω-
ματικής αποτοξίνωσης σε εξωτερική βάση για όσους είναι 
στη λίστα αναμονής και θέλουν να αποτοξινωθούν από τις 
παράνομες ουσίες αλλά και για όσους συμμετέχουν σε πρό-
γραμμα συντήρησης και θέλουν να αποτοξινωθούν από τα 
υποκατάστατα. 

· τη δημιουργία δωρεάν Τμημάτων Σωματικής Αποτοξίνωσης 
στο πλαίσιο του ΕΣΥ και τη συνεργασία τους με τις Θεραπευ-
τικές Κοινότητες, οι οποίες θα αναλάβουν την κινητοποίηση 
και την ψυχοκοινωνική στήριξη των εξυπηρετούμενων. Με το 
μέτρο αυτό θα σταματήσει η εκμετάλλευση των εξαρτημένων 
και των οικογενειών τους από ιδιωτικές κλινικές. 

· την καθιέρωση υψηλών προδιαγραφών για τα προγράμμα-
τα συντήρησης, ώστε να στοχεύουν στη διακοπή της χρήσης 
και των υποκαταστάτων και στην απεξάρτηση. 

· τη δικτύωση των οργανισμών αντιμετώπισης της εξάρτησης 
με τις υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση των προβλημά-
των σωματικής και ψυχικής υγείας και με τις υπηρεσίες πρό-
νοιας για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης. 

· τη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων υποδοχής, αξι-
ολόγησης και παραπομπής, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να 
παραπέμπεται στο κατάλληλο για αυτόν πρόγραμμα και να 
αποφεύγεται το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας». 

· τη δημιουργία προγραμμάτων προσέγγισης χρηστών στο δρόμο.

· τη δημιουργία προγραμμάτων αγωγής της κοινότητας. 
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Πληρότητα παρουσίασαν άλλη μια χρονιά οι μονάδες απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ, στις οποίες το 2009 συμμετείχαν περισσότερα 
από 1.200 άτομα. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συμμετοχή στις μονάδες ενηλίκων, διαμονής και εξωτερικής παρακολούθησης, 
καθώς και στο πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ για απεξάρτηση από το αλκοόλ. Μέσα στη χρονιά το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ 
διευρύνθηκε με νέες υπηρεσίες απεξάρτησης: τη Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα, την εξωτερικής πα-
ρακολούθησης Θεραπευτική Κοινότητα ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα και τα απογευματινά προγράμματα για εργαζόμενους χρήστες 
στα Ιωάννινα και την Αλεξανδρούπολη.

H προσέγγιση της Θεραπευτικής Κοινότητας 

Δεκαοκτώ (18) μονάδες απεξάρτησης (Θεραπευτικές Κοινό-
τητες και άλλου τύπου) αποτελούν την κύρια και πιο εντατική 
φάση θεραπείας των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, όπου παρα-
πέμπεται ο ενδιαφερόμενος μετά τη σύντομη προετοιμασία του 
στο Συμβουλευτικό Κέντρο. Η προσέγγιση είναι ψυχοκοινωνι-
κή 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, με στόχο:

• την πλήρη σωματική και ψυχική απεξάρτηση και την αποχή 
από παραβατικές μορφές συμπεριφοράς, 

• την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και 
κοινωνικό επίπεδο και την ισότιμη επανένταξη στην κοινωνία.

Οι μονάδες απεξάρτησης διακρίνονται σε διαμονής και εξωτερι-
κής παρακολούθησης και καλύπτουν πολλές γεωγραφικές περι-
οχές και ομάδες-στόχους: έφηβοι, ενήλικες, γονείς, μετανάστες, 
εξαρτημένοι από το αλκοόλ, τον τζόγο και το διαδίκτυο.

 

Θεραπεία διαμονής για ενήλικες

Η θεραπεία διαμονής για ενήλικες αποτελεί τον πρώτο τύπο προ-
γράμματος απεξάρτησης που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, με 
αφετηρία την ΙΘΑΚΗ, την πρώτη ελληνική Θεραπευτική Κοινότη-
τα, το 1983. Απευθύνεται σε χρήστες ουσιών οι οποίοι είτε αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης είτε 
επιθυμούν ή χρειάζεται να απομακρυνθούν από τον τόπο διαμο-
νής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σήμερα το ΚΕΘΕΑ δια-
θέτει πέντε προγράμματα που προσφέρουν θεραπεία σε Κοινότη-
τα διαμονής, εγκατεστημένα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας: 

Απεξάρτηση
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ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη (1983), ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 
στη Λάρισα (1989), ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Ραφήνα (1989),  
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στον Πειραιά (1993). Το 2009 δημιουργή-
θηκε η νεότερη Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής ενηλίκων του 
ΚΕΘΕΑ με την επωνυμία ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα.

Θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης  
για ενήλικες

Το ΚΕΘΕΑ δημιούργησε το πρώτο στην Ελλάδα πρόγραμμα εξω-
τερικής παρακολούθησης για χρήστες ουσιών το 1990 (ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ), για να ανταποκριθεί στην ανάγκη παροχής υπηρεσιών 
σε εξαρτημένους που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά 
ενταγμένοι και διαθέτουν υποστηρικτικό  περιβάλλον. Σήμερα το 
ΚΕΘΕΑ παρέχει θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης σε ενή-
λικες στο ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ στην Αθήνα (Πρωινή Κοινότητα και 
Βραδινή Κοινότητα για εργαζόμενους) και στο ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 
(2000) στην Κρήτη. Το 2009 άρχισε η λειτουργία Θεραπευτικής 
Κοινότητας εξωτερικής παρακολούθησης στο ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 
στην Καβάλα και η θεραπευτική υποστήριξη εργαζόμενων χρη-
στών στην Αλεξανδρούπολη και τα Ιωάννινα. 

Έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία  
για εφήβους  και νεαρούς ενήλικες 

Το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες 
χρήστες ουσιών με ειδικά προγράμματα, προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες της ηλικίας τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε 
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 εκπαίδευ-
ση, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους 
και στη συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας στη θεραπευτι-
κή διαδικασία.

Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ για εφήβους και νεαρούς ενή-
λικες λειτουργούν σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και 
περιλαμβάνουν: Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ (1988) και το ΚΕΘΕΑ 
ΠΛΕΥΣΗ (1996) στην Αθήνα, το KEΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ (2003) 
στον Πειραιά, το ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ (2001) στη Θεσσα-
λονίκη, το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ (2003) στο Βόλο, το ΚΕΘΕΑ  
ΟΞΥΓΟΝΟ (2002) στην Πάτρα και το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 
(2003) στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Θεραπεία για εξαρτημένους γονείς

Για να δώσει τη δυνατότητα απεξάρτησης και κοινωνικής επα-
νένταξης σε  εξαρτημένους γονείς, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουρ-
γήσει από το 2001 στη Θεσσαλονίκη ειδικό πρόγραμμα το 
οποίο παρέχει συγχρόνως υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας 
των παιδιών τους. Το πρόγραμμα είναι εξωτερικής παρακο-
λούθησης και δίνει έμφαση στην υποστήριξη της σχέσης 
γονιού-παιδιού και στην ενίσχυση των μελών του στο γονικό 
τους ρόλο.

Θεραπεία για την εξάρτηση από το  
αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια

Με το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ στην Αθήνα το ΚΕΘΕΑ παρέχει 
ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη θεραπεία σε εξωτερική βάση 
σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις «νόμιμες» εξαρτήσεις 
και υποστηρίζει το οικογενειακό τους περιβάλλον. Παρά την 
αυξημένη ζήτηση για θεραπεία, οι υπηρεσίες στη χώρα μας που 
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα παραμένουν περιορισμέ-
νες. Η ανάγκη επέκτασής τους επιβεβαιώνεται από την εξαιρετικά 
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υψηλή προσέλευση στο πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ και το 2009.
Από το πρόγραμμα έλαβαν υπηρεσίες συμβουλευτικής 123 
άτομα, υπηρεσίες θεραπείας 144 άτομα, ενώ υποστηρίχθηκαν 
και 178 μέλη οικογενειών.

Αντιμετώπιση  της εξάρτησης από το διαδίκτυο

Από το 2008 το ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ  έχει δημιουργήσει πρόγραμ-
μα για εφήβους και νέους έως 24 ετών που έχουν εμπλακεί στην 
προβληματική χρήση του διαδικτύου και των video games. Το 
πρόγραμμα ενισχύει τους παράγοντες που μπορούν να βοηθή-
σουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως η εκπαίδευση, 
η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η καλλιέργεια άλλων ενδια-
φερόντων και δραστηριοτήτων. Υποστηρίζεται επίσης το οικογε-
νειακό  περιβάλλον των νέων, ώστε να μπορεί να θέτει όρια και 
να λειτουργεί αποτρεπτικά στην ανάπτυξη της εξάρτησης.

Με το βλέμμα στραμμένο  
στην κοινωνία

Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αποτελούν δραστήριο κομμά-
τι της τοπικής κοινωνίας όπου είναι εγκατεστημένα. Λειτουρ-
γούν ως πυρήνες πρόληψης και ευαισθητοποίησης για το 
πρόβλημα των ναρκωτικών και αναλαμβάνουν κοινωνικές, 
πολιτιστικές και οικολογικές πρωτοβουλίες, σε συνεργα-
σία με φορείς και πολίτες.  Οι δραστηριότητες αυτές είναι 
άμεσα συνυφασμένες με τη θεραπευτική προσέγγιση του 
ΚΕΘΕΑ, καθώς συμβάλλουν στην αλλαγή στάσης ζωής 
και την κοινωνική επανένταξη των μελών του. Συγχρόνως 
προάγουν την έγκυρη ενημέρωση για τα θέματα των ναρ-
κωτικών, την κινητοποίηση όσων αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
εξάρτησης προσωπικά ή στο άμεσο περιβάλλον τους και τη 
μείωση των προκαταλήψεων γύρω από τους χρήστες ουσι-
ών και τους απεξαρτημένους.
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Μονάδες Απεξάρτησης
          Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

2007 2008 2009

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ) 47 32 32

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 55 41 42

Πειραιά Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ) 19 15 18

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ) 5 8 6

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

Πάτρας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ) 17 11 17

Εφήβων Ηρακλείου Κρήτης (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 8 7 6

Σύνολο Εφήβων 183 147 157

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

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

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 166 177 158

Πειραιά Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 146 147 151

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 191 184 164

Λάρισας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 117 132 128

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 78 90 102

Ειδικό πρόγραμμα εξαρτημένων γονέων Θεσσαλονίκης 3 6 4

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ)   56

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 10

Σύνολο Ενηλίκων 870 901 926

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.053 1.048 1.085

* Δεν περιλαμβάνει το νέο βραδινό πρόγραμμα στα Ιωάννινα, που άρχισε να παρέχει υπηρεσίες στα τέλη του έτους.
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Υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων 

Με το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ MOSAIC στην Αθήνα το  
ΚΕΘΕΑ παρέχει σε μετανάστες και πρόσφυγες συμβου-
λευτική στήριξη, κοινωνική φροντίδα και εκπαίδευση με 
στόχο την εργασιακή και κοινωνική τους ενσωμάτωση και 
την πρόληψη ή τη θεραπευτική αντιμετώπιση της χρήσης 
ουσιών και της παραβατικότητας. Η προσέγγιση και η 
στελέχωση του προγράμματος είναι διαπολιτισμική. Στις 
εγκαταστάσεις του παρέχεται ενημέρωση, εκπαίδευση και 

συμβουλευτική σε θέματα νομικά, χρήσης ουσιών, εργα-
σίας, υγείας, ενδοοικογενειακών σχέσεων, κοινωνικής 
ενσωμάτωσης, καθώς και εξατομικευμένη, άμεσα προ-
σβάσιμη και ευέλικτη στήριξη σε εξαρτημένους και στις οι-
κογένειές τους. Συγχρόνως το ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC πραγμα-
τοποιεί παρεμβάσεις street-work  σε περιοχές του κέντρου 
της Αθήνας (Μεταξουργείο, Ομόνοια, Ψυρρή κλ.π.), ενώ 
μέσα στο 2009 άρχισε παρεμβάσεις στα Κρατητήρια 
Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη. Από το πρόγραμμα το 
2009 έλαβαν υπηρεσίες 155 άτομα.
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Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

Δεκαοκτώ (18) Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης σε όλη την 
Ελλάδα υποδέχονται τα άτομα που ολοκληρώνουν την κυρί-
ως φάση θεραπείας στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και τους 
παρέχουν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τη 
σταδιακή και ομαλή τους επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. 
Στο στάδιο αυτό τα μέλη του ΚΕΘΕΑ υποστηρίζονται, ώστε να 
οργανώσουν μια ζωή με οικονομική ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια, 
υγιείς, υποστηρικτικές σχέσεις, επαγγελματική ικανοποίηση και 
δημιουργικούς στόχους. Οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμ-
βάνουν:

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

• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε τακτική εξωτερική βάση.

• Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία  
με εξειδικευμένους φορείς. 

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

• Ενημέρωση για τα πολιτικά, κοινωνικά  
    και εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

• Νομική υποστήριξη.

• Μέριμνα για προβλήματα υγείας.

• Εκπαίδευση για την πρόληψη της υποτροπής.

• Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών.

Περισσότεροι από 500 ενήλικες και έφηβοι συμμετείχαν στα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ το 2009, ολοκλη-
ρώνοντας τη θεραπευτική τους πορεία με την ένταξή τους στην κοινωνία. Μέσα στη χρονιά υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης 
άρχισαν να προσφέρονται από το ΚΕΘΕΑ σε 3 νέες πόλεις, την Αλεξανδρούπολη, τα Ιωάννινα και την Καλαμάτα. Η οικονομική 
κρίση, που άρχισε να γίνεται περισσότερο αισθητή στην Ελλάδα στα τέλη του έτους, αναμένεται να δυσχεράνει τα επόμενα χρό-
νια την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, και κατ’ επέκταση την ομαλή κοινωνική επανένταξη, των ατόμων που απεξαρτώνται.

