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Τι ΈιΝΑι Το ΚΈΘΈΑ
Ίδρυση-ιστορία

O πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, με
αφετηρία τη δημιουργία της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983.

Αποστολή
Η πρόληψη της χρήσης ουσιών, η θεραπεία, επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων
ατόμων, η έρευνα και η εκπαίδευση στον τομέα των εξαρτήσεων, η συμβολή στον σχεδιασμό και την εφαρμογή
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά.

Δίκτυο υπηρεσιών
Περισσότερες από 100 μονάδες σε 26 πόλεις και 18 σωφρονιστικά καταστήματα για την υποστήριξη ατόμων
με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες: ενηλίκων, εφήβων, φοιτητών, εργαζομένων, γονέων ανήλικων
παιδιών, μεταναστών, φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, αστέγων, καθώς και εξαρτημένων από το αλκοόλ, τα
τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο.

Θεραπευτική προσέγγιση

Δωρεάν και χωρίς διακρίσεις παροχή υπηρεσιών / Εθελούσια προσέλευση και ενεργητική συμμετοχή στο
πρόγραμμα / Διαμόρφωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται
οι εξυπηρετούμενοι, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους / Ολιστική, ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση του
προβλήματος της εξάρτησης, με συμμετοχή της οικογένειας και της κοινωνίας.
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
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Αποτελεσματικότητα

Όφελος για την κοινωνία
Για κάθε 1€ που επενδύεται σε μια Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ, η κοινωνία εξοικονομεί από 4,6€ έως
και 6,5€, ανάλογα με τον τύπο της Κοινότητας, διαμονής, ημερήσιας φροντίδας ή εξωτερικής παρακολούθησης.
Η εξοικονόμηση προκύπτει από τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, δίωξης, απονομής της ποινικής
δικαιοσύνης, σωφρονισμού, καθώς και των άλλων δαπανών που συνδέονται με τη ζωή στη χρήση και τις
σχετιζόμενες με την εξάρτηση δραστηριότητες.

Νομική μορφή
Αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Η αποστολή,
το πλαίσιο διοίκησης και λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής του στη διαμόρφωση και
εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ορίζονται από τον Νόμο Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών (4139/2013) και το
Προεδρικό Διάταγμα «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών
αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (148/2007).

Πόροι
Επιχορήγηση Υπουργείου Υγείας, παραγωγικές δραστηριότητες, δωρεές, προγράμματα ΕΕ.

Διεθνείς σχέσεις
Σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών και συνεργάτης της Διεύθυνσης Πληροφόρησης (DPI) του ΟΗΕ. Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (ΕFTC), του
Διεθνούς Συμβουλίου για το Πρόβλημα του Αλκοόλ και των Εξαρτήσεων (ΙCAA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), της Επιτροπής των ΜΚΟ στη Βιέννη για τα Ναρκωτικά (VNGOC).
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προλογοσ

Η έκδοση αυτή είναι ο ετήσιος απολογισμός έργου του ΚΕΘΕΑ,
του μεγαλύτερου δικτύου απεξάρτησης
και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας.
Ο απολογισμός καταγράφει όλο το φάσμα των υπηρεσιών
και δράσεων που ανέπτυξε το ΚΕΘΕΑ μέσα στο 2016
και παρουσιάζει τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν τους αποδέκτες του.
Αποτυπώνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο το ΚΕΘΕΑ
αξιοποιεί το προσωπικό του,
τους πόρους που του εμπιστεύεται η ελληνική πολιτεία
αλλά και όσους συγκεντρώνει μέσω αυτοχρηματοδότησης.
Μαζί με το έργο του ΚΕΘΕΑ στη θεραπεία, την πρόληψη,
την εκπαίδευση επαγγελματιών και την έρευνα,
ο απολογισμός προσπαθεί να αναδείξει
την ανοικτή σχέση του οργανισμού με την ελληνική κοινωνία:
την αρμονική ενσωμάτωση και δημιουργική παρουσία
των μονάδων του στη ζωή των τοπικών κοινωνιών
και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
στην υπόθεση της απεξάρτησης και της κοινωνικής ένταξης.
Το ΚΕΘΕΑ κάνει δημόσιο απολογισμό σε ετήσια βάση εδώ και δύο δεκαετίες.
Η έκδοση τυπώνεται στην παραγωγική μονάδα ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ,
ανακοινώνεται και αναρτάται στο διαδίκτυο.
Το ΚΕΘΕΑ εκπληρώνει έτσι την αυτονόητη υποχρέωσή του
για διαφάνεια και λογοδοσία απέναντι στην ελληνική κοινωνία.
Επιθυμεί επίσης να συμβάλλει στη διαμόρφωση
αποτελεσματικών και κοινωνικά ανταποδοτικών πολιτικών
ενάντια στην εξάρτηση που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
και προωθούν την κοινωνική συνοχή.
Με την ευκαιρία του απολογισμού,
το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι βοηθούν το έργο του,
αλληλέγγυοι απέναντι στους ανθρώπους
που μάχονται για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή
και για ισότιμη θέση στην κοινωνία,
σε μια πολύ δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία
που εντείνει τις εξαρτήσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
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5.307

5.642

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

15.158

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΟ 2016

2.494

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Το ΚΕΘΕΑ προσέφερε πανελλαδικά υπηρεσίες σε όλο το
φάσμα μείωσης της ζήτησης: πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση,
μείωση της βλάβης, συμβουλευτική και ψυχική απεξάρτηση, κοινωνική επανένταξη, οικογενειακή υποστήριξη, καθώς και εκπαίδευση επαγγελματιών, έρευνα, αξιολόγηση και τεκμηρίωση.
Το δίκτυο υπηρεσιών του εκτεινόταν σε 26 πόλεις και 18 σωφρονιστικά καταστήματα, και υποστήριξε εξαρτημένους από παράνομες ουσίες, αλλά και άτομα με άλλες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο.
Συνολικά 7.357 αποδέκτες εξυπηρετήθηκαν από τις θεραπευτικές υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στις τοπικές κοινωνίες και τις φυλακές. Υποστηρίχθηκαν επίσης 5.307 μέλη οικογενειών
Για την υποστήριξη των εξαρτημένων που δεν είναι ενταγμένοι σε θεραπεία, λειτούργησαν προγράμματα άμεσης
πρόσβασης και προσέγγισης στον δρόμο, τα οποία υποστήριξαν 2.494 άτομα.
Mέσω του προγράμματος ανταλλαγής συριγγών, διανεμήθηκαν 100.995 καθαρές σύριγγες και συλλέχθηκαν
95.098 χρησιμοποιημένες.
Ολοκληρώθηκε η τριετής λειτουργία του χρηματοδοτούμενου από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Δικτύου
Φροντίδας Εξαρτημένων στον δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του οποίου δημιουργήθηκαν και
στελεχώθηκαν δύο νέες κινητές μονάδες. Την τριετία λειτουργίας του το Δίκτυο πραγματοποίησε 2.652 εξορμήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και προσέφερε βοήθεια σε 3.565 διαφορετικά άτομα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ να υποστηρίξει πολύπλευρα τους χρήστες στον δρόμο.
Ενισχύθηκε η λειτουργία των περιφερειακών Συμβουλευτικών Κέντρων στο Ναύπλιο και τη Ρόδο, άρχισε
η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος στον Δήμο Φαιστού στην Κρήτη και δρομολογήθηκε η λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στην Κάλυμνο. Λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό που συνέχισε να αντιμετωπίζει το
ΚΕΘΕΑ, παρέμειναν, ωστόσο, σε εκκρεμότητα πολλά αιτήματα τοπικών κοινωνιών από διάφορες περιοχές
της Ελλάδας για νέες υπηρεσίες.
Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας δέχτηκαν συνολικά 3.283 κλήσεις.
Το ΚΕΘΕΑ μπόρεσε να θέσει ξανά σε λειτουργία τα 7 Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα διπλής διάγνωσης, σε συνέχεια απόφασης του Υπουργείου Υγείας που επέτρεψε την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού
για διάστημα 8 μηνών. Τα Κέντρα είχαν αρχικά δημιουργηθεί και λειτουργήσει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ τη διετία
2013-2015, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν συγχρόνως
εξάρτηση και κάποιας μορφής ψυχιατρική διαταραχή. Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για συστηματική
και συνεχόμενη υποστήριξη αυτού του πληθυσμού παραμένει ζητούμενο για το ΚΕΘΕΑ.
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779

1.297

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ

8.080 άτομα, μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί
και άλλοι επαγγελματίες, συμμετείχαν στις παρεμβάσεις
πρόληψης και αγωγής υγείας του ΚΕΘΕΑ στις σχολικές
κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες.

690

ΓΟΝΕΙΣ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

556

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο
Παιδείας, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του
εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών στο
σχολείο.

8.080

Άρχισε η λειτουργία, με τη συμμετοχή του ΚΕΘΕΑ, δύο
νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων για τις εξαρτήσεις,
σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και την Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας αντίστοιχα.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΟ 2016

4.758

ΜΑΘΗΤΕΣ

Το ΚΕΘΕΑ πρόσφερε συνολικά 469 θέσεις μακρόχρονης
και βραχύχρονης εκπαίδευσης στα προγράμματα δια βίου
μάθησης που διοργανώνει.

Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το υποσύστημα για τα κλινικά στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος ΚΕΘΕΑ, ανοίγοντας νέες προοπτικές στις ερευνητικές δραστηριότητες του οργανισμού.
Πραγματοποιήθηκε η έρευνα πεδίου για την αξιολόγηση των υπηρεσιών απεξάρτησης της Κύπρου, έργο που
έχει αναλάβει το ΚΕΘΕΑ μετά από διεθνή διαγωνισμό.
Σε όλη την Ελλάδα τα προγράμματα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ λειτούργησαν ως πυρήνες ενημέρωσης για το
πρόβλημα της εξάρτησης και εστίες δράσεων για την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, σε συνεργασία με δημοτικές και περιφερειακές αρχές, συλλόγους, οργανώσεις, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς.
Με σύνθημα «Χωρίς εσένα αποκλείεται» πραγματοποιήθηκε, για 13η συνεχή χρονιά, πανελλαδική καμπάνια
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, με την αφιλοκερδή συμβολή των εμπλεκομένων, ΜΜΕ,
μέσων μεταφοράς, χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας, επαγγελματιών κ.λπ.
Το ΚΕΘΕΑ συνέχισε να συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά και να συνεργάζεται
με ελληνικούς και ξένους φορείς και δίκτυα, για την προώθηση της ολοκληρωμένης ψυχοκοινωνικής φροντίδας των εξαρτημένων και του δικαιώματός τους στην πλήρη κοινωνική ένταξη.
275 εθελοντές και τα μέλη των 13 Σύλλογων Οικογένειας των θεραπευτικών του προγραμμάτων προσέφεραν
πολύτιμη υποστήριξη στα προγράμματα και τις δράσεις του ΚΕΘΕΑ σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
442 εργαζόμενοι απασχολήθηκαν στις μονάδες του ΚΕΘΕΑ πανελλαδικά. Με την έγκριση 35 προσλήψεων
θεραπευτικού προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ το 2016, του δόθηκε πρώτη φορά μέσα στην τελευταία δεκαετία η
δυνατότητα να αυξήσει τη δύναμη του προσωπικού του, χωρίς ωστόσο, να καλύπτονται όλες οι ανάγκες του,
καθώς οι απώλειές του σε εργαζομένους την τελευταία επταετία ανέρχονται σε 116.
Η κρατική επιχορήγηση προς το ΚΕΘΕΑ το 2016 ανήλθε σε 16.500.000€, ενώ οι δαπάνες για τη λειτουργία των
μονάδων του και για αγορές παγίων ανήλθαν σε 16.010.375€.
Συνεπές στη δέσμευσή του για διαφάνεια και λογοδοσία, το ΚΕΘΕΑ συνέχισε να εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των οικονομικών του, να ανακοινώνει δημόσια και να αναρτά στο διαδίκτυο
τα ετήσια κλινικά, οικονομικά και διοικητικά του στοιχεία.
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Το προΦιλ Του ΧρΗσΤΗ Το 2016
Η πλειονότητα των χρηστών που προσέγγισαν τα Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ είναι
ενήλικες προσήλθαν στις μονάδες
άνδρες ελληνικής υπηκοότητας. Οι στους
με δική τους πρωτοβουλία, ενώ για τους εφήβους βασική πηγή παραπομπής αποτέλεσε
η οικογένεια.

4 10

Κύρια ουσία κατάχρησης παραμένει η ηρωίνη και τα οποιοειδή, με επικρατέστερους τρόπους
χρήσης την εισπνοή από τη μύτη και το κάπνισμα. Το ποσοστό των εξαρτημένων που
.
αναφέρουν ως κύρια ουσία χρήσης την κάνναβη αυξάνεται, φτάνοντας τους στους
Πάνω από στους
ενήλικες ξεκίνησαν τη χρήση ουσιών με κάνναβη.
Το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το
% για τους εφήβους.

8

10

3

10

90

7 στους10 μένουν με την οικογένειά τους, κυρίως τη γονική.1στους 3
έχει διακόψει το σχολείο σε ηλικία 15 περίπου ετών. Στην πλειονότητά τους δεν έχουν σταθερό
εισόδημα, 1στους 2 είναι άνεργος, ενώ σταθερή απασχόληση δηλώνει1στους 5.
Οι 3 στους10 ανέφεραν κάποιο πρόβλημα σωματικής υγείας. Η ηπατίτιδα C αποτελεί την
επικρατέστερη μολυσματική ασθένεια και ακολουθούν τα ορθοπεδικά προβλήματα.
1στους 4 αναφέρει ιστορικό ψυχιατρικών/ψυχολογικών προβλημάτων. 1 στους 5 δεν έχει
πραγματοποιήσει ποτέ ιατρικές εξετάσεις.

