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Τα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη απευθύνονται σε ενήλικες και εφήβους με διπλή διάγνωση, 
καθώς και στις οικογένειές τους, ανεξάρτητα από τα αν ο δικός τους 
άνθρωπος παρακολουθεί το πρόγραμμα των Κέντρων.

Αποτελούν νέες υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, χρηματοδοτούμενες από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013».

Τι είναι η διπλή διάγνωση;
Διπλή διάγνωση ή συννοσηρότητα είναι η συνύπαρξη εξάρτησης από ουσίες 
ή αλκοόλ με σοβαρή ψυχική διαταραχή. Η συνύπαρξη των δύο διαταραχών 
καθιστά συνήθως τη θεραπεία πολύ δύσκολη στα μη εξειδικευμένα 
θεραπευτικά κέντρα.

Ποιοι είναι ο στόχοι των Πολυδύναμων Ψυχοδαγνωστικών        
Κέντρων;
Τα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα δημιουργήθηκαν για την 
εξειδικευμένη υποστήριξη των ατόμων με διπλή διάγνωση. Προσφέρουν 
ολιστική θεραπευτική αντιμετώπιση και για τις δύο διαταραχές στον ίδιο χώρο, 
σε περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, με στόχους:

• την κινητοποίηση για θεραπεία
• τη διακοπή της χρήσης των ουσιών και τη σταθεροποίηση της αποχής
• την πρόληψη της υποτροπής στη χρήση 
• την αντιμετώπιση ή σταθεροποίηση της ψυχικής διαταραχής και την 

πρόληψη της υποτροπής της
• την ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον



Ποιες υπηρεσίες προσφέρουν τα Πολυδύναμα 
Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα;
Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διπλής διάγνωσης τα Κέντρα 
παρέχουν:

• Ψυχιατρική διάγνωση και υποστήριξη
• Δυνατότητα χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής για την 

αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής, υπό την εποπτεία της 
νοσηλεύτριας της μονάδας, στα άτομα με φτωχή συμμόρφωση στην 
αγωγή και ανεπαρκές υποστηρικτικό περιβάλλον

• Ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες 
• Οικογενειακές συνεδρίες
• Παρακολούθηση και πρόληψη σε θέματα σωματικής υγείας 
• Ψυχοεκπαίδευση
• Διασύνδεση με δομές ψυχικής υγείας, κοινωνικές και προνοιακές 

υπηρεσίες.
• Παραπομπές σε δομές ψυχικής υγείας ή προγράμματα απεξάρτησης, 

όπου αυτό ενδείκνυται
• Κινητοποίηση για ένταξη στην εκπαίδευση και διασύνδεση με 

εκπαιδευτικές δομές
• Υποστήριξη για ένταξη ή παραμονή στην αγορά εργασίας, όπου είναι 

ενδεδειγμένο
• Εκπαίδευση στην πρόληψη της υποτροπής

Πώς στελεχώνονται τα Πολυδύναμα
Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα;
Τα Κέντρα στελεχώνονται από διεπιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από 
ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς  
λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτές - αποφοίτους αναγνωρισμένων 
θεραπευτικών προγραμμάτων.

Υπάρχουν προϋποθέσεις ένταξης;
Η μόνη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η εθελούσια προσέλευση. 
Η συμμετοχή, τόσο για τα ίδια τα άτομα με διπλή διάγνωση όσο και 
τους οικείους τους, είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα είναι εξωτερικής 
παρακολούθησης (μη διαμονής).



Αυτό το έντυπο έχει παραχθεί για τις ανάγκες της Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών 
Κέντρων στα δύο Μεγάλα Αστικά Κέντρα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη)» Κωδικός ΟΠΣ: 37594 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  2007 - 2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο.
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