Επανένταξη  
στην κοινωνία
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Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης
        Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

2007 2008 2009

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

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 21 20 21

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ)* 15 21 7

Πειραιά Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ) 9 8 10

Πάτρας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ) 9 10 9

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ)  1 3

Ηρακλείου Κρήτης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ)  2 1

Σύνολο Εφήβων 77 86 69

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ) 101 86 68

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 8 7 6

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 80 86 81

Πειραιά  Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 63 73 84

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 71 86 81

Θεσσαλίας  Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 62 69 67

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 37 37 36

Ειδικό πρόγραμμα εξαρτημένων γονέων Θεσσαλονίκης 2 1 1

Ιωαννίνων Ενηλίκων  2 13

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ KYTTAΡΟ)   8

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 1

Σύνολο Ενηλίκων 424 447 446

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 501 533 515

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



28

Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης

Τα εικοσι δύο (22) Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης του  
ΚΕΘΕΑ σε όλη τη χώρα απευθύνονται στα μέλη της οικογένειας και 
άλλα άτομα του στενού περιβάλλοντος των χρηστών, προσφέροντας 
ενημέρωση, συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη. Η συμμετο-
χή της οικογένειας αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 
και είναι αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ. Στη 
χώρα μας ιδίως, όπου 7 στους 10 χρήστες μένουν με την οικογένειά 
τους, οι στενοί συγγενείς μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην 
έναρξη και ολοκλήρωση της θεραπείας. Αρκετές φορές η οικογένεια 
του χρήστη έρχεται σε επαφή με το θεραπευτικό πρόγραμμα πριν από 
τον ίδιο και αποτελεί βασική πηγή παραπομπής του στη θεραπεία. Τα 
Κέντρα προσφέρουν υπηρεσίες:

• Ενημέρωσης για τη χρήση και την εξάρτηση.

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

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

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

• Βελτίωση της επικοινωνίας και της λειτουργικότητας της οι-
κογένειας.

• Προσωπικής ανάπτυξης των οικείων μέσα από ομάδες αυτο-
βοήθειας και δημιουργικές δραστηριότητες.

Μέσα στο 2009 η προσέλευση ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης στην οικογένειά τους στα Κέντρα Οικογενειακής 
Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ παρέμεινε εξαιρετικά υψηλή. Σε όλη τη χώρα 6.000 περίπου γονείς, σύζυγοι-σύντροφοι και αδέλφια 
χρηστών απευθύνθηκαν στα Κέντρα και έλαβαν υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και οικογενειακής θερα-
πείας για το πρόβλημα της εξάρτησης απο νόμιμες και παράνομες ουσίες. Στο δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ για την υποστήριξη 
οικογενειών προστέθηκε το 2009 το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα.

Συμβουλευτική και  
θεραπεία της οικογένειας

ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ:  Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής

Η «ομάδa αδελφών» του ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ για τα αδέλφια 
των έφηβων χρηστών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
αναδείχθηκε το 2009 ως καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Η ανάδειξη έγινε ύστερα από έρευνα στο πλαίσιο του 
προγράμματος SEID (βλ. σελ. 53), η οποία  συνέκρινε καλές 
πρακτικές πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης από 9 χώ-
ρες. Η «ομάδα αδελφών» έχει στόχο την πρόληψη της χρή-
σης στα αδέλφια των μελών του προγράμματος, καθώς είναι 
γνωστό ότι η χρήση από ένα παιδί της οικογένειας αυξάνει 
τις πιθανότητες εμπλοκής με τις ουσίες και για τα υπόλοιπα. 
Οι έφηβοι που συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία μέσα από 
συστηματικές συναντήσεις να συζητούν θέματα σχετικά με 
την πρόληψη, να υποστηρίζονται σε προσωπικά ή οικογενει-
ακά προβλήματα και να παίρνουν μέρος σε διάφορες δρα-
στηριότητες.

ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων: Γονείς του προγράμματος ενημερώνουν
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Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης
       Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

2007 2008 2009

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

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 317 354 304

Αθήνας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ) 283 283 383

Πειραιά Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ) 168 164 190

Θεσσαλονίκης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ) 159 177 170

Πάτρας Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ) 245 165 211

Ηρακλείου Κρήτης Εφήβων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ)  64 66

Σύνολο 1.422 1.388 1.499

Θεσσαλονίκης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) 515 474 426

Θεσσαλίας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 442 451 389

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 471 363 385

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ) 1.226 1.201 1.057

Πειραιά Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) 720 740 731

Ηρακλείου Κρήτης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 293 293 345

Λασιθίου  Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 79 79 71

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ) 278 267 169

Αθήνας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 96 172 183

Καβάλας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 94 118 133

Αλεξανδρούπολης Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ) 97 139 139

Ιωαννίνων Ενηλίκων 75 228 228

Κιλκίς Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)   9

Γιαννιτσών Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)   11

Καλαμάτας Ενηλίκων (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ)   78

Σύνολο 4.386 4.525 4.354

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.808 5.913 5.853

* Για τους αποδέκτες υπηρεσιών οικογενειακής υποστήριξης σε θέματα αλκοόλ και τυχερών παιχνιδιών βλ. σελ. 21
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Στοιχεία για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου για τα 
Ναρκωτικά (EMCDDA), στις περισσότερες χώρες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης οι καταδικασμένοι για αδικήματα σχετικά με τα 
ναρκωτικά αντιπροσωπεύουν ποσοστό από 10% μέχρι 30% 
επί του συνόλου των κρατουμένων, με αυξητικές τάσεις ιδίως 
στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα 
με ερευνητικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, προερχόμενα 
κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη, το 30% με 50% των κρατου-
μένων στις ευρωπαϊκές φυλακές ήταν συστηματικοί χρήστες 
παράνομων ουσιών πριν από τη φυλάκισή τους. Επιπλέον, στις 
φυλακές οι κίνδυνοι από πιο επιβλαβείς μορφές χρήσης, όπως 
η ενέσιμη, είναι αυξημένοι.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η παροχή υπηρεσιών σε κρατούμενους 
χρήστες ουσιών αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα, που 
ενισχύεται από την αυξανόμενη αναγνώριση ότι οι κρατούμενοι 
έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης με τον υπόλοιπο πληθυ-
σμό σε υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας. Έμφαση δί-
νεται τόσο στην περαιτέρω ανάπτυξη εναλλακτικών της φυλάκι-
σης λύσεων για τους χρήστες όσο και στην παροχή υπηρεσιών 
απεξάρτησης σε όσους φυλακίζονται.

Σήμερα, οι διαθέσιμες υπηρεσίες για κρατούμενους χρήστες 
ουσιών στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αφορούν τόσο την 
πρόληψη και τη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών όσο 
και τη θεραπευτική αντιμετώπισή της. Έτσι, στις ευρωπαϊκές φυ-
λακές, μεταξύ άλλων, μπορεί να συναντήσει κανείς υπηρεσίες 

ενημέρωσης, εκπαίδευσης για ασφαλέστερη χρήση, ελέγχου 
και εμβολιασμού για λοιμώδη νοσήματα, σωματικής αποτοξί-
νωσης και θεραπείας, μέσω «στεγνών» προγραμμάτων απεξάρ-
τησης και προγραμμάτων χορήγησης υποκαταστάτων.

Σε νομοθετικό επίπεδο τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε. έχουν 
υιοθετήσει μέτρα που παρέχουν  εναλλακτικές της φυλάκισης 
λύσεις, όπως κοινοτική εργασία, αφαίρεση της άδειας οδήγη-
σης και θεραπεία απεξάρτησης.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, οι κρατούμενοι ανέρχονται σε 11.736, το ένα τρίτο των 
οποίων είναι υπόδικοι. Ο αριθμός των κρατουμένων για πα-
ραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών αυξήθηκε την τελευταία 
δεκαετία και το 2009 αντιπροσώπευε το 42% του συνολικού 
πληθυσμού των φυλακών. Ανάλογη αυξητική τάση παρατηρεί-
ται και στα ποσοστά των καταδικασθέντων για υποθέσεις σχε-
τικές με τα ναρκωτικά. 

Οι έρευνες διεθνώς δείχνουν ότι η φυλάκιση επιδεινώνει την 
ψυχοκοινωνική κατάσταση των εξαρτημένων, ενώ η απεξάρτη-
ση όχι μόνο θεραπεύει, αλλά και απομακρύνει από τον κόσμο 
του εγκλήματος. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία των Ηνωμένων 
Εθνών, το κόστος της φυλάκισης είναι πολλαπλάσιο του κό-
στους των θεραπευτικών προγραμμάτων, διαμονής και εξωτερι-
κής παρακολούθησης, που λειτουργούν στην κοινωνία.  

Στην περίπτωση των εξαρτημένων η ελληνική νομοθεσία προ-
βλέπει  μικρότερη ποινή από αυτήν που κατ’ αρχήν ορίζει ο 

Σημαντική αύξηση παρουσίασε το 2009 ο αριθμός των κρατουμένων που συμμετείχαν στα Προγράμματα Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης του ΚΕΘΕΑ στις φυλακές. Περισσότεροι από 1.900 κρατούμενοι συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά, σε 19 από τα 
33 σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Μέσα στη χρονιά αναπτύχθηκε πλήρως η λειτουργία της Θεραπευτικής Κοινότητας 
του ΚΕΘΕΑ στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού, ενώ άρχισαν να καρποφορούν και οι προσπάθειες του οργανισμού  για τον 
προσανατολισμό της νομοθεσίας στη θεραπευτική υποστήριξη των χρηστών και όχι στον εγκλεισμό, καθώς ορισμένες από τις 
αιτιολογημένες προτάσεις που είχε υποβάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενσωματώθηκαν στη νέα νομοθεσία.

Ειδικό αφιέρωμα:  
Εξαρτήσεις και  
σωφρονιστικό σύστημα
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νόμος για τα περισσότερα αδικήματα κατοχής, διακίνησης ου-
σιών κ.λπ., καθώς και εναλλακτικά της ποινής μέτρα για τη διευ-
κόλυνση της απεξάρτησης. Το κυριότερο, ωστόσο, πρόβλημα 
της νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια είναι ότι τα προβλεπόμενα 
εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μέτρα απεξάρτησης στο πλαί-
σιο του σωφρονιστικού συστήματος εφαρμόζονται σπάνια.  

Επιπλέον, οι υπηρεσίες υποστήριξης και θεραπείας που παρέ-
χονται σε εξαρτημένους σε σωφρονιστικά καταστήματα όλης 
της χώρας συναντούν δυσκολίες συνδεόμενες με το μεγάλο 
αριθμό κρατουμένων, την έλλειψη χώρου, την ελλιπή εκπαίδευ-
ση του σωφρονιστικού προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης 
των εξαρτήσεων και την ένταση που δημιουργείται από τη συνύ-
παρξη των δύο διαφορετικών συστημάτων, του σωφρονιστικού 
και του θεραπευτικού, τα οποία διαπνέονται από διαφορετική 
κουλτούρα και στόχους.

Τόσο στο επίπεδο της ποινικής αντιμετώπισης όσο και της ανά-
πτυξης θεραπευτικών υπηρεσιών υπάρχουν σημαντικά περιθώ-
ρια βελτίωσης των προσπαθειών που καταβάλλονται σήμερα, 
για να αντιμετωπιστεί η εξάρτηση στο πλαίσιο του ελληνικού 
συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. 

Υπηρεσίες και αποδέκτες του ΚΕΘΕΑ το 2009

Το ΚΕΘΕΑ παρέχει υπηρεσίες σε κρατούμενους χρήστες ου-
σών από το 1987 και μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει διαφο-
ρετικού τύπου προγράμματα για ενηλίκους και ανηλίκους, όχι 
μόνο στις μεγαλύτερες φυλακές της χώρας αλλά και στο ευρύ-
τερο πλαίσιο του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης. 
Τα προγράμματα είναι οργανικά συνδεδεμένα  με δομές θερα-

πείας ή επανένταξης στην κοινωνία, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνέχεια της φροντίδας και η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με την παραβατικότητα, τη χρή-
ση ουσιών και τον εγκλεισμό. Η λειτουργία τους στηρίζεται στις 
αρχές της εθελούσιας και ενεργητικής συμμετοχής,  της αλλη-
λοβοήθειας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, που διέπουν 
τη γενικότερη θεραπευτική φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ.  

Προγράμματα Συμβουλευτικής  
Υποστήριξης Κρατουμένων

Για τους κρατούμενους χρήστες η πρώτη επαφή με τις υπηρεσίες 
του ΚΕΘΕΑ στη φυλακή γίνεται μέσω των Προγραμμάτων Συμβου-
λευτικής Κρατουμένων, που έχουν στόχο: τη διάγνωση και αξιολό-
γηση των προβλημάτων των εξαρτημένων∙ την κινητοποίησή τους, 
ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους∙ τη μείωση της 
εμπλοκής τους με τη χρήση ουσιών∙ την ενημέρωση, κινητοποίηση 
και προετοιμασία για ένταξη  σε υποστηρικτική ή θεραπευτική δομή 
εντός φυλακής ή εκτός, βάσει της πρόβλεψης του νόμου για «υφ’ 
όρων απόλυση», και τη συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών 
τους από τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ που λειτουργούν στην κοινωνία. 

Μονάδες Απεξάρτησης Κρατουμένων

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Συμβουλευτικής, οι κρα-
τούμενοι παραπέμπονται για την κύρια φάση θεραπείας  είτε σε Θε-
ραπευτική Κοινότητα εκτός φυλακής (με βούλευμα του συμβουλίου 
πλημμελειοδικών, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που 
ορίζει ο νόμος) είτε σε Θεραπευτική Κοινότητας σωφρονιστικού κα-
ταστήματος.  Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στο πλαίσιο της φυλακής 
έχουν στόχο: την αποχή από τη χρήση και την παραβατική συμπε-
ριφορά∙ τη διερεύνηση των αιτιών και προβλημάτων που οδήγησαν 
στην εξάρτηση και την αλλαγή της συμπεριφοράς∙ την απόκτηση 
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νέων δεξιοτήτων αντιμετώπισης προβλημάτων∙ την επανασύνδεση 
με την εκπαίδευση∙ την επανασύνδεση με την οικογένεια και την πα-
ραπομπή σε προγράμματα επανένταξης. Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει από το 
2000 τη Θεραπευτική Κοινότητα ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στον Κορυδαλλό για 
υπόδικες κρατούμενες και από τα τέλη του 2008 τη Θεραπευτική 
Κοινότητα ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ για άνδρες στις Δικαστικές Φυλακές Κορυ-
δαλλού, η οποία ανέπτυξε πλήρως τη λειτουργία της μέσα στο 2009.

Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης 

Στα Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης παρέχονται υπηρεσίες τόσο 
σε αποφυλακισμένους που έχουν ολοκληρώσει θεραπεία απεξάρτη-
σης μέσα στη φυλακή όσο και σε αποφυλακισμένους που είναι χρή-
στες ή έχουν πραγματοποιήσει μέρος μόνο της θεραπείας τους κατά 
τη διάρκεια του εγκλεισμού τους. Έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες,  πα-
ρέχονται υπηρεσίες  προετοιμασίας και κινητοποίησης για θεραπεία, 
θεραπείας απεξάρτησης, κοινωνικής επανένταξης και μεταθερα-
πευτικής παρακολούθησης. Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει δύο εξειδικευμένα 
Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων, στην Αθήνα 
(ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) και τη Θεσσαλονίκη (ΚΥΕΘ). 

Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων 

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στο Δικαστή-
ριο Ανηλίκων Αθήνας δέχεται, μετά από παραπομπή από τους 
επιμελητές ανηλίκων,  έφηβους παραβάτες  οι οποίοι έχουν 
εμπλακεί στη χρήση ουσιών. Στοχεύει στην κινητοποίηση των 
εφήβων για αποχή από τη χρήση ουσιών και για την αποφυ-
γή περαιτέρω εμπλοκής τους σε παραβατικές δραστηριότητες, 

στην πρόληψη της κοινωνικής τους περιθωριοποίησης και στη 
βελτίωση των οικογενειακών τους σχέσεων. Παρέχεται επίσης 
ενημέρωση για θέματα υγείας και νομικά θέματα, και πραγμα-
τοποιούνται παραπομπές σε υπηρεσίες υγείας, όπως και σε 
εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

Σε εκκρεμότητα παρέμειναν στη διάρκεια του 2009 οι προ-
τάσεις του ΚΕΘΕΑ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στο πλαίσιο του σωφρονιστικού 
συστήματος. Δεδομένου ότι οι σημαντικότερες ελλείψεις εντο-
πίζονται στην παροχή εντατικής θεραπείας απεξάρτησης σε 
κρατούμενους, το ΚΕΘΕΑ έχει ζητήσει την άμεση λειτουργία 
Tμήματος Aπεξάρτησης στις φυλακές Τρικάλων (προβλέπε-
ται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 79292/16.8.07), τη 
δημιουργία εντατικού προγράμματος στα ειδικά καταστήματα 
ανηλίκων στον Αυλώνα και την Κασσαβέτεια με στόχο την προ-
ετοιμασία της θεραπείας και επανένταξης των νέων σε δομές 
στην κοινωνία, καθώς και για τις καταδικασμένες κρατούμενες 
στον Ελεώνα Θηβών.  

Ωστόσο, μέσα στη χρονιά, ο νομοθέτης υιοθέτησε ορισμένες 
από τις προτάσεις που έχει διαμορφώσει, με μορφή αιτιολο-
γημένου σχεδίου, η Υπηρεσία Νομικής Στήριξης του ΚΕΘΕΑ, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σπανιότητα εφαρμογής των 
ευνοϊκών προβλέψεων για τους εξαρτημένους στο πλαίσιο του 
σωφρονιστικού συστήματος. Ο Ν. 3727/2005 καθιέρωσε ως 
υποχρεωτική την ελάφρυνση της ποινής, όταν συντρέχει εξάρ-
τηση του καταδικαζόμενου. Ο Ν. 3811/2009, εξάλλου, ανα-
γνώρισε τον πλημμεληματικό χαρακτήρα των πράξεων κοινής 
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(όχι βαρείας) διακίνησης ναρκωτικών, εφόσον αυτές τελούνται από εξαρτημένους. Επίσης επανέφερε το ελάχιστο χρονικό όριο 
των 3/5 (αντί των 4/5) της ποινής για την αφετηρία της δυνατότητας απόλυσης υπό όρους, πράγμα που διευκολύνει τη μετάβαση 
σε εξωτερικές δομές θεραπείας και επανένταξης. Παράλληλα, οι δικηγόροι της ομάδας νομικής στήριξης του ΚΕΘΕΑ έχουν 
κατορθώσει να δημιουργηθεί μια νέα, πρωτοποριακή νομολογία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων για τα σχετικά ζητήματα. 
Αυτή η νομολογία έχει παρουσιαστεί με ειδικά αφιερώματα σε νομικά περιοδικά.

Προγράμματα υποστήριξης φυλακισμένων / αποφυλακισμένων
Άτομα που δέχτηκαν υπηρεσίες

2007 2008 2009

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

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

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

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

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

Θεσσαλονίκη: Δικαστικές Φυλακές Διαβατών (ΚΥΕΘ)* 165 166 176

Θεσσαλονίκη: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΥΕΘ) 124 144 132

Θεσσαλονίκη: Στρατιωτικές Φυλακές Διαβατών (ΚΥΕΘ) 4 2      1

Λάρισα: Δικαστικές Φυλακές (ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ) 56

Τρίκαλα: Δικαστική Φυλακή (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) 24 82

Κρήτη: Φυλακές Νεάπολης (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 96 73 103

Κρήτη: Φυλακές Αλικαρνασσού  (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ) 59 51 34

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

293 293 345

Κασσάνδρα: Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας (ΚΥΕΘ) 59 78 78

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

Αυλώνας: Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα  (ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ) 84 85 101

Αχαΐα: Δικαστικές Φυλακές Αγ. Στεφάνου (ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ) 93 104 94

ΣΥΝΟΛΟ 1.307 1.566 1.864

Θεραπεία / επανένταξη αποφυλακισμένων 2007 2008 2009

Αθήνα: Θεραπευτική Κοινότητα στις Γυναικείες Φυλακές  Κορυδαλλού (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 43 50 37

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

Θεσσαλονίκη: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης (ΚΥΕΘ) 42 46 55

Αθήνα: Θεραπευτική Κοινότητα στις Δικαστικές Φυλακές  Κορυδαλλού (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) 20 36

ΣΥΝΟΛΟ 157 183 201

* ΚΥΕΘ: Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης Θεσσαλονίκης
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Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΚΕΘΕΑ  

Για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει και για να διαπιστώ-
σει τις ανάγκες για νέες παρεμβάσεις, το ΚΕΘΕΑ αξιολογεί τα 
προγράμματα που αναπτύσσει στο σύστημα απονομής ποινικής 
δικαιοσύνης με διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολό-
γησης, που βασίζονται τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές 
μεθόδους.

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομι-
κής του ΑΠΘ έχει αξιολογήσει το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής 
του ΚΕΘΕΑ στη Δικαστική Φυλακή Διαβατών Θεσσαλονίκης 
και το πρόγραμμα υποδοχής αποφυλακισμένων στην ίδια πόλη. 
Η αξιολόγηση σημειώνει την ικανοποίηση των κρατουμένων 
από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν και  την «ευεργετική επίδρα-
ση πάνω τους: αλλαγή της στάσης απέναντι στα ναρκωτικά, 
βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης, ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων, προσωπική ενδυνάμωση, καταπολέμηση της ανίας, 
βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων». Το πρόγραμμα υπο-
δοχής των αποφυλακισμένων, σύμφωνα με την ίδια αξιολό-
γηση, «αποτελεί σημαντική βοήθεια και σημείο αναφοράς για 
τους αποφυλακισμένους χρήστες».

Η αξιολόγηση του Συμβουλευτικού Σταθμού στα Δικαστήρια 
Ανηλίκων στην Αθήνα έγινε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου. Οι αξιολογητές παρατήρησαν σημαντι-
κές αλλαγές στο βιο-ψυχοκοινωνικό επίπεδο των εφήβων που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εκτίμησαν ότι αυτό συμβάλλει 
στην «ουσιαστική επανένταξη των ανήλικων παραβατών σε κοι-
νωνικό πλαίσιο και στη γενικότερη αλλαγή προσανατολισμού 
τους». 

Το 2009 δημοσιεύτηκαν από το Εργαστήριο Ποινικών και 
Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής Αθηνών οι 
αξιολογήσεις του KEΘEA ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και του Προγράμματος 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης του KEΘEA ΣΤΡΟΦΗ στο Ειδι-
κό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, στον τόμο: «Αξιολο-
γήσεις παρεμβάσεων απεξάρτησης. Από την προδικασία ως 
την εκτέλεση της ποινής» (Εκδόσεις Σάκκουλα). Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ιδιαίτερα υψηλός είναι ο 
βαθμός ικανοποίησης των μελών του KEΘEA ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ για 
τις υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεραπείας και εκπαίδευσης 
που λαμβάνουν τόσο μέσα στο χώρο της φυλακής όσο και 
κατά την κρίσιμη φάση της κοινωνικής τους επανένταξης. Τα 
μέλη του KEΘEA ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ επισημαίνουν την άριστη σχέση 
που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευτών και θεραπευομένων, 
καθώς και τη συμβολή του προγράμματος στη ριζική θετική 
αλλαγή της ζωής τους. Η αξιολόγηση καταλήγει ότι το πρό-
γραμμα αποτελεί καινοτόμο εγχείρημα «που ανταποκρίνεται 
σε πραγματική και βαθιά ανάγκη της κοινωνικής ζωής» και 
«ενδείκνυται να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες φυλακές 
της χώρας».

Εξίσου υψηλή, σύμφωνα με την αξιολόγηση, είναι η ικανοποί-
ηση των νεαρών Ελλήνων και αλλοδαπών που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα του KEΘEA ΣΤΡΟΦΗ στο Ειδικό Κατάστημα 
Κράτησης Νέων Αυλώνα. Αναφέρουν ότι μέσα από τη συμμε-
τοχή τους στο πρόγραμμα ξεφεύγουν από τη σκληρή καθημερι-
νότητα της φυλακής, απαλύνουν το βάρος του εγκλεισμού και 
αποκτούν θέληση και πίστη για να αλλάξουν. Υπογραμμίζουν, 
ωστόσο, τη σημαντική έλλειψη χρόνου και χώρου και ζητούν τη 
δημιουργία εικοσιτετράωρης Θεραπευτικής Κοινότητας, μέσα 
στο χώρο της φυλακής, όπου θα μπορούν να αφοσιωθούν στη 
θεραπεία και να προετοιμαστούν για την κοινωνική τους επανέ-
νταξη. 

Οι προτάσεις του ΚΕΘΕΑ

Για το νομοθετικό πλαίσιο το ΚΕΘΕΑ υποβάλλει τις προτά-
σεις του στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που έχει συ-
στήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Νόμων 
περί τα Ναρκωτικά και για το Σωφρονιστικό Κώδικα. Επίσης 
συμμετέχει στην παρούσα σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλί-
ου Φυλακών. Στις προτάσεις που επεξεργάζεται το ΚΕΘΕΑ 
θα περιλαμβάνεται  η πρόβλεψη ενός αξιόπιστου τρόπου δι-
άγνωσης της εξάρτησης από ναρκωτικά, η ρύθμιση της σύν-
δεσης των προγραμμάτων απεξάρτησης με το σωφρονιστικό 
σύστημα και άλλες εξειδικευμένες ρυθμίσεις.
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Επιπλέον το ΚΕΘΕΑ έχει διαμορφώσει προτάσεις που αποσκο-
πούν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπηρε-
σιών, συμβουλευτικής, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης, 
οι οποίες θα έχουν θετικές επιπτώσεις και σε ευρύτερα προβλή-
ματα του σωφρονιστικού συστήματος. Συγκεκριμένα, προτείνει: 

• Το «άνοιγμα» των σωφρονιστικών καταστημάτων στους φο-
ρείς κοινωνικής φροντίδας, ψυχικής και σωματικής υγείας  και 
την ανάπτυξη προγραμμάτων διαφορετικών προσεγγίσεων. 

• Τη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών στα μεγάλα δικα-
στήρια της χώρας και τη συνεργασία με τις δικαστικές αρχές 
για την αποτελεσματικότερη διάγνωση και παραπομπή των 
εξαρτημένων παραβατών σε θεραπευτικά προγράμματα στην 
κοινωνία αντί της φυλάκισης (θεσμός υφ’ όρων απόλυσης).

• Τη δημιουργία Κέντρων Σωματικής Αποτοξίνωσης, με ή χω-
ρίς τη χορήγηση υποκαταστάτων, για τους χρήστες ουσιών που 
συλλαμβάνονται και φυλακίζονται. Η χορήγηση υποκαταστά-
των θα αφορά μόνο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για 
την αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου και δεν μπορεί 
να ξεπερνά τις 21 ημέρες. Με την ολοκλήρωση της σωματικής 
αποτοξίνωσης στα Κέντρα, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα 
ένταξης σε προγράμματα συμβουλευτικής και θεραπείας για 
την ψυχική τους απεξάρτηση.

• Τη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών σε όλα τα σωφρονι-
στικά καταστήματα της χώρας με τις προϋποθέσεις και τις προ-
διαγραφές που θέτει η Υπουργική Απόφαση 72291/4.7.07, 
ώστε να έχουν όλοι οι κρατούμενοι χρήστες πρόσβαση σε ενη-
μέρωση και προετοιμασία για ένταξη σε μονάδες απεξάρτησης 
εντός ή εκτός φυλακής.

• Τη δημιουργία Τμημάτων Απεξάρτησης με εξειδικευμένο προ-
σωπικό (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή άλλους φορείς) στα 
σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, με στόχο την εθελού-
σια ψυχική απεξάρτηση και στη συνέχεια την κοινωνική επανέ-
νταξη. 

• Τη δημιουργία Κέντρων Υποδοχής και Επανένταξης Απο-
φυλακισμένων, που θα διαθέτουν ξενώνες, σε όλες τις γεω-
γραφικές περιφέρειες, για να εξασφαλίζεται η συνέχεια της 
φροντίδας μετά τη φυλακή μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση στην 
κοινωνία και την αγορά εργασίας.

• Την υποστήριξη του θεσμού των επιμελητών κοινωνικής αρω-
γής και της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και την ενίσχυση της συνεργασίας 
τους με τους φορείς απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης.

• Την εφαρμογή του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας για 

άτομα που έχουν εξαρτηθεί, καθώς και την υιοθέτηση του θε-
σμού αυτού από τους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

• Τη διεπιστημονική εκπαίδευση σε θέματα εξαρτήσεων του 
σωφρονιστικού προσωπικού και του προσωπικού των φορέων 
κοινωνικής φροντίδας που εργάζονται στο σωφρονιστικό σύ-
στημα, ώστε να αποκτήσουν τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες 
που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξι-
ολόγηση αποτελεσματικών θεραπευτικών παρεμβάσεων στις 
φυλακές.