Οι

3 στους 4 έχουν συλληφθεί τουλάχιστον μία φορά και πάνω από 4 στους10 έχουν
καταδικαστεί τουλάχιστον μία φορά.1στους 4 έχει φυλακισθεί.
Οι 4 στους10 είχαν δικαστικές εκκρεμότητες.

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016

Τα χαρακΤηρισΤικα Των αΤόμων πόυ πρόσέγγισαν Τό κέΘέα Τό 2016 (N=2.118)*

Άνδρας
γυναίκα
Έλληνας υπήκοος
μέση ηλικία
ό ίδιος ως πηγή παραπομπής
προηγούμενη θεραπευτική εμπειρία
μένει με τη γονική οικογένεια
μένει με τη δική του οικογένεια
μένει μόνος
Άστεγος
Άνεργος
σταθερή απασχόληση
Διακοπή από το σχολείο
μέση ηλικία διακοπής σχολείου
απόφοιτος Λυκείου
μέση ηλικία έναρξης της χρήσης παράνομων ουσιών
η κάνναβη ως ουσία έναρξης
συστηματική χρήση κάνναβης
συστηματική χρήση ηρωίνης
καθημερινή χρήση ουσιών τον τελευταίο μήνα
μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας χρήσης
ένέσιμη χρήση τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της ζωής
ηλικία πρώτης ενέσιμης χρήσης
συστηματική ενέσιμη χρήση
κοινή χρήση σύριγγας (μεταξύ όσων έχουν κάνει ενέσιμη χρήση)
Διάρκεια συστηματικής χρήσης της κύριας ουσίας πριν από τη θεραπεία
σοβαρό πρόβλημα υγείας
σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα
Τουλάχιστον μία σύλληψη
Τουλάχιστον μία καταδίκη
Φυλάκιση
νομικές εκκρεμότητες
* η συλλογή των στοιχείων έγινε με διευρυμένη έκδοση του «Δείκτη αίτηση θεραπευτικής βοήθειας».
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%
86,5
13,5
88,2
31,3
33,5
56,3
54,7
13,4
16,4
4,2
54,6
20,5
34,3
15,4
29,7
16,1
84,8
30,2
53,5
44,8
19,3
48,8
22,2
18,2
24,5
10,2
36,2
24,9
73,6
42,8
25,3
43,3

Τα στοιχεία αφορούν μόνο άτομα με πρόβλημα χρήσης παράνομων ουσιών και όχι άλλες μορφές εξάρτησης.
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Το πΑΝΈλλΑΔιΚο
ΔιΚΤυο υπΗρΈσιΩΝ Του ΚΈΘΈΑ Το 2016

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΒΟΛΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΑΡΤΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΠΑΤΡΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΡΑΦΗΝΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΡΟΔΟΣ

ΧΑΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016

3 Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης
3 Κινητές Μονάδες Προσέγγισης Χρηστών στον Δρόμο
30 Συμβουλευτικά Κέντρα
5 Θεραπευτικά Προγράμματα Διαμονής για Ενήλικες
9 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Ενήλικες
7 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Εφήβους & Νεαρούς Ενήλικες
28 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης
14 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης
Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς
Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια
Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων
Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας

4 Θεραπευτικές Κοινότητες σε σωφρονιστικά καταστήματα
18 Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων
2 Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων
4 Μεταβατικά Σχολεία
2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης
7 Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα για τη διπλή διάγνωση
Μονάδα Σωματικής Υγείας
Μονάδα Ψυχικής Υγείας
Υπηρεσία Νομικής Στήριξης

2 Τηλεφωνικές Γραμμές Boήθειας

Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης
Τομείς Εκπαίδευσης και Έρευνας
Παραγωγικές μονάδες
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μΈιΩσΗ ΤΗσ ΒλΑΒΗσ

Με ένα εξειδικευμένο δίκτυο υπηρεσιών το ΚΕΘΕΑ απαντά στις «εδώ και τώρα» ανάγκες των
εξαρτημένων χρηστών, στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. To 2016 με 583 συνολικά εξορμήσεις στις «πιάτσες» και τη λειτουργία Κέντρων Άμεσης Πρόσβασης, που δέχτηκαν 3.455 επισκέψεις, το ΚΕΘΕΑ τούς προσέφερε φροντίδα σε θέματα ψυχικής, σωματικής και οδοντιατρικής υγείας,
συμβουλευτική, υποστήριξη για την κάλυψη καθημερινών αναγκών επιβίωσης, διασύνδεση με
θεραπευτικά προγράμματα και άλλες υπηρεσίες. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής,
συριγγών διανεμήθηκαν 100.995 καθαρές σύριγγες και συλλέχθηκαν 95.098 χρησιμοποιημένες.
Χώροι άμεσης πρόσβασης
και προγράμματα υποστήριξης στον δρόμο
Τα προγράμματα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της συνδεόμενης με τη χρήση ουσιών βλάβης απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα που δεν έχουν αίτημα θεραπείας, είναι αποκομμένα από τις υπηρεσίες και άλλες πηγές βοήθειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης. Στόχος τους είναι να εντοπίσουν και να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες των εξαρτημένων,
ενδυναμώνοντάς τους, ώστε να υιοθετήσουν σταδιακές
αλλαγές που θα περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες της
χρήσης τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία. Η
προσέγγιση αυτή δεν αποκλείει τον μακροπρόθεσμο στόχο
της ένταξης σε θεραπεία και επίτευξης της αποχής, χωρίς,
ωστόσο, να τον θέτει ως προϋπόθεση για την παροχή υποστήριξης. Η υποστήριξη προσφέρεται μέσα από «ελεύθερους»
από ουσίες χώρους διημέρευσης (στέκια) όπου οι εξαρτημένοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε φροντίδα,
καθώς και με προγράμματα προσέγγισης στον δρόμο, μέσω
κινητών μονάδων, πεζών και ποδηλατικών εξορμήσεων.
Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει δύο Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης (ΚΕΘΕΑ
ΕΞΕΛΙΞΙΣ) στην Αθήνα, στα Εξάρχεια και την Ομόνοια, και
ένα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ),
καθώς και Προγράμματα Προσέγγισης Χρηστών στον Δρόμο
στις δύο πόλεις. Δύο από τις κινητές μονάδες του δημιουργήθηκαν και στελεχώθηκαν με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος Δί-

κτυο Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο. Με δωρεά του ίδιου ιδρύματος έγιναν, επίσης, η ανακατασκευή
και ο εξοπλισμός του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης
στην περιοχή της Ομόνοιας, το οποίο λειτουργεί από το
2013.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

• Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές
στην τριτοβάθμια περίθαλψη

• Ψυχολογική υποστήριξη
• Δράσεις προαγωγής υγείας για ασφαλέστερη χρήση
ουσιών, περιορισμό των περιστατικών
υπερδοσολογίας και πρόληψη της διάδοσης
λοιμωδών νοσημάτων

• Ανταλλαγή συριγγών και διανομή προφυλακτικών
• Παροχή σίτισης, ιματισμού και εγκαταστάσεων
για τη φροντίδα της ατομικής υγιεινής

• Ενημέρωση και συμβουλευτική για νομικά θέματα
και θέματα κοινωνικο-προνοιακής φροντίδας

• Διασύνδεση με τα θεραπευτικά προγράμματα
και παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες,
ανάλογα με τις ανάγκες του εξαρτημένου

• Απευθείας εισαγωγή σε Θεραπευτική Κοινότητα,
σε περιπτώσεις κρίσης

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016
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Το 2016
τα προγράμματα
μείωσης της βλάβης
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
υποστήριξαν
2.494 άτομα

3 χρόνια Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο
Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Το Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στον Δρόμο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΚΕΘΕΑ την τριετία 2013-2016
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με δωρεά του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος». Στόχος του ήταν η πρωτογενής φροντίδα
του αυξανόμενου αριθμού εξαρτημένων ατόμων που διαβιούν στον δρόμο την περίοδο της κρίσης, κάτω από όλο
και πιο δύσκολες συνθήκες.
Με τη δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» τέθηκαν
σε λειτουργία και στελεχώθηκαν 2 ειδικά διαμορφωμένες
κινητές μονάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Διασυνδεδεμένες με τα υφιστάμενα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης του
ΚΕΘΕΑ, τα θεραπευτικά του προγράμματα και τις υπηρεσίες
άλλων συνεργαζόμενων φορέων, διαμόρφωσαν ένα ευέλικτο δίκτυο παρέμβασης και υποστήριξης.
Στα τρία χρόνια λειτουργίας του το Δίκτυο πραγματοποίησε
2.652 εξορμήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και υποστήριξε 3.565 διαφορετικά άτομα, συμβάλλοντας καθοριστικά
στη συνολικότερη προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ να υποστηρίξει

τους χρήστες στον δρόμο, με υπηρεσίες φροντίδας της υγείας,
σίτισης, καθαριότητας/υγιεινής, ψυχολογικής υποστήριξης
και διασύνδεσης με υπηρεσίες, καθώς και να ενισχύσει το
πρόγραμμα ανταλλαγής συριγγών.
Η λειτουργία του Δικτύου αξιολογήθηκε πολύ θετικά από
τους ίδιους τους εξαρτημένους χρήστες τόσο ως προς τον
χρόνο ανταπόκρισης στις ανάγκες τους όσο και ως προς την
ποιότητα των υπηρεσιών που προσέφερε. Από την αξιολόγηση που διενεργήθηκε προέκυψε επίσης η υψηλή ικανοποίηση των εξυπηρετουμένων από την καθαριότητα των
χώρων των Κέντρων Άμεσης Πρόσβασης του Δικτύου, και
την αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας που ένιωθαν μέσα
σε αυτά. Στο προσωπικό που στελέχωσε τις δράσεις και
αποτέλεσε κρίσιμο συντελεστή του όλου εγχειρήματος οι
εξυπηρετούμενοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απέδωσαν χαρακτηριστικά φιλικότητας, διαθεσιμότητας, κατανόησης των αναγκών τους και παροχής επαρκούς ενημέρωσης και πληροφόρησης.
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ΈισΑγΩγιΚΗ ΦΑσΗ ΘΈρΑπΈιΑσ:
συμΒουλΈυΤιΚΑ ΚΈΝΤρΑ
ΦυΛό και μέση ηΛικια
όσων πρόσέγγισαν Τα συμΒόυΛέυΤικα κένΤρα
Τό 2016
29 ETΩN

13,5%

32,5 ETΩN

86,5%

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα είναι οι χώροι πρώτης επαφής με το
ΚΕΘΕΑ όσων αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης και
αποτελούν τις πύλες εισόδου στα θεραπευτικά του προγράμματα. Το
2016 λειτούργησαν 30 Συμβουλευτικά Κέντρα, καθιστώντας το δίκτυο
υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ προσβάσιμο σε 26 πόλεις, από τη Θράκη μέχρι
την Κρήτη. Τα Κέντρα προσέφεραν υπηρεσίες σε 2.930 άτομα. Mέσα
στη χρονιά έγιναν επίσης βήματα για την ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων
υπηρεσιών στο Ναύπλιο, τη Ρόδο, την Κάλυμνο και την Κρήτη.
Συμβουλευτικά Κέντρα
Τα Συμβουλευτικά Κέντρα αποτελούν «ελεύθερους» από
ουσίες χώρους όπου προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

• Αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη και της

δριμύτητας των προβλημάτων του σε σωματικό,
ψυχολογικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο

• Σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης
• Μείωση της χρήσης και των συνδεόμενων
με αυτή βλαβών

• Φροντίδα της υγείας
• Ενημέρωση για θέματα σωματικής αποτοξίνωσης
και ψυχικής απεξάρτησης

• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη
• Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
• Πρόχειρα γεύματα και δυνατότητα φροντίδας
της ατομικής υγιεινής

• Κινητοποίηση και προετοιμασία για απεξάρτηση,
για όσους το επιθυμούν

• Συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών
• Συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία

των κοινωνικο-δημογραφικών και άλλων ατομικών
στοιχείων των προσερχομένων, στο πλαίσιο
των περιορισμών που θέτει η σχετική με την
προστασία προσωπικών δεδομένων νομοθεσία

Το 2016 ενισχύθηκε η στελέχωση των Συμβουλευτικών
Κέντρων του ΚΕΘΕΑ στο Ναύπλιο και τη Ρόδο με μετακινήσεις προσωπικού. Επιπλέον, το Συμβουλευτικό Κέντρο

Ναυπλίου μεταφέρθηκε σε νέο χώρο, όπου λειτουργεί με
την υποστήριξη του Δήμου Ναυπλιέων. Με τη συνδρομή
της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης άρχισε η πιλοτική παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Φαιστού. Yπογράφηκε
επίσης προγραμματική συμφωνία με τον Δήμο Καλύμνου
για τη δημιουργία Πολυδύναμου Κέντρου στο νησί, που
αναμένεται να λειτουργήσει το 2017, στελεχωμένο από δύο
ειδικούς επιστήμονες, η μισθοδοσία των οποίων για πέντε
έτη θα καλύπτεται από δωρεά. Λόγω των περιορισμών σε
πόρους που αντιμετωπίζει το ΚΕΘΕΑ, παραμένουν ακόμα
σε εκκρεμότητα πολλά αιτήματα τοπικών κοινωνιών από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας για δημιουργία νέων
υπηρεσιών.

Γραμμές βοήθειας ΚΕΘΕΑ
Με δύο γραμμές βοήθειας, αστικής χρέωσης, το ΚΕΘΕΑ
προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης και παραπομπής στους εξαρτημένους και το περιβάλλον τους σε όλη την Ελλάδα. Η τηλεφωνική επικοινωνία
με τις γραμμές βοήθειας του ΚEΘΕΑ είναι ανώνυμη και
εμπιστευτική.
Η γραμμή 1145 παρέχει πληροφορίες και βοήθεια για την
εξάρτηση από νόμιμες και παράνομες ουσίες. Το 2016 απάντησε σε 1.782 αιτήματα βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η γραμμή 1114, που λειτουργεί από το 2011 με τη χορηγία της ΟΠΑΠ ΑΕ, εξειδικεύεται
στην παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Το 2016
δέχτηκε 1.501 κλήσεις.
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Η ΚΑΝΝΑΒΗ
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ΚυριΑ ΦΑσΗ ΘΈρΑπΈιΑσ:
μοΝΑΔΈσ ΑπΈΞΑρΤΗσΗσ

Οι μονάδες ψυχικής απεξάρτησης προσφέρουν στα μέλη τους πολύπλευρη
υποστήριξη με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών της χρήσης, την πλήρη και
σταθερή αποχή από αυτήν, τη συνολική αλλαγή τρόπου ζωής και την ισότιμη επανένταξη στην κοινωνία. Το 2016 λειτούργησαν σε όλη την Ελλάδα 21 μονάδες απεξάρτησης,
καλύπτοντας τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων-στόχων και περιοχών της χώρας. Στις μονάδες
μέσα στο έτος συμμετείχαν 956 άτομα. Παράλληλα, στις θεραπευτικές μονάδες ήπιας/έγκαιρης
παρέμβασης, οι οποίες προσφέρουν ευέλικτη βοήθεια σε άτομα με μικρότερη εμπλοκή με τις
ουσίες, οι συμμετέχοντες ήταν 272.
Μονάδες ψυχικής απεξάρτησης
Oι μονάδες ψυχικής απεξάρτησης αποτελούν την κύρια και
πιο εντατική φάση των θεραπευτικών προγραμμάτων του
ΚΕΘΕΑ, μετά τη σύντομη παραμονή και προετοιμασία στα
Συμβουλευτικά Κέντρα. Η προσέγγισή τους είναι ψυχοκοινωνική, και δεν χρησιμοποιούν υποκατάστατα ή άλλες ουσίες.
Παρέχουν ένα δομημένο, ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ενεργητική συμμετοχή
και την ισότιμη αλληλεπίδραση όλων των μελών του, αξιοποιώντας την αυτοβοήθεια και την αλληλοβοήθεια. Βασίζονται στην αρχή της αυτοδιαχείρισης και όλες οι καθημερινές
εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία τους γίνονται
από τα μέλη τους. Ο χρόνος παραμονής στις μονάδες απεξάρτησης κυμαίνεται μεταξύ 9 και 12 μηνών. Βασικοί τους
στόχοι είναι:

• Σωματική αποτοξίνωση και πλήρης αποχή από τη
χρήση ουσιών

• Αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν στην κρίση
και ψυχική απεξάρτηση

• Εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς
• Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών
αντιμετώπισης προβλημάτων

• Επαγγελματικός προσανατολισμός, εκπαίδευση και
κατάρτιση

• Υποστήριξη για επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων
• Βελτίωση οικογενειακών σχέσεων
Θεραπεία διαμονής για ενήλικες
Η θεραπεία διαμονής για ενήλικες απευθύνεται σε χρήστες
ουσιών οι οποίοι είτε χρειάζεται να απομακρυνθούν από
τον τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας είτε
έχουν πρόβλημα στέγης και περιορισμένο υποστηρικτικό
δίκτυο. Το 2016 το ΚΕΘΕΑ διέθετε πέντε προγράμματα που
προσέφεραν θεραπεία σε Κοινότητα διαμονής: ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
στη Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, ΚΕΘΕΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Ραφήνα, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στη Σαλαμίνα,
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στην Καλαμάτα.

Θεραπεία ημερήσιας φροντίδας
για ενήλικες – πρωινά προγράμματα
Τα πρωινά προγράμματα παρέχουν εντατική ημερήσια
θεραπεία σε εξαρτημένους που παραμένουν σε μεγάλο
βαθμό κοινωνικά ενταγμένοι και διαθέτουν υποστηρικτικό
περιβάλλον. Το 2016 λειτούργησαν: στην Αθήνα το ΚΕΘΕΑ
ΔΙΑΒΑΣΗ, στην Κρήτη το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, στην Καβάλα
το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, στον Βόλο το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ και το
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στα Ιωάννινα.
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Θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης
για ενήλικες – βραδινά προγράμματα

ντίδας των παιδιών. Είναι πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης και ανήκει στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ.

Για εργαζομένους και φοιτητές λειτουργούν προγράμματα
απεξάρτησης εξωτερικής παρακολούθησης με απογευματινό ωράριο. Το 2016 λειτούργησαν βραδινά προγράμματα
στην Αθήνα (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ), στην Αλεξανδρούπολη
(ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ), στα Ιωάννινα (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ) και στη
Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ).

Προγράμματα για την προβληματική χρήση
του διαδικτύου

Έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία
για εφήβους και νεαρούς ενήλικες
Το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες
χρήστες ουσιών με ειδικά προγράμματα, προσαρμοσμένα
στις ανάγκες της ηλικίας τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε
εξωτερική βάση και παρεμβαίνουν τόσο στα αρχικά στάδια
του πειραματισμού με τις ουσίες όσο και στη φάση όπου η
χρήση γίνεται πιο συστηματικά ή έχει εξελιχθεί σε εξάρτηση.
Έμφαση δίνεται στην επανασύνδεση των νέων με την εκπαίδευση, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
τους και στη συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας στη
θεραπευτική διαδικασία. Στα προγράμματα αυτά ανήκουν:
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ στην Αθήνα, ΚΕΘΕΑ
ΝΟΣΤΟΣ στον Πειραιά, ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ στη Θεσσαλονίκη,
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στον Βόλο, ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ στην Πάτρα
και ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη.

Πρόγραμμα για εξαρτημένους γονείς
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης σε εξαρτημένους
γονείς, παρέχοντας συγχρόνως υπηρεσίες φύλαξης και φρο-

Στο ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ (Αθήνα), το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ (Πειραιάς),
το ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ (Θεσσαλονίκη) και το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
(Κρήτη) λειτουργούν προγράμματα για εφήβους και νέους
που έχουν εμπλακεί στην προβληματική χρήση του διαδικτύου. Τα προγράμματα αυτά ενισχύουν τους παράγοντες
που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων και η καλλιέργεια νέων ενδιαφερόντων, ενώ
υποστηρίζουν κατάλληλα το οικογενειακό περιβάλλον των
νέων. Το 2016 άρχισε πιλοτικά η παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης της παθολογικής χρήσης του διαδικτύου από
το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στα Ιωάννινα.

Προγράμματα έγκαιρης/ήπιας παρέμβασης
Τα προγράμματα έγκαιρης/ήπιας παρέμβασης απευθύνονται σε ενήλικους περιστασιακούς χρήστες ή γενικότερα ενήλικα άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών, αλλά διατηρούν
έναν λειτουργικό τρόπο ζωής και αναζητούν θεραπευτική
στήριξη που μπορεί να συμβαδίσει με την καθημερινότητά
τους. Το 2016 προγράμματα έγκαιρης/ήπιας παρέμβασης
λειτούργησαν στο ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, στο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, στο
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και στο ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. Τα προγράμματα είναι εξωτερικής παρακολούθησης, έχουν μικρότερη
διάρκεια και συχνότητα, και την ευελιξία ανταπόκρισης στις
ιδιαίτερες ανάγκες και τον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων.
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Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ επιστρέφει
στο φιλόξενο στούντιο
του Πρώτου Προγράμματος
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
ανανεώνοντας
τη συνεργασία του με την ΕΡΤ

Θεατρικό δρώμενο
από το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
πλαισιώνει την παράσταση «ΦΑΟΥΣΤ»
της Κατερίνας Ευαγγελάτου
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Τα πρώτα προϊόντα του αγροκτήματος
του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ που εξασφαλίζουν
την αυτάρκεια της θεραπευτικής
Κοινότητας σε βασικά είδη.
Το 130 στρεμμάτων αγρόκτημα
ξαναπήρε ζωή, χάρη σε δωρεά του
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

Ολοκληρώνεται
το 3ο τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5
του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
στις εγκαταστάσεις του
με τη συμμετοχή φορέων
και συλλογικοτήτων της Λάρισας

Μέλη του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
μαζεύουν τις ελιές
στο ΤΕΙ Αθήνας
μετά την παραχώρηση
του δικαιώματος εκμετάλλευσης
των ελαιόδεντρων
από το εκπαιδευτικό ίδρυμα
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μΈΤΑΘΈρΑπΈυΤιΚΗ ΦροΝΤιΔΑ:
ΚΈΝΤρΑ ΚοιΝΩΝιΚΗσ ΈπΑΝΈΝΤΑΞΗσ

H ισότιμη και ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία και την αγορά εργασίας είναι ο τελικός στόχος της
απεξάρτησης. Δεκατέσσερα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης σε όλη την Ελλάδα υποστηρίζουν
αυτή την προσπάθεια κάτω από όλο και πιο δύσκολες συνθήκες, λόγω της οικονομικής κρίσης και
του υψηλού ποσοστού ανεργίας. Το 2016 τα Κέντρα προσέφεραν υπηρεσίες σε 310 άτομα.
Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης
Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης υποδέχονται τα άτομα
που ολοκληρώνουν μονάδα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ,
παρέχοντάς τους συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τη σταδιακή και ομαλή επανένταξη στο κοινωνικό
σύνολο. Στο στάδιο αυτό στόχος είναι η οργάνωση της προσωπικής και κοινωνικής ζωής σε νέες βάσεις, με αυτονομία,
υγιείς, υποστηρικτικές σχέσεις, κοινωνική και επαγγελματική
δραστηριοποίηση.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κέντρα Κοινωνικής
Επανένταξης περιλαμβάνουν:

• Δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνες για το αρχικό
μεταβατικό διάστημα

• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε τακτική
εξωτερική βάση

• Εκπαίδευση και κατάρτιση σε συνεργασία
με εξειδικευμένους φορείς

• Επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική

για την υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας

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

• Νομική στήριξη
• Μέριμνα για προβλήματα υγείας
• Εκπαίδευση για την πρόληψη της υποτροπής
• Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών
Το στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, διάρκειας ενός περίπου έτους, ακολουθεί η φάση της μεταθεραπευτικής υποστήριξης και η αποφοίτηση από το ΚΕΘΕΑ.
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Τα θεραπευτικά προγράμματα
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ συγκεντρώνουν
σχολικά είδη για τα
προσφυγόπουλα που βρίσκονται
στα Διαβατά

Το ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ συνεχίζει
την υποστήριξη των προσφύγων
διαθέτοντας το όχημα και τους
εθελοντές του

Είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνει
το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ενισχύοντας το
έργο του Ερυθρού Σταυρού
για τους πρόσφυγες που πρόκειται
να φιλοξενηθούν στην περιοχή

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
και η Περιφέρεια Κρήτης
διοργανώνουν ημερίδα
για την πρόληψη και έγκαιρη
παρέμβαση στην εφηβεία
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οιΚογΈΝΈιΑΚΗ υποσΤΗριΞΗ
ΚΑι συμΒουλΈυΤιΚΗ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
> ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ

EΦΗΒΟΙ

> ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ
ΩΣ ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

H συμμετοχή των οικείων συμβάλλει σημαντικά σε όλες τις φάσεις και την αποτελεσματικότητα της
θεραπείας. Στο πλαίσιο των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ το 2016 λειτούργησαν 29
Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα. Ένας σημαντικός στόχος της οικογενειακής
θεραπείας είναι και η πρόληψη, καθώς παιδιά των οποίων οι γονείς ή τα αδέρφια κάνουν χρήση
ουσιών έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμπλακούν και τα ίδια στη χρήση και χρειάζονται υποστήριξη. Το 2016 στα Κέντρα συμμετείχαν 5.095 μέλη οικογενειών.
Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης
Τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης απευθύνονται στα
μέλη της οικογένειας και άλλα άτομα του στενού περιβάλλοντος των χρηστών, προσφέροντας ενημέρωση, συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη. Η υποστήριξη της
οικογένειας διαρκεί όσο και η συμμετοχή του εξαρτημένου
στο πρόγραμμα. Το ΚΕΘΕΑ προσφέρει υποστήριξη στους
οικείους του χρήστη, ακόμα και αν ο ίδιος δεν έχει ενταχθεί
σε θεραπεία. Άλλωστε, είναι σύνηθες η οικογένεια να έρχεται
πρώτη στο πρόγραμμα και να βοηθάει τον χρήστη να κινητοποιηθεί για θεραπεία.
Η συμμετοχή της οικογένειας ενισχύει την κινητοποίηση και
παραμονή στο θεραπευτικό πρόγραμμα, συμβάλλει στην
επίτευξη της αποχής, βελτιώνει την οικογενειακή και κοινωνική λειτουργικότητα και αποτελεί παράγοντα πρόληψης
της υποτροπής.