• Την εισαγωγή του γνωστικού αντικειμένου  των εξαρτήσεων 
στις Εθνικές Σχολές Δικαστών αλλά και στις σχολές των σω-
φρονιστικών υπαλλήλων. 

Μεταξύ των προτάσεων που έχει καταθέσει το ΚΕΘΕΑ για την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προτεραιότητα αποτελεί:

• Να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας των υφιστάμενων 
προγραμμάτων του, συμβουλευτικής και θεραπείας, στις φυλα-
κές και στα ειδικά καταστήματα ανηλίκων.

• Να δημιουργηθούν νέες Θεραπευτικές Κοινότητες (Κλειστή 
Φυλακή Τρικάλων, Κατάστημα Απεξάρτησης Τοξικομανών 
Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών, Κατάστημα Απεξάρτησης Τοξι-
κομανών Κρατουμένων Κασσάνδρας Χαλκιδικής). 

• Να δημιουργηθούν νέοι Συμβουλευτικοί Σταθμοί στα δι-
καστήρια  για ενηλίκους και ανηλίκους (Αθήνα, Πειραιάς και 
Θεσσαλονίκη). 

• Να ενισχυθούν οι δομές του ΚΕΘΕΑ στην κοινωνία για την 
υποστήριξη της επανένταξης των αποφυλακισμένων.

Επισημαίνεται συγχρόνως η ανάγκη να παρέχονται και άλλου 
τύπου προγράμματα, πέραν αυτών που εφαρμόζει το ΚΕΘΕΑ, 
τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασια-
στικά προς όφελος των κρατουμένων και της κοινωνίας.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας

H εξάρτηση από ουσίες επιβαρύνει σοβαρά τόσο τη σωματι-
κή όσο και την ψυχική υγεία. Ένας στους τρεις χρήστες που 
απευθύνθηκαν στο ΚΕΘΕΑ το 2009 αναφέρει κάποιο σοβαρό 
πρόβλημα σωματικής υγείας και περισσότεροι από ένας στους 
δέκα αναφέρουν ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας. 
Από πλευράς σωματικής υγείας τα συχνότερα αναφερόμενα 
προβλήματα είναι η ηπατίτιδα C (30,9%) και τα ορθοπεδικά 
προβλήματα (19,5%), ενώ από τους χρήστες με ιστορικό προ-
βλημάτων ψυχικής υγείας (13,7%) οι μισοί ανέφεραν ιστορικό 
κατάθλιψης.

Η φροντίδα της υγείας αποτελεί βασικό μέλημα του ΚΕΘΕΑ 
από την πρώτη στιγμή που οι χρήστες θα προσεγγίσουν τα προ-
γράμματά του. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει στην Αθή-
να το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο με στόχο την έγκαιρη διάγνω-
ση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας 
των μελών του. Το Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (ψυχίατρους, παιδοψυχία-
τρο, παθολόγο, νοσηλευτές, οδοντίατρο). Παρέχει υπηρεσίες 
οι οποίες αφορούν την πρωτοβάθμια περίθαλψη γενικής ιατρι-
κής-παθολογίας, παιδοψυχιατρικής, ψυχιατρικής και οδοντια-
τρικής, καθώς και υπηρεσίες πρόληψης όλων των βαθμίδων 
στους παραπάνω τομείς. Μέσα στο 2009, 723 άτομα, μέλη 
προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ από όλη την Αττική, δέχθηκαν τις 
υπηρεσίες του Κέντρου. Επιπλέον σε όλες τις μεγάλες πόλεις 

όπου λειτουργούν υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ ο οργανισμός έχει 
αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με δημόσιες ιατρικές υπηρεσί-
ες, όπως  τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, για την 
παραπομπή των μελών του και την αντιμετώπιση των προβλημά-
των υγείας τους. 

Αντιμετώπιση νομικών εκκρεμοτήτων 

Η εξάρτηση συνδέεται με την παραβατικότητα, όχι μόνο επειδή 
οι ίδιες οι εξαρτησιογόνες ουσίες είναι παράνομες αλλά και 
γιατί οι χρήστες μπορεί να παρανομήσουν για να βρουν χρήμα-
τα και να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Οι 7 στους 10 χρήστες  
που προσέγγισαν το ΚΕΘΕΑ το 2009 έχουν συλληφθεί  του-
λάχιστον  μια φορά στη ζωή τους. Από αυτούς το 28,3% έχει 
εμπειρία φυλάκισης (με ή χωρίς καταδικαστική απόφαση), ενώ 
περίπου οι μισοί έχουν δικαστικές υποθέσεις σε εκκρεμότητα. 
Η λήξη των ποινικών εμπλοκών είναι προϋπόθεση για την απε-
ξάρτηση και την έναρξη  ενός  νέου τρόπου ζωής.

Για να βοηθήσει τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμά-
των στη διαδικασία επίλυσης των νομικών τους εκκρεμοτήτων 
από τη συνδεόμενη με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά, το  
ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει την Υπηρεσία Νομικής Στήριξης. Η 
Υπηρεσία παρέχει δωρεάν ενημέρωση στα μέλη των θεραπευ-
τικών προγραμμάτων για τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, κα-

Με εξειδικευμένες υπηρεσίες και δομές τα μέλη του ΚΕΘΕΑ υποστηρίζονται, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκαλεί 
η εξάρτηση στους κρίσιμους τομείς της υγείας, της σχέσης με το νόμο και της εκπαιδευτικής-επαγγελματικής πορείας. Το 2009 
περισσότερα από 700 μέλη του ΚΕΘΕΑ έλαβαν υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας από το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο, ενώ το 
σύνολο των μελών  του είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δομές, αποκτώντας νέες δεξιότη-
τες και προσόντα.  Σημαντικές εξελίξεις μέσα στη χρονιά ήταν η θεσμοθέτηση τριών παραρτημάτων δημόσιων ΙΕΚ σε θεραπευτικά 
προγράμματα του οργανισμού, η κατάθεση 11 προτάσεων για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης μελών και αποφοίτων του 
ΚΕΘΕΑ μέσω του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 1.925.000 €, και η επισημοποίηση της συνεργασίας με το Δικηγορικό 
Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τη νομική στήριξη των μελών.  

Φροντίδα της υγείας,  
νομική στήριξη,  
εκπαίδευση-κατάρτιση
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θώς και νομική στήριξη σε μέλη που βρίσκονται στη φάση της 
επανένταξης, εφόσον η εμπλοκή τους με το σύστημα ποινικής 
δικαιοσύνης θέτει σε κίνδυνο την πορεία της θεραπείας τους. 
Επίσης, παρέχει νομική βοήθεια σε κρατούμενους ή αποφυλακι-
σμένους οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε θεραπευτικό πρόγραμμα 
εντός της φυλακής και επιθυμούν να κάνουν χρήση των δυνα-
τοτήτων που τους παρέχει ο νόμος. Ανάλογες υπηρεσίες πα-
ρέχονται και σε ανήλικους κρατούμενους. Η υπηρεσία βοηθά 
επίσης τους απεξαρτημένους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες 
που προσφέρει ο ισχύων νόμος για απάλειψη από το ποινικό 
τους μητρώο καταδικαστικών αποφάσεων ή εκκρεμών διώξεων 
για συνδεόμενες με τη χρήση παραβάσεις. 

Η Νομική Υπηρεσία δραστηριοποιείται με δύο γραφεία, στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία των Δικηγορικών 
Συλλόγων των δύο πόλεων. Η συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλ-
λογο Θεσσαλονίκης επισημοποιήθηκε μέσα στο 2009 και συνί-
σταται στη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων που επιμορφώνονται 
για τις ιδιομορφίες της απεξάρτησης και προσφέρουν τις νομικές 
τους υπηρεσίες με τις προβλεπόμενες (ελάχιστες) αμοιβές.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

H χρήση ουσιών συνδέεται με τη σχολική αποτυχία και την εγκα-
τάλειψη του σχολείου. Οι χρήστες που προσέγγισαν το ΚΕΘΕΑ 
το 2009 είχαν διακόψει το σχολείο κατά μέσο όρο στα 14,7 
έτη, ενώ το 22% περίπου ανέφερε ότι δεν έχει ολοκληρώσει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιπλέον, 6 στους 10 ήταν άνεργοι. 
Για να ενταχθούν παραγωγικά και ισότιμα στην κοινωνία, οι άν-
θρωποι που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης χρειάζεται 
να  αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να αντιμετωπίσουν, τυπικά και 
ουσιαστικά, τις εκπαιδευτικές τους ελλείψεις και να αποκτήσουν 
επαγγελματικό προσανατολισμό και κατάρτιση.  Σε όλα τα στά-
δια των θεραπευτικών του προγραμμάτων το ΚΕΘΕΑ παρέχει 
στα μέλη του συμβουλευτική και καθοδήγηση σε θέματα εκπαί-
δευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού και τους δίνει 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε οργανωμένες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδι-
αφέροντά τους. Για το σκοπό αυτό στο ΚΕΘΕΑ λειτουργούν:

Εκπαιδευτικές - δημιουργικές ομάδες σε κάθε θεραπευ-
τικό πρόγραμμα με ποικίλα αντικείμενα (αθλητισμός, εικαστικά, 
μουσική, λογοτεχνία, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα κ.ά.). 

4 Μεταβατικά Σχολεία, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα 
και Ηράκλειο Κρήτης, που δίνουν τη δυνατότητα ολοκλήρω-
σης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προετοιμασίας για 
εισαγωγή σε τριτοβάθμιες σχολές, κατά τη διάρκεια συμμετο-
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χής στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Eκατόν πενήντα οκτώ (158) 
μαθητές φοίτησαν στα Μεταβατικά Σχολεία του ΚΕΘΕΑ το 
2009. Από αυτούς 87 έλαβαν μέρος σε προαγωγικές και απο-
λυτήριες εξετάσεις (γυμνασίου και λυκείου), σημειώνοντας 
στο σύνολό τους επιτυχία. 

4 Παραγωγικές Μονάδες στη Θεσσαλονίκη, που παρέ-
χουν επαγγελματική κατάρτιση στις γραφικές τέχνες, την κερα-
μική, την ξυλουργική και τη γεωργία. Ο αριθμός των μαθητευ-
όμενων στις παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ το 2001  ήταν 
21 άτομα. Η μαθητεία είναι πεντάμηνη και κατά τη διάρκειά της 
παρέχεται αμοιβή και ασφάλιση. 

2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελμα-
τικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ), που πραγματοποιούν σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης προγράμματα 
προκατάρτισης, κατάρτισης και συνοδευτικών υπηρεσιών για 
μέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων. Το 2009 

τα ΕΚΚΕΕ του ΚΕΘΕΑ κατέθεσαν 11 προτάσεις για επιδοτού-
μενα προγράμματα κατάρτισης μελών και αποφοίτων θερα-
πευτικών προγραμμάτων, μέσω του ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα 
αφορούν συνολικά 165 άτομα και, εφόσον εγκριθούν, θα 
υλοποιηθούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη (το ένα από αυτά 
στις Δικαστικές Φυλακές), τη Λάρισα και την Κρήτη. Έχουν συ-
νολικό προϋπολογισμό 1.925.000 ευρώ.

Σημαντική εξέλιξη μέσα στη χρονιά ήταν η δημιουργία τριών 
ΙΕΚ, ενός στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (Θεσσαλονίκη) και δύο στο ΚΕ-
ΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ (Λάρισα), που λειτουργούν ως παραρτήματα 
δημόσιων ΙΕΚ των αντίστοιχων περιοχών. Eίναι η πρώτη φορά 
που θεσμοθετείται η λειτουργία ΙΕΚ σε προγράμματα απεξάρ-
τησης στη χώρα μας, δίνοντας στα μέλη τους τη δυνατότητα 
να αποκτήσουν δημόσια αναγνωρισμένη εκπαίδευση στους 
τομείς της ξυλουργικής, της κεραμικής και των εφαρμογών 
πληροφορικής με πολυμέσα. 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ: Θεατρική παράσταση

Στο ΙΕΚ του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΚΕΘΕΑ ΜOSAIC: Θεατρική πρόβα Το οδοντιατρείο του ΚΕΘΕΑ
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Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες πρόληψης του  
ΚΕΘΕΑ απευθύνονται σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων 
των βαθμίδων, στις τοπικές κοινωνίες, στην οικογένεια και 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών. Η προσέγ-
γισή τους είναι διεπιστημονική και στόχος τους η αντιμε-
τώπιση των παραγόντων κινδύνου για χρήση ουσιών και η 
προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των συμμετεχόντων. 
Σχεδιάζονται σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των αποδεκτών τους και αξιολογούνται για 
τη συνεχή βελτίωσή τους. Το ΚΕΘΕΑ παρέχει επίσης εκπαί-
δευση σε θέματα πρόληψης σε διάφορες επαγγελματικές 
ομάδες και πραγματοποιεί επιστημονικές και ενημερωτικές 
εκδόσεις πρόληψης.

Πρόληψη στις εκπαιδευτικές κοινότητες 

Το σχολείο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη 
της χρήσης ουσιών, αλλά και να ωφεληθεί από αυτήν. Οι 
παρεμβάσεις που διοργανώνονται σε σχολικές μονάδες της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανή-
κουν στις πιο αποδοτικές δράσεις πρόληψης της χρήσης 
ουσιών και προαγωγής της υγείας για παιδιά και εφήβους.  
Οι παρεμβάσεις στην επαγγελματική και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση προσφέρουν τη δυνατότητα προσέγγισης σημα-
ντικού αριθμού νέων για ενημέρωση και έγκαιρη παρέμβαση 
γύρω από θέματα που σχετίζονται τόσο με τις εξαρτήσεις 
όσο και με άλλα ζητήματα ψυχικής και κοινωνικής υγείας. 
Σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, το ΚΕΘΕΑ 
εφαρμόζει μακροχρόνια προγράμματα και βραχύχρονες πα-
ρεμβάσεις που απευθύνονται:

• Σε δασκάλους και καθηγητές γυμνασίων και λυκείων, σε συ-
νεργασία με τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και τους Συμ-
βουλευτικούς Σταθμούς Νέων του Υπουργείου Παιδείας.  

• Σε μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, σε συνεργα-
σία με τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και τους διευθυντές 
σχολικών μονάδων. 