Οι υπηρεσίες των Κέντρων περιλαμβάνουν:

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

• Συναισθηματική στήριξη και ενίσχυση
• Εκπαίδευση και υποστήριξη στην κινητοποίηση
των εξαρτημένων για θεραπεία

• Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση

για ενεργή συμμετοχή στις θεραπευτικές διαδικασίες

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

• Βελτίωση της επικοινωνίας και

της λειτουργικότητας της οικογένειας

• Προσωπική ανάπτυξη μέσα από ομάδες αυτοβοήθειας
και δημιουργικές δραστηριότητες
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προγρΑμμΑΤΑ
σΤο συσΤΗμΑ ποιΝιΚΗσ ΔιΚΑιοσυΝΗσ

Καθώς οι περισσότεροι εξαρτημένοι έρχονται κάποια στιγμή αντιμέτωποι με τον νόμο και μπορεί να
οδηγηθούν στη φυλακή, οι παρεμβάσεις με άξονα το
σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης αποτελούν
σημαντικό κομμάτι των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ.
Το 2016 λειτούργησαν προγράμματα σε 18 σωφρονιστικά καταστήματα, διασυνδεδεμένα με μονάδες υποδοχής αποφυλακισμένων
στην κοινωνία, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας και να υπηρετείται ο τελικός στόχος της κοινωνικής επανένταξης. Υπηρεσίες συμβουλευτικής προσφέρθηκαν
σε 1.457 κρατουμένους και αποφυλακισμένους, ενώ στις μονάδες ψυχικής απεξάρτησης εντός
και εκτός φυλακών συμμετείχαν 258 άτομα.
Προγράμματα Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Κρατουμένων
Για τους κρατούμενους χρήστες η πρώτη επαφή με τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ γίνεται μέσω των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων. Το 2016 λειτούργησαν 19 τέτοια προγράμματα σε διάφορα καταστήματα
κράτησης της χώρας, προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Διάγνωση και αξιολόγηση των προβλημάτων των
εξαρτημένων

• Κινητοποίησή τους, ώστε να αντιμετωπίσουν
τα προβλήματα υγείας τους

• Μείωση της εμπλοκής τους με τη χρήση ουσιών
• Ενημέρωση, κινητοποίηση και προετοιμασία

για ένταξη σε συμβουλευτική ή θεραπευτική δομή
εντός φυλακής ή εκτός, βάσει της πρόβλεψης
του νόμου για «υφ’ όρον απόλυση»

• Συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες

των κρατουμένων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες
του ΚΕΘΕΑ που λειτουργούν στην κοινωνία

Μονάδες Απεξάρτησης Κρατουμένων
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος συμβουλευτικής,
οι κρατούμενοι παραπέμπονται για την κύρια φάση θεραπείας είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα εκτός φυλακής (με
βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος) είτε σε
Θεραπευτική Κοινότητα σωφρονιστικού καταστήματος.
Στις φυλακές το ΚΕΘΕΑ διαθέτει 4 Θεραπευτικές Κοινότητες:
Οι 3 λειτουργούν στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις
Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, στις Δικαστικές Φυλακές
Κορυδαλλού και στις Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα Θηβών.
Στις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών η Θεραπευτική Κοινότητα
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ είναι η πρώτη στην Ελλάδα μονάδα
απεξάρτησης μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα που λειτουργεί σε 24ωρη βάση και αυτόνομη πτέρυγα.

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες στη φυλακή
έχουν στόχο:

• Τη διερεύνηση των αιτιών και των προβλημάτων
που οδήγησαν στην εξάρτηση

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

• Την εκπαίδευση και κατάρτιση
• Την επανασύνδεση με την οικογένεια,

με τη συνεργασία των μονάδων του ΚΕΘΕΑ
στην κοινωνία

• Την παραπομπή σε προγράμματα επανένταξης
Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης
Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει δύο εξειδικευμένα Κέντρα Υποδοχής
και Επανένταξης Αποφυλακισμένων, στην Αθήνα (ΚΕΘΕΑ
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ) και τη Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ), τα
οποία προσφέρουν υπηρεσίες τόσο σε αποφυλακισμένους
που έχουν ολοκληρώσει θεραπεία απεξάρτησης μέσα στη
φυλακή όσο και σε αποφυλακισμένους χρήστες. Τα Κέντρα
παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών ενός ολοκληρωμένου
θεραπευτικού προγράμματος, ώστε να καλύπτουν πλήρως
τις ανάγκες αποφυλακισμένων σε διαφορετικές φάσεις της
θεραπευτικής τους πορείας:

• Συμβουλευτική, προετοιμασία και κινητοποίηση
για θεραπεία

• Θεραπεία ψυχικής απεξάρτησης
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• Κοινωνική επανένταξη και μεταθεραπευτική
παρακολούθηση

• Επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση
και κατάρτιση

• Φροντίδα της υγείας
• Οικογενειακή υποστήριξη
• Νομική στήριξη
Συμβουλευτικός Σταθμός
στα Δικαστήρια Ανηλίκων
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας δέχεται, μετά από παραπομπή από
τους επιμελητές ανηλίκων, έφηβους παραβάτες οι οποίοι
έχουν εμπλακεί στη χρήση ουσιών. Στοχεύει στην κινητοποίηση για αποχή από τη χρήση ουσιών, στην αποφυγή περαιτέρω εμπλοκής σε παραβατικές δραστηριότητες, στην
πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και στη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο,
ο Σταθμός παραπέμπει τους εφήβους σε πρόγραμμα απεξάρτησης.
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Το ΚΕΘΕΑ παρουσιάζει την έκθεση
της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ
για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών

H έκθεση φωτογραφίας
του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ «20 χρόνια
δρόμος» φιλοξενείται στους χώρους
της 59ης συνεδρίασης της Επιτροπής
του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά
στη Βιέννη

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ φιλοξενεί
«Τα παραμύθια του Εθνικού»
για τα παιδιά της 6ης Δημοτικής
Κοινότητας της Αθήνας

Είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνει
το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, ενισχύοντας το
έργο του Ερυθρού Σταυρού
για τους πρόσφυγες που πρόκειται
να φιλοξενηθούν στην περιοχή

Ημερίδα με θέμα «Εξαρτήσεις:
Μεταξύ ποινικής καταστολής και
θεραπείας» του ΚΕΘΕΑ
στο πλαίσιο της συνεργασίας του με
τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
και το Τμήμα Νομικής
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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υποσΤΗριΞΗ μΈΤΑΝΑσΤΩΝ

ΚΕΘΕΑ MOSAIC
Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC υποστηρίζει μετανάστες και πρόσφυγες
με πρόβλημα χρήσης ουσιών, προσφέροντας τόσο υπηρεσίες μείωσης της συνδεόμενης με τη χρήση βλάβης όσο
και προετοιμασίας για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα
του ΚΕΘΕΑ. Παρέχει, επιπλέον, εστιασμένη πρόληψη και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετανάστες και πρόσφυγες
που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδο-οικογενειακών σχέσεων, παραβατικότητας, ρατσισμού, κοινωνικού αποκλεισμού ή βρίσκονται σε κατάσταση συναισθηματικής κρίσης.
Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC αξιοποιεί ομάδες εθελοντών, οι οποίες
σχηματίζονται από τους ίδιους τους εξυπηρετουμένους. Οι
ομάδες λειτουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τις κοινότητες των μεταναστών και προσφύγων αλλά και ως μέσο
προσωπικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής δραστηριοποίησης για τα μέλη τους.

Στις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ MOSAIC περιλαμβάνονται:

• Ενημέρωση και συμβουλευτική
• Ψυχολογική στήριξη

• Φροντίδα της υγείας
• Προετοιμασία για ένταξη σε διαδικασία
ψυχικής απεξάρτησης

• Νομική ενημέρωση
• Μαθήματα ελληνικών
• Συμβουλευτική υποστήριξη

για την κοινωνική ενσωμάτωση

• Οικογενειακή υποστήριξη
• Συμβουλευτική σε χώρους κράτησης
Το 2016 το ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ανταποκρινόμενο σε σχετικά
αιτήματα, διοργάνωσε σεμινάρια για την εξάρτηση και τη
διαπολιτισμικότητα και συνέχισε τη συνεργασία του με δίκτυα υποστήριξης, συλλόγους μεταναστών και εκπαιδευτικές
μονάδες, σε δράσεις πρόληψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και πολιτισμού.
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Απριλιου

«Μια Συμφωνία για την Ιθάκη»
είναι ο τίτλος του επετειακού CD
για τα 30 χρόνια της θεραπευτικής
Κοινότητας ΙΘΑΚΗ
με την Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης. Στο συλλεκτικό
άλμπουμ συμμετέχουν
αφιλοκερδώς οι καλλιτέχνες:
Δήμητρα Γαλάνη, Δώρος
Δημοσθένους, Ελεονώρα
Ζουγανέλη, Γιάννης Κότσιρας,
Severine Maquaire
και Vassilikos

Θεατρική παράσταση
από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
σε μεγάλες πόλεις της Κρήτης

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, με την 6η Δημοτική
Κοινότητα της Αθήνας,
τον κινηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ και τις
Λέσχες Φιλίας της 6ης Δημοτικής
Κοινότητας, πραγματοποιεί εκδήλωση
για τη συλλογή φαρμάκων
για τους πρόσφυγες

Για την ενίσχυση των θεραπευτικών
προγραμμάτων το ΚΕΘΕΑ
και οι Σύλλογοι Οικογένειάς του
διοργανώνουν πασχαλινά παζάρια
σε μεγάλες πόλεις της χώρας

Η θεατρική ομάδα Κράμα
του ΚΕΘΕΑ MOSAIC συμμετέχει
στο Υou.Th.i Festival,
ένα φεστιβάλ θεάτρου
για τη διαφορετικότητα,
την ελεύθερη έκφραση
και τη συνεργασία
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AπΈΞΑρΤΗσΗ Απο Το ΑλΚοολ
ΚΑι ΤΑ ΤυΧΈρΑ πΑιΧΝιΔιΑ

Η περίοδος της κρίσης ευνοεί συμπεριφορές, όπως η καταφυγή στο αλκοόλ ως μορφή αυτοθεραπείας και η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην προσπάθεια αναπλήρωσης του χαμένου
εισοδήματος. Για την αντιμετώπιση αυτών των μορφών εξάρτησης λειτουργεί το εξειδικευμένο
πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, το οποίο προσέφερε το 2016 υπηρεσίες σε 443 άτομα. Ανταποκρινόμενα
σε σχετικά αιτήματα, υπηρεσίες απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια έχουν αρχίσει
να προσφέρουν τα τελευταία χρόνια και προγράμματα του ΚΕΘΕΑ στην περιφέρεια.
ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ
Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ προσφέρει εξατομικευμένη θεραπεία σε
εξωτερική βάση, υποστηρίζοντας τόσο τους ίδιους τους
ενδιαφερομένους όσο και τις οικογένειές τους. Στους
κύριους στόχους του περιλαμβάνονται:

• Περιορισμός της χρήσης /ενασχόλησης
ή πλήρης αποχή από το αλκοόλ
και τα τυχερά παιχνίδια

• Αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής
και σωματικής υγείας

• Αποχή από βίαιες ή παραβατικές μορφές
συμπεριφοράς

• Αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων
• Δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου

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

• Λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας 1114
για την παθολογική ενασχόληση
με τα τυχερά παιχνίδια (βλ. σελ. 18)

Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ συνέχισε το 2016 τόσο τα διαδραστικά
θεατρικά εργαστήρια για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, που
υλοποιούνται σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, όσο και
τη συνεργασία του με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού των καζίνο.
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Τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
δημιουργούν τον δικό τους
«τοίχο καλοσύνης»
στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
για τους άπορους συμπολίτες τους

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας
Μουσείων 2016 διοργανώνει
εκδηλώσεις στο Ιστορικό Αρχείο
της Εθνικής Τράπεζας

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ βάφει
τους εσωτερικούς χώρους της μονάδας
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για
ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής
υγείας «ΘΑΛΠΟΣ Ι»

Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
και ο Ατρόμητος Χαλανδρίου
συναντιούνται
στο Δημοτικό Γήπεδο Χαλανδρίου
σε μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση
για την ανάδειξη
της αξίας της ζωής

Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ συμμετέχει
στο Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ
Cosmopolis στην Καβάλα
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ΑΝΤιμΈΤΩπισΗ
ΤΗσ ΔιπλΗσ ΔιΑγΝΩσΗσ

To 2016 το ΚΕΘΕΑ μπόρεσε να θέσει ξανά σε λειτουργία τα 7 Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά
Κέντρα διπλής διάγνωσης, σε συνέχεια απόφασης του Υπουργείου Υγείας η οποία έδωσε τη δυνατότητα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για διάστημα 8 μηνών. Τα Κέντρα υποστήριξαν
515 άτομα, άμεσα εξυπηρετουμένους και μέλη των οικογενειών τους. Η λειτουργία τους είχε
σταματήσει στα μέσα του 2015 με τη λήξη του προγράμματος του ΕΣΠΑ στο οποίο ήταν ενταγμένα.
Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για συστηματική και συνεχόμενη υποστήριξη των ανθρώπων
με διπλή διάγνωση παραμένει ζητούμενο για το ΚΕΘΕΑ.
Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα
για τη διπλή διάγνωση
Τα Κέντρα στόχευαν συγχρόνως στην αντιμετώπιση ή σταθεροποίηση της ψυχικής διαταραχής και στη διακοπή της εξαρτητικής συμπεριφοράς, στην πρόληψη της υποτροπής και
στην ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον. Η ψυχιατρική φροντίδα όσο και οι υπηρεσίες με στόχο την απεξάρτηση προσφέρονταν από την ίδια διεπιστημονική ομάδα σε μια ενιαία
χωροταξικά μονάδα. Οι υπηρεσίες τους περιελάμβαναν:

• Ψυχιατρική διάγνωση και υποστήριξη
• Σχεδιασμό και παρακολούθηση
της φαρμακευτικής αγωγής

• Ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες
• Οικογενειακές συνεδρίες

• Παρακολούθηση και πρόληψη
για θέματα σωματικής υγείας

• Ψυχοεκπαίδευση
• Διασύνδεση με δομές ψυχικής υγείας, κοινωνικές
και προνοιακές υπηρεσίες

• Παραπομπές σε δομές ψυχικής υγείας ή

προγράμματα απεξάρτησης, όπου ήταν ενδεδειγμένο

• Κινητοποίηση για ένταξη στην εκπαίδευση
και διασύνδεση με εκπαιδευτικές δομές

• Υποστήριξη για ένταξη ή παραμονή

στην αγορά εργασίας, όπου ήταν ενδεδειγμένο

• Εκπαίδευση στην πρόληψη της υποτροπής
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ΈΚπΑιΔΈυσΗ,
ΦροΝΤιΔΑ ΤΗσ υγΈιΑσ, ΝομιΚΗ σΤΗριΞΗ

Η κατάχρηση και η εξάρτηση επηρεάζουν αρνητικά πολλές πτυχές της ζωής του ατόμου, όπως η
υγεία, η εκπαιδευτική πορεία, η επαγγελματική εξέλιξη και η σχέση με τον νόμο. Με εξειδικευμένες υπηρεσίες το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει τα μέλη του σε αυτούς τους τομείς, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης που έχει στόχο την κοινωνική ένταξη.
Στόχοι της εκπαίδευσης και κατάρτησης
Η εμπλοκή με τη χρήση, ιδίως όταν είναι μακροχρόνια, συνδέεται συχνά με χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης,
περιορισμένη εργασιακή πείρα, έλλειψη δεξιοτήτων απαραίτητων για την αναζήτηση, εύρεση και διατήρηση της εργασίας, απουσία δικτύων και πηγών πληροφόρησης για την
ένταξη στην αγορά εργασίας. Στοχεύοντας στην κοινωνική
και εργασιακή ένταξη, το ΚΕΘΕΑ προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια θεραπείας, με στόχους:

• Την επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία

και την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ελλείψεων

• Την αναβάθμιση των τυπικών προσόντων
• Τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό
προσανατολισμό

• Την καλλιέργεια νέων προσωπικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων και νέων ενδιαφερόντων

• Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
• Την επαγγελματική κατάρτιση
• Τη δικτύωση με επιχειρήσεις, εργοδότες,
κοινωνικούς φορείς και συλλόγους για την
προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει δομές εκπαίδευσης - κατάρτισης, στελεχωμένες
με εξειδικευμένο προσωπικό, αξιοποιεί ως εθελοντές εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, συνεργάζεται με δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες αλλά και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι προσφέρουν υπο-

τροφίες στα μέλη του. Σημαντικός συντελεστής στην προσπάθεια αυτή είναι και οι δράσεις του ΚΕΘΕΑ για άρση του
κοινωνικού στιγματισμού ο οποίος δυσχεραίνει την ένταξη
των απεξαρτημένων στην αγορά εργασίας.

Εκπαιδευτικές δομές και δράσεις
Στις εκπαιδευτικές δομές του ΚΕΘΕΑ συγκαταλέγονται:

‣ Τμήματα Εκπαίδευσης σε όλα τα θεραπευτικά προγράμματα, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διερεύνηση των
εκπαιδευτικών αναγκών των μελών και την οργάνωση
κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης
εντός τους θεραπευτικού προγράμματος ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.

‣ 3 Μεταβατικά Σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λά-

ρισα, τα οποία αξιοποιούν τον νόμο για τους κατ’ οίκον
διδαχθέντες. Στα Σχολεία λειτουργούν, ανάλογα με τις
ανάγκες, τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Οι μαθητές των
Σχολείων του ΚΕΘΕΑ είναι εγγεγραμμένοι σε δημόσιες
σχολικές μονάδες, στις προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις των οποίων συμμετέχουν. Η φοίτησή τους
στα Μεταβατικά Σχολεία διευκολύνει την επανένταξή
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία παράλληλα με τη
θεραπευτική προσπάθεια.

‣ 2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματι-

κής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με
παραρτήματα σε διάφορες πόλεις. Τα ΕΚΚΕΕ υλοποιούν
προγράμματα, προκατάρτισης, κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού για μέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων.

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016

‣ 4 Παραγωγικές Μονάδες: το τυπογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ

+ΧΡΩΜΑ, εργαστήρι κεραμικής, ξυλουργείο και αγρόκτημα, όπου υπάρχει η δυνατότητα αμειβόμενης και ασφαλιζόμενης μαθητείας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, διάρκειας έως 8 μηνών. Μετά την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που καλύπτει την ασφάλιση των μαθητευομένων, το 2016 ξανάρχισε, ύστερα από 3 έτη διακοπής, η ένταξη μελών του ΚΕΘΕΑ στις μονάδες με το
θεσμό της μαθητείας.

ΈΚπΑιΔΈυΤιΚΑ σΤοιΧΈιΑ 2016
Επιτυχία σε προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις: 171 άτομα
Επιτυχία στις πανελλαδικές: 20 άτομα
Εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
εντός ΚΕΘΕΑ: 225 άτομα
Ξένες γλώσσες/ελληνικά ως ξένη γλώσσα
εντός ΚΕΘΕΑ: 246 άτομα
Ατομική συμβουλευτική και επαγγελματικός
προσανατολισμός εντός ΚΕΘΕΑ: 643 άτομα
Ομαδική συμβουλευτική και επαγγελματικός
προσανατολισμός εντός ΚΕΘΕΑ: 900 άτομα
Καλλιτεχνικές, αθλητικές και εθελοντικές
ομάδες εντός ΚΕΘΕΑ: 1.558 συμμετοχές
Μαθητευόμενοι στις παραγωγικές μονάδες
του ΚΕΘΕΑ: 11 άτομα
Υποτροφίες από εκπαιδευτικούς φορείς: 39
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Υπηρεσίες φροντίδας της υγείας
Για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας των χρηστών το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει στην Αθήνα το Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο, αποτελούμενο από τη Μονάδα Ψυχικής
και τη Μονάδα Σωματικής Υγείας, όπου παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γενικής ιατρικής, παιδοψυχιατρικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρικής. Προσφέρονται,
επίσης, υπηρεσίες πρόληψης όλων των βαθμίδων στους
παραπάνω τομείς και πραγματοποιούνται παραπομπές σε
δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Οι δύο μονάδες στελεχώνονται
από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
στους τομείς ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής, παθολογίας,
νοσηλευτικής και οδοντιατρικής. Επιπλέον, το 2016 υπηρεσίες φροντίδας της υγείας προσέφερε και το χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Δίκτυο Φροντίδας
Εξαρτημένων στον Δρόμο.

‣ Το 2016 οι μονάδες σωματικής και ψυχικής υγείας του
ΚΕΘΕΑ εξυπηρέτησαν συνολικά 879 διαφορετικά άτομα,
πραγματοποιώντας περισσότερες από 2.000 ιατρικές
πράξεις.

Υπηρεσία Νομικής Στήριξης
Για να βοηθήσει τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων 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 και συμβουλευτική για τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, νομική στήριξη στα άπορα μέλη που βρίσκονται στη φάση της επανένταξης, νομική βοήθεια σε κρατούμενους ή αποφυλακισμένους και απάλειψη από το ποινικό μητρώο των απεξαρτημένων χρηστών καταδικαστικών αποφάσεων ή εκκρεμών
διώξεων. Το 2016 η Υπηρεσία Νομικής Στήριξης ασχολήθηκε με 77 υποθέσεις.
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προλΗψΗ
ΚΑι ΈγΚΑιρΗ πΑρΈμΒΑσΗ

Οι ανάγκες για παρεμβάσεις πρόληψης εκδηλώνονται πιο έντονα την περίοδο της κρίσης, όπως
φαίνεται από τον αυξημένο αριθμό αιτημάτων που δέχεται το ΚΕΘΕΑ. Το 2016 στα προγράμματα
πρόληψης συμμετείχαν 8.080 άτομα, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Tα προγράμματα
αυτά απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό και σε ομάδες με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου.
Πραγματοποιούνται σε συνεργασία με σχολικές μονάδες, τοπικές κοινωνίες, φορείς και επαγγελματίες
στον χώρο της εκπαίδευσης, της κοινωνικής φροντίδας, της παιδικής προστασίας κ.ά.
Oι στόχοι των προγραμμάτων πρόληψης
και έγκαιρης παρέμβασης
Μέσα από προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζονται βάσει
των αναγκών των αποδεκτών τους και εφαρμόζονται από
εξειδικευμένο προσωπικό πρόληψης, το ΚΕΘΕΑ στοχεύει:

• στον περιορισμό των επιβαρυντικών παραγόντων
για επικίνδυνες μορφές συμπεριφοράς, όπως
η χρήση ουσιών, και στην ενίσχυση
των παραγόντων προστασίας

• στην εκπαίδευση των νέων σε δεξιότητες ζωής,
στην κατάλληλη ενημέρωσή τους και στην
ενδυνάμωσή τους για υπεύθυνες αποφάσεις
και υγιείς επιλογές

• στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση

της χρήσης ουσιών και άλλων βλαπτικών μορφών
συμπεριφοράς σε παιδιά και νέους

• στην εκπαίδευση επαγγελματιών στην αγωγή υγείας
και στην πρόληψη

ενώ ολοκληρώθηκαν και οι ενημερωτικές δράσεις του
ΚΕΘΕΑ για καθηγητές, μαθητές και γονείς στο πλαίσιο της
συνεργασίας του με την Περιφέρεια Αττικής.
Στη Θεσσαλία πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις πρόληψης
σε 12 σχολικές μονάδες και συνεχίστηκε η εκπαίδευση
καθηγητών και η ενημέρωση διευθυντών στα γυμνάσια
και λύκεια της Μαγνησίας και των Σποράδων.
Στην περιφέρεια Κρήτης συνεχίστηκαν οι δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε μαθητές γυμνασίων, γενικών και επαγγελματικών λυκείων, φοιτητές, καθηγητές και
γονείς, στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Λασίθι. Ανάλογες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Ρόδο. Εγκαινιάστηκε,
επίσης, συνεργασία με το Κέντρο Προστασίας Παιδιού και
τη Στέγη Ανήλικων Αγοριών Ηρακλείου σε θέματα χρήσης
ουσιών και προβληματικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο.
Στην Αργολίδα πραγματοποιήθηκε 3ήμερο εκπαιδευτικό
σεμινάριο ενημέρωσης και δικτύωσης για στελέχη διαφόρων υπηρεσιών της περιοχής που έρχονται σε επαφή με
εξαρτημένους.

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

Πρόληψη στις σχολικές κοινότητες
Οι παρεμβάσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ αφορούν όλες τις
βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας,
όπως οι υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας, οι υπεύθυνοι Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και οι σχολικοί σύμβουλοι.
Το 2016 στην περιφέρεια Αττικής πραγματοποιήθηκαν μακροχρόνια προγράμματα πρόληψης σε 8 σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών.
Βραχύχρονα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης υλοποιήθηκαν σε 29 σχολικές μονάδες της Αθήνας,

Μνημόνιο συνεργασίας
με το Υπουργείο Παιδείας
Το 2016 το ΚΕΘΕΑ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με
το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε μέσα
στη χρονιά μια μακροχρόνια παρέμβαση σε εκπαιδευτικούς που είχε στόχο τη συστηματική διερεύνηση των
αναγκών τους και, εν συνεχεία, τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα
προωθεί την ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος με
την ενεργητική συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας.
Ως χρηστικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς που θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα δημιουργήθηκε ο «Οδηγός
για ασφαλή σχολεία». Η έκδοση του Οδηγού χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.
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προλΗψΗ ΚΑι ΈγΚΑιρΗ πΑρΈμΒΑσΗ

Πρόληψη της σχολικής διαρροής

Έγκαιρη παρέμβαση
από τη Μονάδα Πρόληψης ΙΚΑΡΟΣ

Με τη συμμετοχή 36 παιδιών, εφαρμόστηκε για 8η χρονιά
το μακροχρόνιο «Πρόγραμμα υποστήριξης της μετάβασης
από το δημοτικό στο γυμνάσιο» για μαθητές 11 έως 15 ετών,
το οποίο έχει κύριο στόχο την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και βλαπτικών μορφών συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συστηματική ενισχυτική διδασκαλία, ομάδες ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων και ατομικές συναντήσεις για τους μαθητές, καθώς
και μηνιαίες συναντήσεις με τους γονείς τους.

Ο ΙΚΑΡΟΣ στοχεύει στην υποστήριξη νέων με συμπεριφορά
υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών και άλλες παραβατικές
μορφές συμπεριφοράς, καθώς και των οικογενειών τους.
Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργασίας και
παραπομπών με τους επιμελητές ανηλίκων Αθήνας, τη Στέγη
Προστασίας Ανηλίκων Αθήνας, τα Παιδικά Χωριά SOS,
παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, ιδρύματα κ.ά. Παράλληλα, ο
ΙΚΑΡΟΣ συνέχισε το 2016 να παρέχει υπηρεσίες έγκαιρης
παρέμβασης, διαχείρισης κρίσεων και περιστατικών βίας
στην εκπαιδευτική κοινότητα του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του με τον οργανισμό. Έμφαση,
επίσης, δόθηκε στην εκπαίδευση επαγγελματιών που δουλεύουν σε ιδρύματα για νέους.