• Στο σύνολο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω ολοκλη-
ρωμένων, μακροχρόνιων προγραμμάτων που απευθύνονται 
εξίσου σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ενώ συχνά 
επεκτείνονται στην τοπική κοινωνία.

• Στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, βάσει μιας πολύχρονης 
συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, που περιλαμβάνει 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση  καθηγητών και μαθητών, 
καθώς και τη λειτουργία 3 Συμβουλευτικών Σταθμών του  
ΚΕΘΕΑ στις σχολές του Ηρακλείου Αττικής, του Μοσχάτου 
και του Αιγάλεω. 

• Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ενημέρωση σπουδα-
στών και φοιτητών αλλά και για τη βιωματική τους εκπαίδευ-
ση, ώστε να λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς πρόληψης και 
υποστήριξης των συνομηλίκων τους (peer education). 

Συνεχίστηκαν το 2009 οι παρεμβάσεις και τα προγράμματα πρόληψης του ΚΕΘΕΑ σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, στις 
τοπικές κοινωνίες και, με αυξανόμενη έμφαση, σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες και μεγαλύτερο 
κίνδυνο για χρήση ουσιών. Μέσα στη χρονιά ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα πρόληψης περισσότεροι από 1.000 
εκπαιδευτικοί δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις πρόληψης με τη συμμετοχή πάνω από 
5.000 μαθητών διαφόρων βαθμίδων. Το έργο του ΚΕΘΕΑ στην πρόληψη υποστηρίχθηκε από ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών διαφό-
ρων ειδικοτήτων. 

Πρόληψη



43

Πρόληψη στις εκπαιδευτικές  
κοινότητες το  2009

Άτομα που  
συμμετείχαν

Δάσκαλοι και καθηγητές 794  

Μαθητές δημοτικού και  
γυμνασίου - λυκείου

2.568

Σπουδαστές - φοιτητές 300

            Εκπαιδευτικοί 219

            Μαθητές 2.808

           Ατομικές συναντήσεις στους  
           Συμβουλευτικούς Σταθμούς

87

Το μακροχρόνιο, καινοτόμο πρόγραμμα  του  ΚΕΘΕΑ στο 
79ο  Δημοτικό Σχολείο Αθήνας έχει στόχο να ενδυναμώσει 
τα παιδιά κατά την κρίσιμη μετάβασή τους από το δημοτικό 
στο γυμνάσιο και να προλάβει φαινόμενα σχολικής διαρρο-
ής και κοινωνικού αποκλεισμού. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται 
από το 2008 και απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών της 
ΣΤ’ τάξης, βοηθώντας στην ανάπτυξη των προσωπικών και 
κοινωνικών τους δεξιοτήτων,  δημιουργώντας ομάδα ψυχο-
κοινωνικής υποστήριξης μεταξύ των συνομηλίκων, προσφέ-
ροντας εναλλακτικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και 
διευκολύνοντας τη δικτύωση με τις υπηρεσίες της κοινότη-
τας. Πραγματοποιούνται επίσης πιο ειδικές δράσεις για την 
πρόληψη της σχολικής διαρροής και της παραβατικότητας, 
για την ενισχυτική διδασκαλία από εθελοντές καθηγητές 
στους πιο αδύναμους μαθητές και για την υποστήριξη γονιών 
και οικογενειών  που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Το 
2009 συνεχίστηκε και η εφαρμογή των ολοκληρωμένων μα-
κροχρόνιων προγραμμάτων πρόληψης στο 65ο Δημοτικό 
Σχολείο Αθηνών και στη Λεόντειο Σχολή Πατησίων. 

Πρόληψη στην οικογένεια

Με ενημερωτικές συναντήσεις και μακροχρόνια προγράμ-
ματα το ΚΕΘΕΑ δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να ενημε-
ρωθούν έγκυρα για το πρόβλημα των ναρκωτικών, να μοιρα-
στούν δυσκολίες και προβληματισμούς που σχετίζονται με 
το ρόλο τους, να  ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνί-
ας μέσα στην οικογένεια, να αναπτύξουν στενότερη σχέση 
με το σχολείο και να αξιοποιήσουν τις πηγές βοήθειας σε 
θέματα υγείας, κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης που 
προσφέρονται στην περιοχή τους. Περισσότεροι από 400 
γονείς δέχτηκαν υπηρεσίες αυτού του τύπου μέσα στο 2009.
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Πρόληψη στις τοπικές κοινωνίες

Η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης ΠΗΓΑΣΟΣ προσφέρει υπηρεσίες 
ενημέρωσης και πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, ανταποκρινόμενη 
σε αιτήματα τοπικών φορέων. Με το ειδικά διαμορφωμένο λεωφο-
ρείο της δίνει το «παρών» σε ανοικτούς χώρους, φεστιβάλ, μεγά-
λα καλλιτεχνικά και αθλητικά γεγονότα κ.ά. Απευθύνεται είτε στο 
σύνολο της τοπικής κοινωνίας είτε σε ειδικότερες ομάδες-στόχους, 
όπως επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα των 
ναρκωτικών, στρατευμένοι, μαθητές και φοιτητές, γονείς  κ.λπ. Οι 
ενέργειές της πλαισιώνονται από πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, 
ενώ στο χώρο του λεωφορείου πραγματοποιούνται συναντήσεις 
συμβουλευτικής και ενημέρωσης με χρήστες ή άτομα του περιβάλ-
λοντός τους.  Οι αποστολές του ΠΗΓΑΣΟΥ, μαζί με τις  ενέργειες 
ευαισθητοποίησης και πρόληψης που διοργανώνουν τα θεραπευτι-
κά προγράμματα, αποτελούν βασικό σκέλος της προσπάθειας του 
ΚΕΘΕΑ να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενημέρωσης της ελληνικής 
κοινωνίας σε κάθε γωνιά της χώρας.

Το 2009 ο ΠΗΓΑΣΟΣ, μεταξύ άλλων, πραγματοποίησε απο-
στολές και παρεμβάσεις σε δήμους της Αττικής, στο Βόλο, 
στην Καλαμάτα, στη Λέσβο και στην Κάσο, στα ΤΕΙ Αθήνας  και 
Καλαμάτας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα και στο Τμήμα Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 15ο Φεστιβάλ 
Νέων στον Άρδα  και στο Αthens Fringe Festival.

Η εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών του χώρου της 
υγείας στο γνωστικό αντικείμενο των εξαρτήσεων αποτελεί ση-
μαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει η συνεχιζόμε-
νη συνεργασία του ΠΗΓΑΣΟΥ με σχολές βοηθών νοσηλευτών 
γενικών νοσοκομείων της χώρας, στο πλαίσιο της οποίας μέσα 
στο 2009 εκπαιδεύτηκαν 250 σπουδαστές.

Πρόληψη σε ομάδες υψηλού κινδύνου 

Οι παρεμβάσεις επιλεκτικής πρόληψης αφορούν άτομα και 
ομάδες που θεωρούνται πιο ευάλωτες στη χρήση ουσιών, κα-
θώς και τις επαγγελματικές ομάδες που έρχονται σε επαφή μαζί 
τους. Πραγματοποιούνται μέσω της Μονάδας Πρόληψης ΙΚΑ-
ΡΟΣ. Το 2009 ο ΙΚΑΡΟΣ πραγματοποίησε παρεμβάσεις στο 
Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης Στελεχών Εφαρμογής του 
δήμου Αργυρούπολης (ομάδα κωφών μαθητών), στο Ανοικτό 
Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσαβέτειας (σωφρονιστικοί υπάλ-
ληλοι) και στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας 
(καθηγητές).

).

Οι υπηρεσίες πρόληψης που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ υπο-
στηρίζονται από ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο εθελοντών, οι 
οποίοι λαμβάνουν κατάλληλη ενημέρωση, βιωματική εκπαί-
δευση και εποπτεία. Το 2009 η ενισχυτική  διδασκαλία σε 
μαθητές, που αποτελεί βασικό συστατικό του καινοτόμου 
προγράμματος του ΚΕΘΕΑ στο 79ο Δημοτικό Σχολείο 
Αθηνών, βασίστηκε εξ ολοκλήρου στην εθελοντική εργα-
σία  20 εθελοντών διαφόρων ειδικοτήτων. 

Κύριοι συνεργαζόμενοι φορείς στην πρόληψη

Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου  
Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Εταιρεία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών  
στην Αρρώστια και το Θάνατο «ΜΕΡΙΜΝΑ»  

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων

Εταιρεία Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ)

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού Συνήγορου του Πολίτη 

ΜΚΟ BABEL

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου 

Έντυπα για την πρόληψη
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Δια βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών  
ψυχικής υγείας 

Η θεραπεία και πρόληψη των εξαρτήσεων αποτελεί ένα προ-
κλητικό πεδίο για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Για την 
προαγωγή του επιστημονικού διάλογου, την ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας και τη διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των επαγ-
γελματιών, το ΚΕΘΕΑ σχεδιάζει και εφαρμόζει εξειδικευμένα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που στηρίζονται στις αρχές της δια 
βίου μάθησης. Τα προγράμματα απευθύνονται τόσο σε νέα όσο 
και σε έμπειρα στελέχη φορέων θεραπείας και πρόληψης, ανε-
ξάρτητα από το μοντέλο παρέμβασης που αυτοί υιοθετούν, σε 
ερευνητές, φοιτητές αλλά και σε επαγγελματίες άλλων χώρων 
που συνδέονται με την αντιμετώπιση του φαινόμενου, όπως ει-
σαγγελικοί λειτουργοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, στελέχη της 
εκπαίδευσης κ.λπ. Περιλαμβάνουν επιμορφωτικές ημερίδες, 
συνέδρια, προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευ-
σης, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα επαγγελματικής 
πιστοποίησης και δυνατότητα πρακτικής άσκησης στις δομές 
του ΚΕΘΕΑ. Τη δυνατότητα για συνεχή επιμόρφωση και κριτική 
αντιμετώπιση των απόψεων για το θέμα των εξαρτήσεων δίνουν 
και οι επιστημονικές εκδόσεις του ΚΕΘΕΑ, καθώς και η ανοικτή 
(OPAC) και δωρεάν πρόσβαση στην επιστημονική του βιβλιο-
θήκη, μοναδική στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις εξαρτήσεις.

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Το ΚΕΘΕΑ το 2009 παρείχε εκπαίδευση σε 499 στελέχη θεραπεί-
ας και πρόληψης των εξαρτήσεων από την Ελλάδα και την Κύπρο 
μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βιωματικών εργαστηρίων και 

θερινών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αφορούσαν τη συμβου-
λευτική στην τοξικοεξάρτηση, τη διοίκηση και τον κοινωνικό σχεδι-
ασμό, τη δυναμική της θεραπευτικής ομάδας, την αντιμετώπιση της 
απώλειας και του πένθους, την πρόληψη της υποτροπής, την εκπαί-
δευση εκπαιδευτών αποκλεισμένων ομάδων μέσω της τέχνης και 
τη δυναμική των οργανισμών. Αρκετά από αυτά υλοποιήθηκαν σε 
συνεργασία με ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς, όπως  το Τμήμα 
Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, San Diego, το 
Tavistock Institute of Human Relations, η Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Υγείας και η Εταιρεία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών 
στην Αρρώστια και το Θάνατο «ΜΕΡΙΜΝΑ». 

Τα τελευταία χρόνια το ΚΕΘΕΑ έχει επανειλημμένως αντα-
ποκριθεί σε αιτήματα εκπαίδευσης επαγγελματιών από γει-
τονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος. Το 2009 
ανέλαβε την εκπαίδευση των στελεχών ψυχικής υγείας 
του Υπουργείου Υγείας Κύπρου σε θέματα εξαρτήσεων, 
συνάπτοντας συμβόλαιο συνεργασίας με τις Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας Κύπρου. Σχετική εκπαίδευση ζήτησαν από 
το ΚΕΘΕΑ και άλλοι κυπριακοί φορείς, όπως ο Πυρήνας 
Μάθησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας 
Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό μέσα στη χρονιά πραγματο-
ποιήθηκαν στην Κύπρο τέσσερα προγράμματα: για την 
πρόληψη της υποτροπής, την αντιμετώπιση της εξάρτησης 
από τα τυχερά παιχνίδια και το αλκοόλ, τα προγράμμα-
τα θεραπείας στο πλαίσιο των φυλακών, τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση της χρήσης στην εφηβεία και την οργάνωση 
και λειτουργία θεραπευτικών προγραμμάτων εξωτερικής 
παρακολούθησης.

Εκατόν εξήντα μία (161) εκπαιδευτικές ημέρες με ποικιλία θεματικών ενοτήτων από το γνωστικό αντικείμενο των εξαρτήσεων προσέ-
φερε το ΚΕΘΕΑ σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας το έτος 2009. Όπως και κατά το παρελθόν, μέσα στη χρονιά το ΚΕΘΕΑ ανταποκρί-
θηκε στην πρόσκληση να παρέχει εκπαίδευση και εκτός Ελλάδος, συνάπτοντας σχετική συμφωνία με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 
Κύπρου για την εκπαίδευση των στελεχών της. Μέσα στο 2009 ολοκληρώθηκε επίσης ο πρώτος κύκλος της εκδοτικής συνεργασίας 
του ΚΕΘΕΑ με τους ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, που έχει αποδώσει μέχρι στιγμής 8 σημαντικούς τίτλους για το αντικείμενο των εξαρτήσεων.

Εκπαίδευση  
επαγγελματιών
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Το 2009 το ΚΕΘΕΑ παρείχε επίσης εκπαίδευση σε 39 άτομα, 
πανεπιστημιακούς και στελέχη κοινωνικών φορέων, από 9 χώ-
ρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων ομάδα προσωπικού της 
Θεραπευτικής Κοινότητας SAMTUN της Νορβηγίας και διδά-
σκοντες σε πανεπιστήμια της Ρωσίας (Kazan State Medical 
University, Nizhni Novgorod State University, Saratov State 
Technical University). Εννέα μέλη του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ 
παρακολούθησαν στο εξωτερικό σεμινάρια με χρηματοδότηση 
του ΙΚΥ σχετικά με την κοινωνική επανένταξη απεξαρτημένων 
ατόμων και με την εκπαίδευση εκπαιδευτών αποκλεισμένων 
ομάδων. Οι ανταλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων Strategic European Inventory on 
Drugs, Tempus, Grundtvig και Leonardo Da Vinci.  

Επιστημονικές ημερίδες 

Έξι ανοικτές επιστημονικές συναντήσεις διοργάνωσε το  
ΚΕΘΕΑ το 2009 σε διάφορες πόλεις και με συνεργασία άλλων 
επιστημονικών ή κοινωνικών φορέων. Έμφαση δόθηκε σε θέμα-
τα εξάρτησης-ποινικής δικαιοσύνης. Τέσσερεις ανοικτές ημερί-
δες πραγματοποιήθηκαν για το ποινικό σύστημα και τη χρήση 
ουσιών, σε συνεργασία με την  Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, 
τον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής Αθηνών, 
τον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου, το Τμήμα Κοινωνιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Για τα 
θέματα της σεξουαλικής κακοποίησης και του κοινωνικού στιγ-
ματισμού πραγματοποιήθηκαν δυο ημερίδες σε συνεργασία με 

την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής 
Κακοποίησης και με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, San 
Diego, αντιστοίχως.

Επαγγελματική πιστοποίηση 

Η Επιστημονική Επιτροπή Αμοιβαίας Πιστοποίησης Συμβούλων 
Τοξικοεξάρτησης και Στελεχών Πρόληψης για την Ελλάδα, την 
Κύπρο και τη Μάλτα, την οποία έχει συστήσει το ΚΕΘΕΑ σε συ-
νεργασία με το IC&RC, συνέχισε τις δραστηριότητές της στις 3  
αυτές χώρες, με έμφαση σε θέματα επιμόρφωσης και προαγω-
γής της δεοντολογίας. Το IC&RC (International Certification & 
Reciprocity Consortium) ιδρύθηκε το 1981, και σήμερα συμμετέ-
χουν σε αυτό 72 οργανισμοί από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώ-
ντας περισσότερους από 37.000 πιστοποιημένους επαγγελματί-
ες σε θέματα εξαρτήσεων.

Επιστημονικές εκδόσεις

Στις επιστημονικές εκδόσεις του ΚΕΘΕΑ για το 2009 συγκαταλέ-
γονται το 14ο και15ο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού «Εξαρ-
τήσεις», τρία τεύχη με πρακτικά ημερίδων, η μετάφραση του εγχει-
ριδίου του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ «Ικανότητες του κλινικού 
επόπτη στη θεραπεία της χρήσης ουσιών», πρωτότυπες ερευνητικές 
εργασίες αλλά και μεταφράσεις στα ελληνικά σημαντικών τίτλων 
της διεθνούς βιβλιογραφίας για τον τομέα των εξαρτήσεων.
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ με τις εκδόσεις ΕΡΕΥ-
ΝΗΤΕΣ, στη σειρά «Ο άνθρωπος και ο κόσμος του», το 2009 
εκδόθηκαν: «Οικογενειακή θεραπεία για την κατάχρηση ουσιών 
και την εξάρτηση» των  Μ.D. Stanton και C. Todd, «Drugs» του H. 
Shapiro και «Η δύναμη του μυρμηγκιού» του Η. Λυκούδη. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι δύο από τα βιβλία της σειράς διδάσκονται σή-
μερα σε ελληνικά πανεπιστήμια. 

 

Βιβλιοθήκη για τις εξαρτήσεις

Στα τέλη του 2009 η εξειδικευμένη για τις εξαρτήσεις βιβλιο-
θήκη του ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 6.000 τίτλους βιβλίων, συλλογή 

1.700  ελληνικών και ξενόγλωσσων άρθρων και σειρές 30 
ελληνικών και ξένων επιστημονικών περιοδικών, αρκετά από 
τα οποία αποτελούν μοναδικές συνδρομές στον ελλαδικό 
χώρο. Το 2009 η βιβλιοθήκη έγινε ενεργό μέλος του διεθνούς 
δικτύου εξειδικευμένων επιστημονικών βιβλιοθηκών για τις 
εξαρτήσεις SALIS (Substance Abuse Librarians & Information 
Specialists), το οποίο εδρεύει στις ΗΠΑ.

Το 2009 σαράντα εννέα φοιτητές  από το χώρο της ψυχι-
κής υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και των κοινωνικών 
επιστημών πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση σε δομές 
του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα. 

Κύριοι συνεργαζόμενοι φορείς  
σε εκπαίδευση - εκδόσεις - βιβλιοθήκη

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC) 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC)

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, San Diego

Amsterdam Institute of Addiction Research

Boston College

International Certification Reciprocity Consortium / Alcohol 
and Other Drugs (IC&RC)

Tavistock Institute of Human Relations 

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας  
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Περιοδικό «Αddiction» 

Διεθνής Ένωση Εκδοτών στον Τομέα των Εξαρτήσεων (ISAJE) 

Εκδοτικός οίκος ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

Βρετανική Βιβλιοθήκη

Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Ευρωπαϊκή  Ένωση Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών  
Πληροφόρησης για το Αλκοόλ και τα Ναρκωτικά (ELISAD) 

Δίκτυο Επιστημόνων Πληροφόρησης και Βιβλιοθηκονόμων 
στον Τομέα των Εξαρτήσεων (SALIS)

Επιστημονικές εκδόσεις του 2009
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Η νέα Διεθνής Επιτροπή Εξωτερικής  
Αξιολόγησης του ΚΕΘΕΑ

Στη σύσταση της νέας Διεθνούς Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολό-
γησής του προχώρησε το ΚΕΘΕΑ το 2009. Στελεχωμένη από 
εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους, η Επιτροπή θα εκπονήσει τις 
προδιαγραφές και θα έχει την εποπτεία του νέου μεγάλης κλίμα-
κας προγράμματος εξωτερικής αξιολόγησης του οργανισμού. 
Η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματικότητα των 
θεραπευτικών προγραμμάτων και τα περιθώρια βελτίωσής τους. 
Παράλληλα, η Διεθνής Επιτροπή θα εξετάσει και θα προτείνει 
βελτιωτικές ενέργειες στο συνολικό σύστημα εξωτερικής αξιο-
λόγησης του ΚΕΘΕΑ. Η συγκρότησή της ως μόνιμου οργάνου 
έχει στόχο να διασφαλίσει τη συνέχεια και τη διάρκεια σε θέματα 
αξιολόγησης, συμβουλευτικής και εποπτείας των προγραμμάτων 
του ΚΕΘΕΑ. Η Επιτροπή αποτελείται από: 

Dr. George De Leon (ΗΠΑ), πρόεδρος 

Διευθυντής στο Κέντρο Έρευνας για τις Θεραπευτικές Κοι-
νότητες (Centre for Therapeutic Community Research - CTCR) 
του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης  (National 
Development and Research Institutes - NDRI) των ΗΠΑ και κα-
θηγητής Κλινικής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Νέας 
Υόρκης. Πολυβραβευμένος και αναγνωρισμένος διεθνώς ως 
κορυφαία μορφή στην έρευνα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων.

Dr. David Deitch (ΗΠΑ), μέλος

Καθηγητής Κλινικής Ψυχιατρικής και διευθυντής του Κέντρου 
Έρευνας, Εκπαίδευσης και Εφαρμογών για τις Εξαρτήσεις (Center 
for Addiction Research, Training and Application - CARTA) του Πα-
νεπιστημίου της Καλιφόρνιας, San Diego. Πρόεδρος του Δικτύου 

Κέντρων Εκπαίδευσης στον Τομέα των Εξαρτήσεων (Addiction 
Training Centers - ATCs) και του Κέντρου Θεραπείας των Εξαρτή-
σεων (Center for Substance Abuse Treatment - CSAT).

Dr. Martien Kooyman (Ολλανδία), μέλος

Ιδρυτής πολλών κέντρων απεξάρτησης στην Ολλανδία, όπως 
η Θεραπευτική Κοινότητα  Emiliehoeve στη Χάγη. Δίδαξε στο 
Τμήμα Προληπτικής και Κοινωνικής Ψυχιατρικής του Πανεπι-
στημίου Εrasmus του Ρότερνταμ και διατελεί σύμβουλος σε 
πολλά προγράμματα απεξάρτησης τόσο στην Ολλανδία όσο 
και σε άλλες ευρωπαϊκές  χώρες.

Dr. Giles Amado (Γαλλία), μέλος

Καθηγητής Οργανωτικής Ψυχοκοινωνιολογίας στο Πανεπιστή-
μιο HEC στο Παρίσι. Τα ακαδημαϊκά  του ενδιαφέροντα  περι-
λαμβάνουν την έρευνα και την εκπαίδευση σε θέματα δυναμι-
κής των ομάδων, ηγεσίας, οργανωτικής αλλαγής, πολιτισμικών 
διαστάσεων της διοίκησης και εφαρμογής της ψυχαναλυτικής 
θεωρίας στην κατανόηση της λειτουργίας των οργανισμών.

Νεό πληροφοριακό σύστημα ΚΕΘΕΑ 

Στόχος του συστήματος είναι, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της 
μεθόδου συλλογής κλινικών δεδομένων και η ακριβέστερη πα-
ρακολούθηση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των εξαρ-
τημένων. Το σύστημα θα αναβαθμίσει την εσωτερική λειτουργία 
του οργανισμού, θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και θα 
διευκολύνει την εφαρμογή και παρακολούθηση του εθνικού σχε-
διασμού για τα ναρκωτικά. Το 2009 το ΚΕΘΕΑ κατέθεσε Τεχνικό 

Προτεραιότητες για το ΚΕΘΕΑ στον τομέα της έρευνας το 2009 αποτέλεσαν η σύσταση της νέας Διεθνούς Επιτροπής Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του οργανισμού και η δημιουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος,  ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση 
της ποιότητας και στην αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει. Συνεχίστηκαν επίσης οι πάγιες δράσεις 
εσωτερικής αξιολόγησης των υπηρεσιών του, συστηματικής συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων που αφορούν τους 
εξυπηρετούμενούς τους και η συμμετοχή του σε ειδικά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικούς και ξένους φορείς.

Έρευνα
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Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης Εθνικής Εμβέλειας με στόχο να 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης. 
Το προτεινόμενο έργο, τεχνικά άρτιο και λειτουργικά πολλαπλώς 
αναγκαίο, αναμένει την έγκριση της Γενικής Γραμματείας του 
Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να κατατεθεί στη Διαχειριστική 
Αρχή και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησής του.

Έρευνα για την πραγματογνωμοσύνη

Από τους 12.000 περίπου σήμερα κρατούμενους στην Ελλάδα, 
οι μισοί είναι στη φυλακή για παραβάσεις του νόμου περί ναρκω-
τικών, ωστόσο μόνο 200 έχουν αναγνωριστεί ως εξαρτημένοι. 
Αυτό συμβαίνει, επειδή το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης για 
τη διαπίστωση της εξάρτησης, για διαδικαστικούς ή μεθοδολογι-
κούς λόγους,  είναι ελλιπές, ασαφές και αδόκιμο και δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις του νόμου - ακόμα και όταν έχει παραγγελθεί 
επίσημα στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Αναγνωρίζοντας τη ση-
μασία του ζητήματος το ΚΕΘΕΑ άρχισε το 2009, σε συνεργασία 
με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, έρευνα με θέμα την αξιολόγηση 
της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την εξάρτηση του 
κατηγορουμένου στην ποινική διαδικασία. Βασικός στόχος της 
έρευνας είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των ζητημάτων  που 
άπτονται της αναγνώρισης ή μη της ιδιότητας του κατηγορουμέ-
νου ως εξαρτημένου (κατά τις διατάξεις των άρθρων  30 και 31 
του Ν. 3459/2006) από τα δικαστήρια. Τα αποτελέσματά της 
θα αποτελέσουν βάση για τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά 
με τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής του εργαλείου της πραγματο-
γνωμοσύνης στο πλαίσιο του  συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. 
Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2010.

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα «Strategic 
European Inventory on Drugs – SEID», Sunflower και H-Cube, 
στο πλαίσιο των οποίων έλαβε μέρος στο σχεδιασμό και τη 
υλοποίηση ερευνών (βλ. σελ. 53).

Σοβαρότητα της εξάρτησης και θεραπευτική πορεία

Η έρευνα αφορά την επεξεργασία δεδομένων που συλλέχθηκαν 
το 2009 από τα μέλη του ΚΕΘΕΑ μέσω του Δείκτη Σοβαρότητας 
της Εξάρτησης (Addiction Severity Index - ASI) και τη σύνδεσή 
τους με τη θεραπευτική πορεία των ατόμων. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας αξιοποιούνται στο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά  
των εξυπηρετούμενων

Συνεχίστηκε η συστηματική συλλογή, επεξεργασία και ανάλυ-
ση των χαρακτηριστικών και των συνθηκών χρήσης των ατόμων 
που προσέρχονται στα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ σε 
όλη την Ελλάδα, με απώτερο σκοπό τη διερεύνηση των προ-
βλημάτων και των αναγκών τους. 

Συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ 

Το ΚΕΘΕΑ συνέχισε τη συνεργασία του με το ΕΚΤΕΠΝ (Εθνι-
κό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 
και την Τοξικομανία), παρέχοντας στοιχεία για τον υπολογισμό 
των επιδημιολογικών δεικτών και τη σύνταξη της ετήσιας έκθε-
σης  για το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ελλάδα.

Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση υπηρεσιών

Mέσα στο 2009 το ΚΕΘΕΑ αξιολόγησε το θεραπευτικό πρό-
γραμμα ΔΙΑΔΡΟΜΗ στην Καλαμάτα και τα προγράμματα του 
Υπουργείου Υγείας Κύπρου, ενώ στο πλαίσιο του συστήματος 
εσωτερικής αξιολόγησης, αξιολογήθηκε το δίκτυο  υπηρεσιών 
του οργανισμού στην Κρήτη και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση 
του προγράμματος πρόληψης MENTOR, που εφαρμόστηκε 
από τον Τομέα Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ.