Πρόληψη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Μέσω βιωματικών σεμιναρίων διάρκειας 4-6 ωρών υλοποιήθηκαν βραχύχρονα προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων για φοιτητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Αθηνών,
τη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τις Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών, την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών
Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής HelMSIC κ.ά.

Πρόληψη στις Ένοπλες Δυνάμεις
Στο πλαίσιο μιας νέας συνεργασίας πρόληψης και έγκαιρης
παρέμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στη Χίο και σε φοιτούντες
στη Σχολή Πυροβολικού.

Πρόληψη και κοινοτική ανάπτυξη–
Στέκι Νέων
Το Κέντρο Πρόληψης και Κοινοτικής Ανάπτυξης του ΚΕΘΕΑ
στα Εξάρχεια στοχεύει στην ψυχοκοινωνική ενίσχυση παιδιών και νέων και στην ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της πρόληψης. Και το 2016 λειτούργησαν σε καθημερινή βάση ψυχοεκπαιδευτικές και
δημιουργικές ομάδες. Η μέση ημερήσια δύναμη του Στεκιού
ήταν 28 άτομα. Το καλοκαίρι το Στέκι πραγματοποίησε το
καθιερωμένο θερινό πρόγραμμα για εφήβους που παρέμειναν στην πρωτεύουσα, στο οποίο συμμετείχαν 30 άτομα.

Εκπαίδευση εθελοντών στην πρόληψη
Εκατόν τρία άτομα εκπαιδεύτηκαν από το Δίκτυο Πρόληψης
& Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μέσω ενημερώσεων, βιωματικών εργαστηρίων και εποπτικών συναντήσεων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν εθελοντικό έργο στον τομέα της πρόληψης. Εξήντα δύο από
τους εθελοντές απασχολήθηκαν σε υπηρεσίες και δράσεις
του Δικτύου.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟ 2016
ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΓΟΝΕΙΣ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ/ΑΛΛΟΙ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 2016

730
3.934
404
526
385

517
200
117
80
394

50
624
35
84
-

ΣΥΝΟΛΟ

5.979

1.308

793
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ΔιΑ Βιου μΑΘΗσΗ
ΚΑι ΈπΑγγΈλμΑΤιΚΗ ΑΝΑπΤυΞΗ

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016

Προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ)
Το 2016 σημαντική εξέλιξη στο πεδίο της εκπαίδευσης στελεχών ήταν η έναρξη του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις». Το
πρόγραμμα υλοποιείται από τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ. Λόγω του υψηλού αριθμού αιτήσεων δημιουργήθηκαν δύο τμήματα στη
Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, στα οποία συμμετέχουν
συνολικά 70 φοιτητές, απόφοιτοι Νομικής, Ψυχολογίας, Ιατρικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας κ.ά.
Άρχισε, επίσης, η λειτουργία, σε συνέχεια αιτήματος του
ΚΕΘΕΑ, ειδικής κατεύθυνσης για την αντιμετώπιση των
εξαρτήσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» που υλοποιεί η Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας.

Προγράμματα δια βίου μάθησης
Το 2016 συνεχίστηκαν τα προγράμματα δια βίου μάθησης
για συμβούλους εξαρτήσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες 146
στελεχών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλων φορέων:

‣ «Συμβουλευτική στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτη-

σης: Γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις στην επαγγελματική πρακτική», σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο.

‣ «Διοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασμός στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

‣ «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινι-

κού σωφρονισμού», σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) και με την πιστοποίηση του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

‣ Κύκλος εκπαιδευτικών συναντήσεων δραματοθερα-

πείας, στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι της Δραματικής Σχολής
του Ωδείου Αθηνών.

Εκπαίδευση φοιτητών
Το έτος που πέρασε αυξήθηκαν οι θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών, και στις δομές του ΚΕΘΕΑ εντάχθηκαν 73 φοιτητές σχολών ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
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Οργανώθηκαν, επίσης, δύο ειδικά προγράμματα σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής HelMSIC, στα οποία συμμετείχαν
συνολικά 210 φοιτητές Ιατρικής από όλες τις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας:

‣ Το βραβευμένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φοιτητών
Ιατρικής εργαστήρι θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης «LSD-Learning Strategies about Drugs».

‣ Το Project TREAT, που αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα θερινής κατασκηνωτικής βιωματικής συν-εκπαίδευσης φοιτητών Iατρικής με τα μέλη της θεραπευτικής
κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ.

Πιστοποίηση δομών και στελεχών
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΚΕΘΕΑ για αναβάθμιση
των δομών εκπαίδευσης και προσφορά εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στον γενικό πληθυσμό, πιστοποιήθηκαν από
τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) δυο δομές
του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Πειραιά ως Κέντρα Δια βίου
Μάθησης 1 (ΚΕΔΙΒΙΜ 1). Tα Κέντρα θα παρέχουν μη τυπική
και άτυπη εκπαίδευση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική στον γενικό πληθυσμό.
Η προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ για διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα των εξαρτήσεων συνεχίστηκε με την ολοκλήρωση και υποβολή, σε συνεργασία με
τους κοινωνικούς εταίρους, της πρότασης προς τον ΕΟΠΠΕΠ
για το εθνικό επαγγελματικό περίγραμμα των συμβούλων
εξαρτήσεων, καθώς και μέσα από τη λειτουργία της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής πιστοποίησης για την Ελλάδα,
την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, την οποία έχει συστήσει το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το IC&RC (International
Certification Reciprocity Consortium).

Επιστημονικές εκδόσεις και βιβλιοθήκη
Eκδόθηκαν δύο τεύχη της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης του ΚΕΘΕΑ «Εξαρτήσεις». Συνεχίστηκε η λειτουργία της
εξειδικευμένης σε θέματα εξαρτήσεων βιβλιοθήκης του
οργανισμού, η οποία δέχθηκε περισσότερες από 2.000 φυσικές και ηλεκτρονικές επισκέψεις μέσα στο έτος.

σ Τ ι γ μ ι ό Τ υ π α
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ιουΝιου

Θεατρική παράσταση
«Όρνιθες: Η κοινωνία των Τεχνών»
από το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Συναυλία με το μουσικό
συγκρότημα «Κάπως έτσι»
από το ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
στην Πάτρα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Εικαστική δημιουργία από το
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Ελληνικό και ξένο ροκ
στη συναυλία του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Έκθεση φωτογραφίας
από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Θεατρική παράσταση «Ο παίχτης»
από το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Ταινία μικρού μήκους
«Μέσα από τα μεσάνυχτα»
από το ΚΕΘΕΑ MOSAIC
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Ξενάγηση στην
περιοχή της Κυψέλης
από το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Συναυλία με τον
Μπάμπη Στόκα από το
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα

Ενημερωτικές και άλλες δράσεις
από το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στο Ναύπλιο

Basket Street Ball στην Ιεράπετρα
από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
σε συνεργασία με
τον Δήμο Ιεράπετρας

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016
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Ποδηλατοδρομία
στη Θεσσαλονίκη
από το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Οι STAVENTO τραγουδούν για το
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Αμμουδάρα
στο Ηράκλειο Κρήτης

Συναυλία με τον Λουδοβίκο
των Ανωγείων από το
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στον Βόλο

Τουρνουά 5Χ5
από το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
σε συνεργασία με τοπικούς φορείς
στα Γιάννενα

Συναυλία με τον
Δημήτρη Κοργιαλά
και το συγκρότημα Jukebox
από το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
στην Καλαμάτα

Καλλιτεχνικές δράσεις
από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
στα Χανιά

«Silent Mood», ταινία μικρού μήκους
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
από το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης
και Έγκαιρης Παρέμβασης
του ΚΕΘΕΑ

Ενημέρωση, δραστηριότητες
για παιδιά, συναυλίες, δρώμενα,
στο 4ο Φεστιβάλ
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
στη Θεσσαλονίκη

Συναυλία με το συγκρότημα «ΧΟΡΔΕΣ»
του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ,
τον Μάκη Ψαραδέλλη
και τους φίλους του από το
ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ενημερωτική παρέμβαση
από το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ
στη Δράμα

σ Τ ι γ μ ι ό Τ υ π α
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ιουλιου-ΑυγουσΤου

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
διοργανώνουν διήμερο κινηματογραφικών προβολών στον Σύλλογο
Ελλήνων Αρχαιολόγων

Η «Μπάντα της ΣΤΡΟΦΗΣ» διοργανώνει συναυλία στη Ζάκυνθο
με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
Σκουλικάδου και του Δήμου Ζακύνθου

Ο Gilberto Gerra, του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά
και το Έγκλημα, επισκέπτεται το ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
στις φυλακές Διαβατών

Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και το ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ συμμετέχουν
στο 7ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου Θεραπευτικών Προγραμμάτων
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ συμμετέχει σε έκθεση στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016

ΈρΈυΝΑ
ΚΑι ΑΞιολογΗσΗ

Το ΚΕΘΕΑ βασίζεται στην έρευνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, τη
χάραξη στρατηγικής και την τεκμηρίωση του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους από τη λειτουργία
των προγραμμάτων απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης. Το 2016 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία
το υποσύστημα για τα κλινικά στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΚΕΘΕΑ,
ανοίγοντας νέες προοπτικές στις ερευνητικές δραστηριότητες του Οργανισμού. Άρχισε, επίσης,
η έρευνα πεδίου για την αξιολόγηση των υπηρεσιών απεξάρτησης της Κύπρου, έργο που έχει
αναλάβει το ΚΕΘΕΑ μετά από διεθνή διαγωνισμό.
Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα ΚΕΘΕΑ:
Προδιαγραφές και σχεδιασμός εφαρμογής
για τα κλινικά στοιχεία
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΚΕΘΕΑ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα στρατηγικής ανάπτυξης
συνολικά για τον οργανισμό, ανοίγοντας, μεταξύ άλλων,
νέες δυνατότητες για το κλινικό και ερευνητικό του έργο.
Το 2016 το Σύστημα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, εξέλιξη
που επιτρέπει τη συστηματική και ποιοτικά αναβαθμισμένη
αξιοποίηση των κλινικών δεδομένων.

Αξιολόγηση υπηρεσιών
Συνεχίστηκε η συλλογή και συστηματοποίηση των δεικτών
που επιτρέπουν τη διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων και εφαρμόστηκαν νέες μέθοδοι για την παρακολούθηση της ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων από τις υπηρεσίες του
ΚΕΘΕΑ.
Μετά την κατακύρωση στο ΚΕΘΕΑ του διαγωνισμού για την
αξιολόγηση του δικτύου των υπηρεσιών απεξάρτησης της
Κύπρου, η έρευνα πεδίου βρίσκεται κοντά στο στάδιο ολοκλήρωσης. Τους πρώτους μήνες του 2017 αναμένεται να
κατατεθεί η συνολική έκθεση αξιολόγησης.

Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών
των εξυπηρετουμένων
Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες χρήσης των ατόμων
που προσέρχονται στα Συμβουλευτικά του Κέντρα σε όλη
την Ελλάδα. Επιπλέον, το 2016 συνεχίστηκε η παρακολούθηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον χρόνο παραμονής στη θεραπεία μέσα από τη συνδυαστική ανάλυση των
χαρακτηριστικών των εξυπηρετουμένων και της θεραπευτικής τους πορείας.

Το 2016 ξεκίνησε η μελέτη των κοινωνιο-δημογραφικών
χαρακτηριστικών και των συνθηκών χρήσης των ατόμων
που απευθύνθηκαν στις θεραπευτικές υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ
για βοήθεια σχετικά με τη χρήση ουσιών κατά την δεκαετία
2006-2015. Κύριος στόχος της μελέτης είναι η καταγραφή
των συστηματικών αλλαγών στα χαρακτηριστικά των εξυπηρετουμένων στο ΚΕΘΕΑ σε συνάρτηση με τις κοινωνικοπολιτικές μεταβολές των τελευταίων ετών.

Συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ
Η συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία)
αφορά αφενός την παροχή στοιχείων για τον υπολογισμό
των επιδημιολογικών δεικτών και τη σύνταξη της ετήσιας
έκθεσης για το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ελλάδα
και αφετέρου την αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
θεραπείας και πρόληψης σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του συστήματος EDDRA του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά (EMCDDA).

Συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ
Το ΚΕΘΕΑ συμμετείχε στις ομάδες εργασίας που οργάνωσε
το ΚΕΕΛΠΝΟ για την συστηματοποίηση της παρακολούθησης των κρουσμάτων ηπατίτιδας και HIV/AIDS στον πληθυσμό των εξαρτημένων χρηστών. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη αποτύπωση της κατάστασης υγείας των εξυπηρετουμένων.

Εποπτεία σε έρευνες τρίτων προσώπων
Εικοσιένας επιστήμονες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και στελέχη
φορέων, διενήργησαν, ύστερα από αίτημά τους, έρευνες στα
θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, υπό την εποπτεία
και τον συντονισμό του Τομέα Έρευνας του Οργανισμού στο
πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει στο ΚΕΘΕΑ.
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ΈΝΗμΈρΩσΗ
ΚΑι ΈυΑισΘΗΤοποιΗσΗ

Σε όλη την Ελλάδα τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ λειτουργούν ως πυρήνες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, προάγοντας μηνύματα πρόληψης, κινητοποιώντας για θεραπεία, αμβλύνοντας
το στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι ενημερωτικές του ενέργειες πραγματοποιούνται με το
λιγότερο δυνατό κόστος, χάρη στην ενεργητική συμμετοχή μελών και εθελοντών του ΚΕΘΕΑ και
την αφιλοκερδή συμβολή επαγγελματιών και ΜΜΕ, ώστε να εξοικονομούνται πόροι πολύτιμοι για
τo θεραπευτικό έργο. Όλο το έντυπο ενημερωτικό υλικό τυπώνεται στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ.
Ενημέρωση στις τοπικές κοινωνίες
Με δεκάδες ανοικτές εκδηλώσεις, ενημερωτικές παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντισμού,
προστασίας του περιβάλλοντος, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού, τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ ενημέρωναν και ευαισθητοποιούσαν τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη διάρκεια της
χρονιάς. Πολλές από τις δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν
σε συνεργασία με δημοτικές και περιφερειακές αρχές, συλλόγους, οργανώσεις, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς. Για τον σκοπό αυτόν, μέσα στο
2016 το ΚΕΘΕΑ ανέπτυξε συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Θέατρο, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Ιστορικό
Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του
Ομίλου Πειραιώς, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, το ΤΕΙ
Πειραιά, τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α. & Μ. Καλοκαιρινού,
το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κ.ά.