Κύριοι συνεργαζόμενοι φορείς στην έρευνα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης  
για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Boston College

Center for Therapeutic Community Research  (CTCR)

National Development and Research Institutes, Inc. (NDRI) 

Treatment Research Institute
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SUNFLOWER 
(http://www.sunflower-project.eu/)

Στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή πληροφόρησης και 
δεδομένων και η διάδοση καλών πρακτικών γύρω από τις με-
θόδους πρόληψης του ιού HIV/AIDS στους νέους. Μέσα στο 
2009 ολοκληρώθηκε η ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών κάθε εθνικού κοινωνικού πλαισίου, πραγματοποιήθηκε 
η έρευνα για την ανάδειξη καλών πρακτικών στον τομέα της 
πρόληψης και δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα περι-
ήγησης του προγράμματος. Οι ενέργειες του προγράμματος 
θα κορυφωθούν  με την οργάνωση ευρωπαϊκής εκστρατείας 
πρόληψης της εξάπλωσης του ιού. Συμμετέχουν 11 κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Υγεία 2008.

Η-CUBE  
(http://www.hcube-project.eu/)

Το πρόγραμμα αφορά τη διάδοση καλών πρακτικών και ερ-
γαλείων πρόληψης της εξάπλωσης τριών σεξουαλικώς με-
ταδιδόμενων νοσημάτων: της ηπατίτιδας Β, της ηπατίτιδας C 
και τoυ HIV/AIDS. Το 2009 ολοκληρώθηκε η ανάλυση της 
κατάστασης, όπως διαμορφώνεται σε κάθε συμμετέχουσα 
χώρα, δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα περιήγησης 
του προγράμματος και η βάση δεδομένων με τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται  στο χώρο της υγείας στις συμμετέχουσες 
χώρες. Συμμετέχουν 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγεία 2008.

SEID 
(http://www.seidproject.eu/)

To πρόγραμμα SEID (Strategic European Inventory on Drugs) 
στοχεύει στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας εθνικών 
δράσεων από 9 χώρες στους τομείς πρωτογενούς πρόληψης, 
θεραπείας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, καθώς και στη δια-
μόρφωση κοινών και αποτελεσματικών στρατηγικών και προ-
σεγγίσεων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έρευνας για 
την ανάδειξη των καλών πρακτικών πραγματοποιήθηκε από το 
ΚΕΘΕΑ το 2008. Το 2009 στελέχη των φορέων που συμμετέ-
χουν  στο πρόγραμμα εκπαιδεύτηκαν στις πρακτικές οι οποίες 
αναδείχθηκαν ως καλύτερες στους παραπάνω τομείς.  

Άλλα προγράμματα 

Το ΚΕΘΕΑ συμμετείχε επίσης σε προγράμματα (Τempus, 
Grundtvig, Leonardo Da Vinci) για την ενημέρωση, εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση στελεχών (βλ. σελ. 47) και πήρε μέρος στον 
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την υλοποίηση προγραμμά-
των κατάρτισης για μέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προ-
γραμμάτων του μέσω του ΕΣΠΑ (βλ. σελ. 40). 

Το 2009 το ΚΕΘΕΑ συνέχισε να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την εκπαίδευ-
ση, κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των μελών και αποφοίτων των θεραπευτικών του προγραμμάτων, την ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας, την επαγγελματική ανάπτυξη και την έρευνα στον τομέα δράσης του. Συμμετείχε σε 6 ευρωπαϊκά προγράμματα και έλαβε 
μέρος στον ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ.

Eυρωπαϊκά 
προγράμματα
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Ενημερωτικές καμπάνιες

Η ενημερωτική καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών του 2009 είχε κεντρικό μήνυμα «Η ουσία είναι 
η ένταξη». Περισσότερες από 45 εφημερίδες και περιοδικά 
πανελλαδικής και τοπικής κυκλοφορίας, με συνολικό τιράζ 
1.500.000 φύλλα, καθώς και 10 ιστότοποι βοήθησαν στη δω-
ρεάν διάδοση του μηνύματος με ενθέσεις και καταχωρήσεις. Η 
καμπάνια πλαισιώθηκε από πολυάριθμες ανοικτές εκδηλώσεις 

των θεραπευτικών προγραμμάτων σε όλη τη χώρα. 

Η καμπάνια με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρόνων του  
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ περιελάμβανε 3ήμερες εκδηλώσεις 
στο Μετρό του Συντάγματος, δωρεάν ένθεση εντύπου σε 
εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, δωρεάν φιλοξενία 
banner σε ιστοτόπους, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ. Το 
έντυπο της καμπάνιας ήταν ευγενική προσφορά του σκιτσο-
γράφου Στάθη. 

Mε δύο καμπάνιες, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και τα 20 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, 
δεκάδες ανοικτές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, συνεντεύξεις Τύπου, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, τηλεοπτικά και ραδι-
οφωνικά σποτ, συνεχίστηκε το 2009 η προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ για την ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από το πρόβλημα 
των εξαρτήσεων. Περισσότερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με τη δημιουργία μηνιαίου ηλεκτρονικού 
ενημερωτικού δελτίου, την έναρξη λειτουργίας του webradio του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ και τη δημιουργία σελίδων στo facebook. 
Άλλη μια χρονιά οι ενημερωτικές ενέργειες τοπικής και εθνικής εμβέλειας του ΚΕΘΕΑ πραγματοποιήθηκαν με το ελάχιστο δυνα-
τό κόστος, χάρη στη συμμετοχή των μελών, των εργαζομένων και των εθελοντών του, την αξιοποίηση της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και την καλλιέργεια σταθερών συνεργασιών με τα ΜΜΕ, που στηρίζουν αφιλοκερδώς τις ενημερωτικές προσπάθειες 
του οργανισμού.

Ενημέρωση 
της κοινής γνώμης
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Ανοικτές εκδηλώσεις 

Κατά τη διάρκεια του 2009 οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη 
την Ελλάδα οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε δεκάδες ανοικτές εκ-
δηλώσεις, παρέχοντας ενημέρωση γύρω από τις εξαρτήσεις και 
τις υπηρεσίες αντιμετώπισής τους. 

Διαδίκτυο

Το ΚΕΘΕΑ ξεκίνησε την έκδοση μηνιαίου ενημερωτικού δελτί-
ου, το οποίο επικεντρώνεται στις παρεμβάσεις των θεραπευτι-
κών προγραμμάτων στην κοινωνία και στις πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσει ο οργανισμός σε επίπεδο πολιτικής. Εγκαινιάστηκε 
η λειτουργία του διαδικτυακού ραδιοφώνου του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟ-
ΦΗ, με τη συμμετοχή μελών των θεραπευτικών προγραμμάτων 
και την εθελοντική συμβολή επαγγελματιών. Η παρουσία του 
ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο ενισχύθηκε συνολικά με την ανανέω-
ση της κεντρικής ιστοσελίδας και τη δημιουργία σελίδων στο 
Facebook.

Έντυπες ενημερωτικές εκδόσεις

Όπως κάθε χρόνο το ΚΕΘΕΑ εξέδωσε τον απολογισμό έργου 
του (2008), τεύχος με τα κύρια σημεία της Ετήσιας  Έκθεσης 
της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον  Έλεγχο των Ναρκωτι-
κών (ΙNCB) και το ημερήσιο ημερολόγιό του με στοιχεία επικοι-
νωνίας για τις υπηρεσίες του σε όλη τη χώρα. Κυκλοφόρησαν 
νέα έντυπα για νέες υπηρεσίες του οργανισμού και στοχευόμε-
να ενημερωτικά έντυπα για ειδικές ομάδες αποδεκτών, όπως, 
μεταξύ άλλων: «Χρήση ουσιών και εγκυμοσύνη» και «Οδηγός 
για την αντιμετώπιση του οverdose» (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ), «Προ-
σφέρεις δουλειά, προσφέρεις ζωή: Ενημερωτικό έντυπο για 
εργοδότες» (ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ) κ.ά. Όλες οι ενημερωτικές εκ-
δόσεις του ΚΕΘΕΑ παράγονται στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ 
και διατίθενται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν.

Συνεντεύξεις Τύπου

Πραγματοποιήθηκαν οι δύο καθιερωμένες ετήσιες συνεντεύ-
ξεις Τύπου για την ανακοίνωση στην Ελλάδα της Ετήσιας Έκ-
θεσης της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των 
Ναρκωτικών (INCB) και για την παρουσίαση του ετήσιου απο-
λογισμού έργου του οργανισμού με τα κλινικά, διοικητικά και 
οικονομικά του στοιχεία.
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Εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ

Στις 31.12.09 το ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 558 μέλη προσωπικού, 
496 πλήρους και 62 μερικής απασχόλησης, η πλειονότητα 
των οποίων κατείχε θέσεις «πρώτης γραμμής», προσφέροντας 
υπηρεσίες στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους. Πο-
σοστό 20% του προσωπικού ήταν απόφοιτοι αναγνωρισμένων 
θεραπευτικών προγραμμάτων. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων αποτελεί έναν 
απαιτητικό χώρο εργασίας. Διεθνώς στο χώρο αυτόν παρα-
τηρούνται υψηλά ποσοστά αποχώρησης από την εργασία και 
επαγγελματικής εξουθένωσης. Με την πολιτική προσωπικού 
που εφαρμόζει το ΚΕΘΕΑ προσπαθεί να εξασφαλίσει την 
προσέλκυση και παραμονή εργαζομένων που θα αντλούν 
ικανοποίηση από το ρόλο τους και θα παρέχουν υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές 

τους. Το ΚΕΘΕΑ παρέχει στο προσωπικό του συνεχή εκπαί-
δευση και επιμόρφωση, διαθέτει θεσμοθετημένες διαδικασί-
ες οριζόντιας επικοινωνίας και συμμετοχής των εργαζομένων 
στην επεξεργασία σημαντικών θεμάτων, έχει δημιουργήσει 
όργανα και διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση 
και προαγωγή της δεοντολογίας στον οργανισμό και στην 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, δίνει κίνητρα 
για τη φροντίδα της υγείας και έχει υιοθετήσει ένα ενισχυμέ-
νο πλαίσιο προστασίας της πατρότητας-μητρότητας.

Η έγκριση νέων προσλήψεων για τον οργανισμό έχει 
«παγώσει» από το 2006, με αποτέλεσμα το ΚΕΘΕΑ να 
αδυνατεί να καλύψει νέες ανάγκες, που αφορούν κυρίως 
τη στελέχωση νέων υπηρεσιών και την αντικατάσταση του 
προσωπικού που αποχωρεί. Πρόσθετες δυσκολίες έχει 
δημιουργήσει από τα τέλη του 2009 η ατελής διατήρηση 
της εξαίρεσης των φορέων απεξάρτησης από το ΑΣΕΠ. Η 
διατύπωση της σχετικής διάταξης στο νόμο 3812/2009 
έγινε με τρόπο μη λειτουργικό για τους φορείς, καθώς 
περιορίζεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 
Ωστόσο, γιατροί και νοσηλευτές αποτελούν μικρό ποσο-
στό των εργαζομένων στους φορείς απεξάρτησης που 
παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υποστηρίζουν με-
γάλο αριθμό χρηστών και έχουν περιορισμένο ιατροκε-
ντρικό χαρακτήρα.   

Πεντακόσιοι πενήντα οκτώ (558) εργαζόμενοι απασχολούνταν στο ΚΕΘΕΑ το 2009, στελεχώνοντας περισσότερες από 90 
μονάδες σε όλη τη χώρα. Η έγκριση προσλήψεων για τον οργανισμό έχει «παγώσει» από το 2006, ενώ νέα προβλήματα στη στε-
λέχωση των μονάδων του δημιουργεί η διατήρηση της εξαίρεσης από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ μόνο για ένα πολύ μικρό τμήμα 
του θεραπευτικού προσωπικού του. Το έργο του οργανισμού σε όλους τους τομείς υποστηρίχτηκε μέσα στη χρονιά από ένα ευρύ 
δίκτυο εθελοντών, με κορυφαία έκφανση το αιρετό εθελοντικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ και αιχμή του δόρατος τους 11 
Συλλόγους Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων.

Εργαζόμενοι  
και εθελοντές  
στο ΚΕΘΕΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                   4 4

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 34 5 11 18 12 5 20 6 1 22 5 6 20 16 23 7 5 49  265

ΠΡΟΛΗΨΗ                   14 14

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                   3 3

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

ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2  1 2 2 3 1 1 3 6 33

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

6 1 1 4 2 1 3 2  3  1 3 4 5 1 1 4 19 61

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

11   1                12

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1 1 1 2 1 1 1 2    1 1  2 1 1 3 7 26

ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

                  9 9

ΣΥΝΟΛΟ 58 8 14 30 17 8 27 13 2 30 5 10 29 25 36 11 8 60 73 464

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ 32                   32

ΣΥΝΟΛΟ 90 8 14 30 17 8 27 13 2 30 5 10 29 25 36 11 8 60 73 496

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ)

12 2 10 2 4 1 5 1 4 8 13 62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 102 10 14 40 19 8 31 14 2 35 5 11 33 33 49 11 8 60 73 558

Σύλλογοι Οικογένειας και εθελοντές

Ανεκτίμητη βοήθεια στην επίτευξη των στόχων του ΚΕΘΕΑ προ-
σφέρουν οι 11 Σύλλογοι Οικογένειας των θεραπευτικών του 
προγραμμάτων. Mη κερδοσκοπικά σωματεία με οικονομική και 
λειτουργική αυτοτέλεια, οι σύλλογοι απαρτίζονται κυρίως από 

άτομα που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα εξάρτησης στο στε-
νό περιβάλλον τους. Με εκατοντάδες μέλη στις μεγαλύτερες πό-
λεις της Ελλάδας και σε στενή συνεργασία με τα θεραπευτικά 
προγράμματα, προσφέρουν εθελοντική εργασία, προβάλλουν 
το έργο του ΚΕΘΕΑ, το υποστηρίζουν με την εξεύρεση πόρων, 
ενημερώνουν τους γονείς και την κοινή γνώμη, συμβάλλουν στη 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ (31.12.09)
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διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με τη δημόσια τοπο-
θέτησή τους σε σημαντικά θέματα.

Περισσότεροι από 100 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα προ-
σέφεραν το χρόνο, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να 
στηρίξουν το έργο του ΚΕΘΕΑ το 2009. Ανάλογα με το εκ-
παιδευτικό-επαγγελματικό τους υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντά 
τους παρείχαν υπηρεσίες στους τομείς θεραπείας, πρόληψης, 
εκπαίδευσης, διοικητικής υποστήριξης κ.ά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ

Δεκάδες προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης, της τέ-
χνης, της δικαιοσύνης και της δημοσιογραφίας έχουν διατε-
λέσει μέχρι σήμερα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ, εκφράζοντας 
τη συμβολή της ευρύτερης κοινωνίας στο έργο που επιτελεί 
ο οργανισμός. Το συμβούλιο έχει διετή και άμισθη θητεία και 
είναι επιφορτισμένο με τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του 
οργανισμού (Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά 3459/2006).

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνονται 
από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ, η οποία και 
αποφασίζει για τη σύνθεσή του με ψηφοφορία. Στη Γενική Συ-
νέλευση συμμετέχουν περισσότερα από 900 άτομα από όλη 
τη χώρα: εργαζόμενοι, μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων, 
γονείς και επίτιμα (τέως) μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ. Η δημο-
κρατική διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΚΕΘΕΑ, από ένα σώμα όπου εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι, 
οι αποδέκτες των υπηρεσιών και η ευρύτερη κοινωνία, αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του συμμετοχικού τρόπου λειτουργίας 
και διοίκησης του οργανισμού. Επιπλέον, διασφαλίζει τη διοι-
κητική του αυτονομία και τη δυνατότητα να επιτελεί το έργο του 
χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις. Τον Οκτώβριο του 2009 εκλέχτη-
κε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2009-2011:

Πρόεδρος

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

Αντιπρόεδρος

Βασίλης Μαρκής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Μέλη

Κώστας Αρβανίτης, δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ 

Γιώργος Μπαρδάνης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, οικογε-
νειακός θεραπευτής

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

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

Άντα Ψαρρά, δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ

Γεώργιος – Μιχαήλ Κλήμης, επίκουρος καθηγητής Στρα-
τηγικής και Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων  
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σωκράτης Κάτσικας, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών στο 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθηγητής 
Τμήματος Διδακτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημά-
των Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αναπληρωματικά μέλη

Δημήτρης Εφραίμογλου, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύ-
ματος Μείζονος Ελληνισμού

Μαρία Γεωργοπούλου, αναπλ. καθηγήτρια Οδοντιατρικής 
του Πανεπιστημίου Αθήνας στο γνωστικό αντικείμενο της  
Ενδοδοντίας

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

Το Δ.Σ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όρισε ως εκπρόσω-
πό του στο Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ (Νόμος 3204/2003) την Άννα 
Κωνσταντάρα, βιολόγο, μόνιμη πάρεδρο του Παιδαγωγι-
κού Ινστιτούτου.
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Οι δαπάνες του ΚΕΘΕΑ για το 2009 σε όλους τους τομείς, πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, 
οικογενειακή υποστήριξη, εκπαίδευση και έρευνα, ανήλθαν σε 30,3 εκατ. ευρώ. Η εγκριθείσα κρατική επιχορήγηση του έτους 
ήταν 24 εκατ. ευρώ. Το ΚΕΘΕΑ βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό σε δραστηριότητες αυτοχρηματοδότησης (παραγωγικές μονά-
δες, προγράμματα Ε.Ε.) αλλά και στην προσφορά φυσικών και νομικών προσώπων που στήριξαν υλικά και ηθικά το έργο του.

Οικονομικός  
απολογισμός

Οικονομικά στοιχεία 2009

Τα έσοδα του ΚΕΘΕΑ προέρχονται από τη χρηματοδότηση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από δωρεές, 
από τα εργαστήρια και τις παραγωγικές μονάδες του και από 
προγράμματα της Ε.Ε. Η κρατική χρηματοδότηση καλύπτει σημα-
ντικό μέρος των δαπανών των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, καθώς 
ο οργανισμός παρέχει τις υπηρεσίες του στους χρήστες ουσιών 
και στις οικογένειές τους δωρεάν, χωρίς τη συνεισφορά ασφαλι-
στικών ταμείων. Η εισπραχθείσα κρατική επιχορήγηση για το έτος 
2009 ανήλθε σε 21,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιοι πόροι του ΚΕ-
ΘΕΑ για το ίδιο διάστημα ήταν 4,2 εκατομμύρια ευρώ. 

Στο ΚΕΘΕΑ το κόστος θεραπείας περιορίζεται σημαντικά 
χάρη στην αξιοποίηση εθελοντών, και ιδίως των εθελοντικών 

Συλλόγων Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων, 
αλλά και  χάρη στην απουσία βοηθητικού ή φυλακτικού προ-
σωπικού. Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαβίωση 
στα θεραπευτικά προγράμματα γίνονται από τα ίδια τα μέλη 
τους και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας 
(καθαριότητα, προετοιμασία γευμάτων, επισκευές, αγορές 
κ.ά.).

Στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ λειτουργεί Τμήμα Εσωτερικού Ελέγ-
χου, ενώ ο οργανισμός ελέγχεται σε ετήσια βάση από εταιρεία 
ορκωτών ελεγκτών. Η ετήσια έκθεσή τους υποβάλλεται στο 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αυτοτελές 
Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Δ/νση Οικονομικού) και στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Υπ. Δημοσιονομικού Ελέγχου 
στο ΥΥΚΑ, Δ20-Δ/νση Προϋπολογισμού, Δ39-Δ/νση ΝΠΔΔ).

ΚΕΘEΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (σε χιλ. ευρώ) 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 10.484,7  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 20.667,7

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ   ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ 7.575,7

Τακτική Κρατική επιχορήγηση 21.600,0  ΠΑΓΙΑ 2.075,0

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   

Δωρεές 535,0   

Πωλήσεις Παραγωγικών Μονάδων 2.862,1   

Διάφορα 837,0   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ &  
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

36.318,8 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 30.318,4
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Έκθεση ορκωτών 
ελεγκτών για το 2009



64

Η κατανομή των δαπανών

Το ΚΕΘΕΑ έχει επιτύχει να διατηρήσει σε σχετικά χαμηλά επίπε-
δα τις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, παρά την πανελλήνια 
εξάπλωσή του και το σημαντικό αριθμό εξυπηρετούμενων και 
εργαζομένων.

Μεγαλύτερο βάρος δίνεται στη θεραπεία, τη στήριξη της οι-
κογένειας και την κοινωνική επανένταξη. Οι υπηρεσίες αυτές 
συνοδεύονται από προγράμματα εκπαίδευσης - κατάρτισης, 
ζωτικά για την κοινωνική ενσωμάτωση και την πρόληψη της υπο-
τροπής. Με προγράμματα μείωσης της βλάβης από τη χρήση 

ουσιών και κινητοποίησης για ένταξη σε θεραπεία, το ΚΕΘΕΑ 
απευθύνεται σε χρήστες ουσιών που βρίσκονται στο δρόμο ή 
στη φυλακή.

Τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης του ΚΕΘΕΑ απευθύ-
νονται στο γενικό πληθυσμό με επίκεντρο την κοινότητα ή το 
σχολείο. Μέσα από την έρευνα και την εκπαίδευση επαγγελ-
ματιών το ΚΕΘΕΑ επιδιώκει να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις 
για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον τομέα της 
τοξικοεξάρτησης.

84%11%
3%

2%

68%

25%

7%

Μισθοδοσία

Λειτουργικές δαπάνες

Πάγια

Κρατική επιχορήγηση

Πωλήσεις παραγωγικών μονάδων

Δωρεές

ΔιάφοραΕΣΟΔΑ 2009 ΔΑΠΑΝΕΣ 2009

Στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ δεν απασχολείται βοηθητικό προσωπικό.  
Οι καθημερινές εργασίες γίνονται από τους συμμετέχοντες

Συναυλία για την ενίσχυση του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ από το Σύλλογο Οικογένειας 
του προγράμματος με αφιλοκερδή συμμετοχή των Χαρούλα Αλεξίου και Stereo Mike
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ (σε €) 2009

Πρωτογενής Πρόληψη

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 192.515

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 206.670

Στην Κοινότητα 347.857

Εποπτεία / Υποστήριξη / Ενημέρωση 252.397

Σύνολο 999.439

Μείωση της Βλάβης- Κινητοποίηση

23 Συμβουλευτικά Κέντρα 3.622.980

2 Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης 617.208

1 Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο 352.694

1 Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο 527.052

1 Τηλεφωνική Γραμμή SOS (Θεσσαλονίκη) 200.643

Σύνολο 5.320.577

Παρεμβάσεις στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης

1 Συμβουλευτικό Κέντρο στα Δικαστήρια Ανηλίκων 51.159

18 Προγράμματα Συμβουλευτικής Κρατουμένων 1.589.303

2 Προγράμματα Απεξάρτησης Κρατουμένων 654.257

2 Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων 542.865

1 Προγράμμα Οικογενειακής Υποστήριξης 48.629

Σύνολο 2.886.213

Θεραπεία

5 Προγράμματα Απεξάρτησης Διαμονής Ενηλίκων 3.700.220

5 Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων 1.753.967

6 Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Εφήβων - Νεαρών Ενηλίκων 1.230.006

3 Νέες Μονάδες Εφήβων 858.839

Σύνολο 7.543.033

Υπηρεσίες για Ειδικούς Πληθυσμούς 

1 Κέντρο για Μετανάστες και Πρόσφυγες 488.806

1 Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ & τα Τυχερά Παιχνίδια 305.374

1 Ειδική Μονάδα Απεξάρτησης για Εξαρτημένους Γονείς 106.578

Σύνολο 900.759

Κοινωνική Επανένταξη

14 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης 1.545.251

Επαγγελματική Κατάρτιση - Εκπαίδευση

4 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 343.071

4 Παραγωγικές Μονάδες (Λιθογραφείο, Ξυλουργείο, Κεραμική, Αγρόκτημα) 3.461.776

4 Μεταβατικά Σχολεία 1.221.475

Σύνολο 5.026.321

Θεραπεία Οικογένειας

20 Κέντρα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας 1.819.197

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας 900.036

Έρευνα - Αξιολόγηση 1.502.499

Διοικητική Υποστήριξη 1.875.087

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 30.318.412
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Παραγωγικές μονάδες

Oι παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ (λιθογραφείο, ξυλουρ-
γείο, εργαστήρι κεραμικής, αγρόκτημα) καλύπτουν ανάγκες 
του οργανισμού στα είδη που παράγουν, διαθέτουν μέρος των 
προϊόντων τους στην αγορά και παρέχουν επαγγελματική κα-
τάρτιση σε μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων. 

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ

H μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα του ΚΕΘΕΑ είναι το λιθο-
γραφείο του, η μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & 
ΧΡΩΜΑ, που φιλοξενείται στο χώρο της Θεραπευτικής Κοινό-
τητας ΙΘΑΚΗ στη Σίνδο. Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ είναι 
οικονομικά αυτοδύναμο και δραστηριοποιείται στο χώρο της 
ελεύθερης αγοράς σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, με 
επαγγελματικά κριτήρια και προδιαγραφές. Πλήρως καθετο-

ποιημένο (τμήματα σχεδιασμού, προ-εκτύπωσης, εκτύπωσης 
και βιβλιοδεσίας) λειτουργεί με τη μορφή αυτή από το 1992 
και είναι πιστοποιημένο για το σύνολο των εργασιών του με 
ISO 9001:2008 από τον TÜV. Απασχολεί 31 άτομα, πολλά 
από τα οποία είναι απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων. 
Μέχρι σήμερα στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ έχουν εκπαι-
δευτεί σε διάφορες ειδικότητες περισσότεροι από 100 απόφοι-
τοι θεραπευτικών προγραμμάτων, οι οποίοι απασχολούνται σε 
εταιρείες του κλάδου. 

Πελάτες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ είναι διαφημιστικές εται-
ρίες, δημιουργικά γραφεία, εκδότες, οργανισμοί, εμπορικές και 
βιομηχανικές εταιρίες κ.ά. Με την παραγωγή των εντύπων τους  
στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ συμβάλλουν στο έργο της απε-
ξάρτησης.
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Kώδικας  
δεοντολογίας  
του ΚΕΘΕΑ

Προδιαγραφές και στόχοι για τις 
Θεραπευτικές Κοινότητες

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Xάρτης δικαιωμάτων των μελών

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

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

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

3. Aξιοπρέπεια, σεβασμό, υγεία και 
ασφάλεια συνεχώς.

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

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

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

7. Kαθορισμό όλων των εξόδων που πρέ-
πει να καταβληθούν, της μεθόδου και του 
χρονοδιαγράμματος των πληρωμών* κα-
θώς και της διαθεσιμότητας χρημάτων 
και προσωπικών αντικειμένων κατά τη δι-
άρκεια του προγράμματος, όπως επίσης 
και κατά την αποχώρηση από αυτό.

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

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

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

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

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

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

κάλυψη των αναγκών ατομικής υγιεινής.

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

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

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

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

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

Kώδικας δεοντολογίας  
για το προσωπικο

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

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

Η συμπεριφορά προς τα μέλη

Tα μέλη του προσωπικού πρέπει:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αθήνα

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

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

Πειραιάς

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

Θεσσαλονίκη 

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

Βόλος

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

Πάτρα 

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

Ηράκλειο Κρήτης 

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

Μυτιλήνη

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ τηλ. 22510 25670  
e-mail: ccmytilini@kethea-strofi.gr

ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αθήνα

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

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

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

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

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

Πειραιάς

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

Θεσσαλονίκη                         

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

1145
Τηλεφωνική Γραμμή  

Ψυχολογικής Υποστήριξης  
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

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

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

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

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

ΚΕΘΕΑ Ανοικτή Θεραπευτική Δομή Θεσσαλονίκης 
τηλ. 2310 514939, e-mail: prison@ketheathess.gr

Λάρισα

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

Καβάλα

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

Αλεξανδρούπολη

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

Κομοτηνή

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

Γιαννιτσά

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ τηλ. 23820 84384 

Κιλκίς 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ τηλ. 23410 25727

Ιωάννινα

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

Τρίκαλα

ΚΕΘΕΑ ΕΞOΔOΣ τηλ. 24310 29921

Ηράκλειο Κρήτης

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

Χανιά

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

Άγιος Νικόλαος Κρήτης

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

Pαφήνα

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τηλ. 22940-78322  
e-mail: info@kethea-paremvasi.gr, www.kethea-paremvasi.gr

Καλαμάτα

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

Mυτιλήνη

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ τηλ. 22510-25670 
 e-mail: ccmytilini@kethea-strofi.gr

ΠPOΓPAMMA AΠEΞAPTHΣHΣ  
AΠO TO AΛKOOΛ KAI TA TYXEPA ΠAIXNIΔIA 

Αθήνα

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

TOMEAΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
τηλ. 210 9212304, e-mail: info@prevention.gr 
www.prevention.gr

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

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