Συμβολή στον δημόσιο διάλογο για την
πολιτική για τα ναρκωτικά
Πραγματοποιήθηκαν 2 κεντρικές συνεντεύξεις Τύπου στην
Αθήνα: για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ΟΗΕ
για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα και τον απολογισμό έργου
του ΚΕΘΕΑ για το 2015. Εκδόθηκαν 19 ανακοινώσεις προς
τον Τύπο και 14 ενημερωτικά δελτία, με αντικείμενο τις δράσεις, τις συνεργασίες, τα ερευνητικά στοιχεία, τις θέσεις και
τις προτάσεις του ΚΕΘΕΑ για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. Ανάμεσα στις σημαντικές παρεμβάσεις του το αίτημά
του για απόσυρση από το διαδίκτυο των φωτογραφιών και

προσωπικών στοιχείων των εξαρτημένων γυναικών που
διαπομπεύτηκαν το 2012.

Συμβολή στον διεθνή διάλογο
για την πολιτική για τα ναρκωτικά
Ως σύμβουλος οργανισμός του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών,
το ΚΕΘΕΑ διοργάνωσε κατά την 59η συνεδρίαση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (CND) στη Βιέννη τον
Μάρτιο του 2016, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα:
«Απεξάρτηση στη Νότια Ευρώπη: Προσφέροντας λύσεις
σε περίοδο κρίσης», σε συνεργασία με το Proyecto Hobre
Association και την Dianova International, καθώς και έκθεση φωτογραφίας με θέμα «ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ: 20 χρόνια
δρόμος»

«Χωρίς εσένα αποκλείεται»,
αυτοχρηματοδοτούμενη καμπάνια
Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών
2016
Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 13η συνεχή χρονιά πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτική εκστρατεία, με την αφιλοκερδή συμμετοχή επαγγελματιών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσων μαζικής μεταφοράς, χώρων ψυχαγωγίας
και εστίασης. Κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας «Χωρίς
εσένα αποκλείεται» ενάντια στο στίγμα και τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
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Ψηφιακή επικοινωνία

Με καθημερινές αναρτήσεις, ο κεντρικός ιστότοπος του
ΚΕΘΕΑ (183.430 επισκέπτες το 2016), οι σελίδες του στο
facebook (50.000 φίλοι), ο λογαριασμός του στο twitter

(2.250 followers) και το κανάλι του στο youtube συνέχισαν
να αποτελούν πηγές συνεχούς ενημέρωσης για τα θέματα
της εξάρτησης και το έργο του οργανισμού.

XορΗγοι ΚΑι υποσΤΗριΚΤΈσ ΈπιΚοιΝΩΝιΑσ 2016
Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά τους φορείς, τις εταιρείες, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους επαγγελματίες
και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην προβολή του κοινωνικού του μηνύματος το 2016.
AEGEAN AIRLINES / CINE NEWS / CINE ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ / EDGAR AMBIENT MEDIA / HELLAS SITES / HELLENIC SEAWAYS / MINOAN LINES / OΣΥ
/ PIZZA FAN / PIZZA PALATINO / VILLAGE CINEMAS / XΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ / ΑΔΡΙΑΝΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ / ΑΘΗΝΑΪΚΟ–ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΩΝ / ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ / ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΣΤΑΣΥ

Εφημερίδες
7Η ΜΕΡΑ [ΚΑΒΑΛΑ] / FREE SUNDAY / GOAL / LARISSANET / ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΑΛΗΘΕΙΑ [ΧΙΟΣ] / ΑΝΑΤΟΛΗ [ΛΑΣΙΘΙ] / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
[ΙΩΑΝΝΙΝΑ] / ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ / ΑΡΓΟΛΙΔΑ / ΑΥΓΗ / ΒΗΜΑ / ΓΝΩΜΗ [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ] / ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ [ΜΥΤΙΛΗΝΗ] / ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ
[ΗΡΑΚΛΕΙΟ] / ΕΘΝΟΣ / ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ [ΙΩΑΝΝΙΝΑ] / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ [ΚΑΛΑΜΑΤΑ] / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ [ΛΑΡΙΣΑ] / ΕΜΠΡΟΣ [ΜΥΤΙΛΗΝΗ]
/ ΕΡΕΥΝΑ [ΤΡΙΚΑΛΑ] / ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ / ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ / ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ / ΘΕΣΣΑΛΙΑ / ΘΡΑΚΗ
PRESS / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ΟΣ ΑΙΩΝ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ / ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ / ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΜΑΓΝΗΣΙΑ [ΒΟΛΟΣ] / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΜΑΧΗΤΗΣ
[ΑΡΤΑ] / ΜΕΘΟΡΙΟΣ [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ] / ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ / ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ [ΙΩΑΝΝΙΝΑ] / ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΠΑΤΡΙΔΑ [ΚΟΜΟΤΗΝΗ] / ΠΑΤΡΙΣ
[ΗΡΑΚΛΕΙΟ] / ΠΟΛΙΤΗΣ [ΧΙΟΣ] / ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ [ΙΩΑΝΝΙΝΑ] / ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ [ΙΩΑΝΝΙΝΑ] / ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ [ΤΡΙΚΑΛΑ] / ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ /
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ / ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ / ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ [ΒΟΛΟΣ] / ΤΙΤΑΝΗ [ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ] / ΤΟΛΜΗ [ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ] / ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ [ΠΡΕΒΕΖΑ]
/ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τηλεοπτικοί σταθμοί
ASTRA TV [ΛΑΡΙΣΑ] / CANDIA NEWS / TRT [ΛΑΡΙΣΑ] / TV 100 / ΕΡΤ / ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV / ΚΡΗΤΗ TV / ΝΕΑ TV [ΧΑΝΙΑ]

Ραδιοφωνικοί σταθμοί
ALPHA NEWS 106,2 [ΗΡΑΚΛΕΙΟ] / BRAVO RADIO 89,6 [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] / FM 95.8 / FM 102 / KISS FM 9,61 [ΗΡΑΚΛΕΙΟ] / MADNESS 95 [ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ] /
MUSIC CLUB 105,8 [ΗΡΑΚΛΕΙΟ] / MUSICA RADIO.GR [ΛΑΡΙΣΑ] / REAL FM 107,1 [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] / ROCKHA RADIO.GR / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100,6 / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΕΡΑ ΒΟΛΟΥ / ΕΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΛΑΤΩ FM 103,3
[ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] / ΜΑΧ FM 100,2 [ΧΑΝΙΑ] / MUSICA RADIO.GR [ΛΑΡΙΣΑ] / ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑ / ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ / ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / ΡΑΔΙΟ
ΤΥΡΝΑΒΟΣ / ΡΥΘΜΟΣ 94.9 ANT1 / ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5 / ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 93,4 [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]

Ιστότοποι
aftodioikisi.gr / alexpoli.gr / alexpolisonline.com / amna.gr / bep.gr [ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ] / candianews.gr / capital.gr /
cretalive.gr / didymoteicho.net / efsyn.gr / emprosnet.gr / espireas.gr [ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ] / forfree.grgatzoli.gr / hitandrun.gr
/ kariera.gr / kathimerini.gr / ladylike.gr / larisanews.gr / larissanet.gr / lesvosreport.gr / meteo.gr / musicaradio.gr / naftemporiki.gr
/ news247.gr / oneman.gr / onlarissa.gr / paidis.com [ΛΑΡΙΣΑ) / politischios.gr / proslipsis.gr / protothema.gr / qualitynet.gr / radioevros.gr
/ real.gr / rejoin.gr / samiakignomi.gr / skywalker.gr / stokokkino.gr / thessalianews.gr / thessalika-nea.gr / trikalaenimerosi.gr / trikalaola.gr / trikalavoice.gr / trikkipress.gr / tro-ma-ktiko.blogspot.gr / unescopireas.gr [ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ)
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σΈπΤΈμΒριου

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
και η Κλεοπάτρα Χαρίτου
συνεργάζονται για την εικαστική
εγκατάσταση ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ
που εκτίθεται στην Ερμού

Μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή
και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζει
το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ στο Δημοτικό Θέατρο
Αιγάλεω «ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ»

Η Μπάντα της ΣΤΡΟΦΗΣ πραγματοποιεί
συναυλία στο φεστιβάλ της ΚΝΕ,
με τη φιλική συμμετοχή της Γιώτας Νέγκα

Ο Μανώλης Μητσιάς και ο
Χρήστος Θηβαίος τραγουδούν
στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά
για το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

Τα κρουστά του
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
με τους Encardia
στο Θέατρο Βράχων
στο Φεστιβάλ Βύρωνα

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016

ΚΈΘΈΑ
σΧΗμΑ+ΧρΩμΑ

H σύγχρονη μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ ενισχύει τον προϋπολογισμό του
ΚΕΘΕΑ, προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση σε μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων και
καλύπτει τις ανάγκες του σε έντυπο υλικό. Το 2016 η νέα κάμψη που σημειώθηκε στον κλάδο των
γραφικών τεχνών, και ιδιαίτερα της έντυπης διαφημιστικής επικοινωνίας, δεν άφησε ανεπηρέαστο
ούτε το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ. Θετική, πάντως, εξέλιξη υπήρξε η επανεκκίνηση του θεσμού
της μαθητείας στη μονάδα, σε συνέχεια νομοθετικής ρύθμισης η οποία διευθέτησε, ύστερα από
τρία χρόνια αναμονής, το ζήτημα της κάλυψης του ασφαλιστικού κινδύνου των μαθητευόμενων
μελών του ΚΕΘΕΑ.
Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ είναι μια σύγχρονη μονάδα γραφικών τεχνών, εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής. Πλήρως
καθετοποιημένη, διαθέτει τμήματα σχεδιασμού, προ-εκτύπωσης, εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας. Είναι το πρώτο τυπογραφείο της Βόρειας Ελλάδας που πιστοποιήθηκε με ISO 9001
για τη διασφάλιση ποιότητας στο σύνολο των εργασιών του
το 1999 και με FSC (Forest Stewardship Council), από το 2014,
για την προέλευση και ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση του
χαρτιού εκτύπωσης. Μέχρι σήμερα η μονάδα έχει προσφέρει εκπαίδευση-κατάρτιση σε περισσότερα από 150 μέλη
και αποφοίτους του ΚΕΘΕΑ.
Εξαιτίας του γενικού δυσμενούς οικονομικού κλίματος, το
2016 συνεχίστηκε η κάμψη του κλάδου γραφικών τεχνών,
ο οποίος έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα τα τελευταία χρόνια. Το περιβάλλον αυτό επηρέασε αρνητικά και το ΚΕΘΕΑ
ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ. Οι πωλήσεις του έφτασαν τα 1.138.072 €, το
λειτουργικό κέρδος προ αποσβέσεων διαμορφώθηκε στα
11.639 €, ενώ το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα μετά από

αποσβέσεις και προβλέψεις υπήρξε αρνητικό, ανερχόμενο
στα -99.457 €. Η σημαντική μείωση του παραγωγικού προσωπικού της μονάδας, λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων, εδώ και πολλά χρόνια, συνέτεινε σημαντικά σε
αυτό το αποτέλεσμα, αφού δεν της επέτρεψε να ανταποκριθεί σε περισσότερες προτάσεις συνεργασίας.
Θετικές προοπτικές για την πορεία του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ
στη συνέχεια δημιουργούν το αξιόλογο πελατολόγιό του,
οι περιορισμένες επισφαλείς απαιτήσεις, η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και η συνέπεια της μονάδας στις υποχρεώσεις της προς τρίτους. Σημαντική εξέλιξη υπήρξε, επίσης, και η επανεκκίνηση των θεσμού της μαθητείας στη
μονάδα το 2016, καθώς, ύστερα από τρία χρόνια αναμονής,
ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την κάλυψη
του ασφαλιστικού κινδύνου των καταρτιζόμενων μελών του
ΚΕΘΕΑ.
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ΈπιΧορΗγουμΈΝΑ ΚΑι
συγΧρΗμΑΤοΔοΤουμΈΝΑ προγρΑμμΑΤΑ

Μέσα από προγράμματα ΕΕ/ΕΣΠΑ και άλλες πηγές χρηματοδότησης το ΚΕΘΕΑ συγκεντρώνει
πρόσθετους πόρους, ώστε να ανταποκριθεί σε νέες ανάγκες, να αναβαθμίσει τη λειτουργία του
και να ενισχύσει την εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα των εξαρτήσεων. Για τις νέες μονάδες
που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο, βασική επιδίωξη του ΚΕΘΕΑ είναι να εξασφαλίζει τη
βιωσιμότητα και τη συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών.
Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων
στον Δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Στο τέλος του 2016 ολοκληρώθηκε η λειτουργία του Δικτύου
Φροντίδας στον Δρόμο για τα εξαρτημένα άτομα σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος». Στο πλαίσιο του τριετούς αυτού προγράμματος το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» χρηματοδότησε
πλήρως την κατασκευή και τον εξοπλισμό δύο Κινητών
Μονάδων, και κάλυψε τη μισθοδοσία του εξειδικευμένου
προσωπικού που τις στελέχωσε. Στη διάρκεια της λειτουργίας του το Δίκτυο ανέπτυξε ένα μεγάλο και ευέλικτο φάσμα
υπηρεσιών, απαντώντας σε κρίσιμες ανάγκες των εξαρτημένων την περίοδο που διανύουμε (βλ. σελ. 17).

«Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές
κατηγορίες πληθυσμού»Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Το 2016 τέθηκε σε πλήρη και παραγωγική λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΚΕΘΕΑ,
ένα έργο που θέτει την τεχνολογία στην υπηρεσία της απεξάρτησης. Το ΟΠΣ ενοποίησε σε ένα δίκτυο όλες τις υπηρεσίες
του ΚΕΘΕΑ πανελλαδικά με τη βοήθεια νέου κεντρικού και
περιφερειακού εξοπλισμού. Επιπλέον, δημιούργησε υποδομές για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως τηλεσυμβουλευτική, τηλεκπαίδευση, υπηρεσίες ηλεκτρονικής συναλλαγής με το κοινό, καθώς και υποσυστήματα που εκσυγχρονίζουν τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας και αφορούν
τη διαχείριση πόρων (ΕRP), τη διοικητική πληροφόρηση
(MIS) και την αυτοματοποίηση διαδικασιών. Kομβικής σημασίας εφαρμογή του ΟΠΣ είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος
εξυπηρετουμένων, ενώ στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποιήθηκε το φυσικό αρχείο του ΚΕΘΕΑ που ανέρχεται σε 50.000
κλινικούς φακέλους.

Tηλεφωνική Γραμμή 1114
με την υποστήριξη του Ομίλου ΟΠΑΠ
Η Γραμμή, που λειτουργεί από το 2011, προσφέρει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Η λειτουργία
της Γραμμής, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του
προσωπικού της, υποστηρίζεται από τον Όμιλο ΟΠΑΠ.

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για
την εκπαίδευση στον τομέα
των εξαρτήσεων
Στο πλαίσιο του Εrasmus+Youth άρχισε η υλοποίηση του
καινοτόμου προγράμματος με τίτλο: PATH–Prevention,
Addictions and Therapy. Το πρόγραμμα αφορά τη διεξαγωγή δομημένου διαλόγου μεταξύ μελών θεραπευτικών
προγραμμάτων, νέων ηλικίας έως 30 ετών, από 4 ευρωπαϊκές χώρες (62 συμμετέχοντες) και υπευθύνων χάραξης
πολιτικής. Στόχος η διαμόρφωση προτάσεων για τη διασφάλιση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
εξαρτημένων και υπό απεξάρτηση ατόμων στην υγεία, στην
εκπαίδευση και στην εργασία.
Στο πλαίσιο του Erasmus+ εγκρίθηκε σχέδιο με τίτλο «Υιοθετώντας νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές στον
χώρο της τοξικοεξάρτησης». Το σχέδιο αφορά τη συμμετοχή
πέντε εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ σε δομημένους κύκλους
μαθημάτων στο Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR) του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.
Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης και Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας ΕCETT, το ΚΕΘΕΑ ανέλαβε τη λειτουργία ΗelpDesk για την Ελλάδα και υποδέχθηκε στις δομές του
επαγγελματίες από το Βέλγιο και την Τσεχία.
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Η ΚοιΝΩΝιΑ ΤΩΝ πολιΤΩΝ
σΤο ΚΈΘΈΑ

Η κοινωνία συμμετέχει ενεργά στο έργο του ΚΕΘΕΑ. Το 2016 εκατοντάδες άνθρωποι σε όλη την
Ελλάδα προσέφεραν εθελοντικά την υποστήριξή τους στον οργανισμό: 275 εθελοντές απασχολήθηκαν στις θεραπευτικές μονάδες και τους τομείς του ΚΕΘΕΑ πανελλαδικά, ενώ οι 13 Σύλλογοι
Οικογένειας συνέχισαν την πολύπλευρη υποστήριξη προς τα προγράμματα απεξάρτησης. Εθελοντικό και αιρετό είναι και το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, αποτελούμενο από
διακεκριμένους στον χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες και επαγγελματίες που θέλουν να
συνεισφέρουν στην υπόθεση της απεξάρτησης.
Εθελοντές

Σύλλογοι Οικογένειας

Διακόσιοι εβδομήντα πέντε (275) εθελοντές, διαφόρων ηλικιών και ειδικοτήτων, διέθεσαν χρόνο, γνώσεις και δεξιότητες, για να υποστηρίξουν το έργο του ΚΕΘΕΑ σε όλη την
Ελλάδα το 2016. Η προσφορά τους αφορούσε κυρίως τους
τομείς εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας των
μελών στα θεραπευτικά προγράμματα, υποβοήθησης του
συμβουλευτικού και θεραπευτικού έργου, διοικητικής και
γραμματειακής υποστήριξης.

Oι 13 Σύλλογοι Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα αποτελούν εθελοντικά,
μη κερδοσκοπικά σωματεία με οικονομική και λειτουργική
αυτοτέλεια, τα οποία απαρτίζονται κυρίως από άτομα που
έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα εξάρτησης στο στενό περιβάλλον τους. Σε στενή συνεργασία με τα θεραπευτικά προγράμματα, οι Σύλλογοι προσφέρουν εθελοντική εργασία, προβάλλουν το έργο του ΚΕΘΕΑ, το υποστηρίζουν με την εξεύρεση πόρων, ενημερώνουν τις οικογένειες και την κοινή γνώμη
και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με τη δημόσια τοποθέτησή τους σε σημαντικά θέματα.

Ο ρόλος των ενεργών πολιτών είναι πολύ σημαντικός την
περίοδο της κρίσης, κατά την όποια οι ευάλωτες ομάδες
πλήττονται περισσότερο και συγχρόνως αποδυναμώνονται
οι οργανισμοί που τις υποστηρίζουν. Το ΚΕΘΕΑ αναγνωρίζει
έμπρακτα το πολύτιμο έργο των εθελοντών, προσφέροντάς
τους συνεχή εκπαίδευση, υποστήριξη και εποπτεία.

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016
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Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΘΕΑ
Το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, επιφορτισμένο με τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του οργανισμού,
είναι αιρετό και άμισθο με διετή θητεία. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, τα επτά τακτικά και τα τρία αναπληρωματικά μέλη
του εκλέγονται από το ανώτατο θεσμικό όργανο του ΚΕΘΕΑ, τη Γενική του Συνέλευση. Στη Συνέλευση εκπροσωπούνται
οι εργαζόμενοι, οι αποδέκτες των υπηρεσιών και η ευρύτερη κοινωνία (Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών 4139/2013).
Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) και το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ διασφαλίζει τη διοικητική αυτονομία του
οργανισμού και τη δυνατότητά του να επιτελεί το έργο του χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις. Τον Οκτώβριο του 2015 η Γενική
Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ εξέλεξε το ακόλουθο Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία:

Πρόεδρος
Γιώργος Μπαρδάνης ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής
Αντιπρόεδρος
Κώστας Αρβανίτης δημοσιογράφος, διευθυντής Ρ/Σ 24/7
Μέλη
Ηλίας Μαμαλάκης οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας
Κλήμης Ναυρίδης πρώην καθηγητής Ψυχολογίας της Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μανώλης Χάρος ζωγράφος-χαράκτης
Ελισσάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδoυ καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νίκος Κωνσταντάρας δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Η Καθημερινή»
Βάσω Παπαδιώτη-Αθανασίου πρώην αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ψυχολόγος, οικογενειακή-συστημική θεραπεύτρια
Δημήτρης Πλουμπίδης καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναπληρωματικά μέλη
Νίκος Κατσικερός πολιτικός μηχανικός, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΤΕΜΕΣ ΑΕ
Πέτρος Δαμιανός μαθηματικός, Διευθυντής Γυμνασίου και Λυκείου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα
Ιωάννης Μπέκας αναπλ. καθηγητής Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Ως εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ορίστηκε ο Βασίλειος Κουρμπέτης, σύμβουλος Α’ Ειδικής Αγωγής.
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οΚΤΩΒριου

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
διοργανώνει ενημερωτική
παρέμβαση στα Χανιά

Η μουσική ομάδα των κρουστών του ΚΕΘΕΑ
ΝΟΣΤΟΣ στους Πανελλήνιους Θεατρικούς
Αγώνες Ερασιτεχνικών Θιάσων
του Δήμου Ζωγράφου

Το πολιτιστικό στέκι Μετα-Μορφώσεις
του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στον Βόλο
οργανώνει μουσική βραδιά

Το ΑΠΘ διοργανώνει με το ΚΕΘΕΑ
και άλλους φορείς απεξάρτησης
διήμερο καλλιτεχνικών δράσεων
και ανοικτών συζητήσεων

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ στο Επιγραφικό
και Νομισματικό Μουσείο Αθηνών
με την εικαστική έκθεση
«Γράμμα σε έναν πρόγονο»,
στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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οι ΈργΑζομΈΝοι Του ΚΈΘΈΑ

Ψυχή του ΚΕΘΕΑ είναι οι εργαζόμενοί του, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στην «πρώτη
γραμμή», στα προγράμματα πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας. Η μεγάλη μείωση της
δύναμης του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ, κατά 116 άτομα από το 2009, δημιούργησε σημαντικές
δυσκολίες στο έργο του, οδηγώντας συγχρόνως σε υπέρμετρη επιβάρυνση των εργαζομένων σε
πολλές μονάδες. Με την έγκριση 35 προσλήψεων θεραπευτικού προσωπικού το 2016, δόθηκε
πρώτη φορά στο ΚΕΘΕΑ μέσα στην τελευταία δεκαετία η δυνατότητα να αυξήσει το μόνιμο
δυναμικό του, χωρίς ωστόσο να καλύπτονται όλες οι ανάγκες του.
Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ το 2016
Η πλειονότητα των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ στελεχώνει τα
θεραπευτικά προγράμματα, έχει άμεση καθημερινή επαφή
με τους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους και συνεισφέρει στο θεραπευτικό έργο, ανεξαρτήτως θέσης και
ειδικότητας εργασίας. Πολύχρονη πείρα στον εξειδικευμένο
τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υψηλό εκπαιδευτικό
επίπεδο και δέσμευση χαρακτηρίζουν το σύνολο του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ. Ποσοστό 15% των εργαζομένων πλήρους
απασχόλησης είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένων προγραμμάτων απεξάρτησης, με κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς θεραπείας και πρόληψης.
Στοχεύοντας σε υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, καθώς
και στην υποστήριξη και ανάπτυξη των εργαζομένων του,
το ΚΕΘΕΑ προσφέρει συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης, έχει θεσμοθετήσει διαδικασίες οριζόντιας
επικοινωνίας και συμμετοχής τους στην επεξεργασία σημαντικών για τον οργανισμό θεμάτων, και προάγει τη δεοντολογία μέσω ειδικής, ανεξάρτητης επιτροπής εκλεγμένης
από τους εργαζομένους.
Στις 31.12.2016 το ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 442 μέλη προσωπικού. Οι 393 ήταν πλήρους και οι 49 μερικής απασχόλησης,
σε θέσεις εκπαιδευτών/επιμορφωτών στα θεραπευτικά
προγράμματα. Επίσης, απασχολούνταν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 17 εργαζόμενοι στις κινητές μονάδες

του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο
και 2 εργαζόμενοι στη Γραμμή Βοήθειας 1114. Το μισθολογικό κόστος των παραπάνω εργαζομένων καλύφθηκε πλήρως από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και την ΟΠΑΠ ΑΕ
αντιστοίχως, χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του
ΚΕΘΕΑ. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2016
εργάστηκαν, επίσης, στα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά
Κέντρα, 35 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Η μείωση του προσωπικού στον κύριο κορμό των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ είναι μια από τις βασικότερες δυσκολίες
που αντιμετωπίζει ο οργανισμός τα τελευταία χρόνια. Την
τελευταία επταετία οι εργαζόμενοι στον οργανισμό έχουν
μειωθεί συνολικά κατά 116 άτομα, γεγονός που έχει δημιουργήσει σημαντικά κενά και δυσκολίες σε διάφορες μονάδες
και τμήματα.
Το 2016 εγκρίθηκαν, πρώτη φορά ύστερα από μια δεκαετία,
νέες προσλήψεις στο ΚΕΘΕΑ, οι οποίες αφορούσαν 35 θέσεις θεραπευτικού προσωπικού. Οι νέες προσλήψεις θα
κατανεμηθούν σε 9 περιφέρειες της χώρας, περιορίζοντας
κάποια από τα κενά στη στελέχωση και ενισχύοντας τη δυνατότητα του ΚΕΘΕΑ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών τους. Η διαδικασία των προσλήψεων άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2016
και περιελάμβανε δίμηνη βιωματική εκπαίδευση σε θεραπευτικές δομές του ΚΕΘΕΑ.
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ΝοΈμΒριου

Το συγκρότημα «ΧΟΡΔΕΣ»
του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ συμμετέχει
σε εκδήλωση της ομάδας
«Κινούμενη άμμος» για την
υποστήριξη των προσφύγων.

Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, σε συνεργασία με το
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
διοργανώνει το κινηματογραφικό αφιέρωμα
«Με άλλο βλέμμα» στο Ολύμπιον

Το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ συμμετέχει στην
προσπάθεια έκδοσης του πολύγλωσσου
παραμυθιού «Το Ταξίδι της Χαλιμά» για τα
προσφυγόπουλα που βρίσκονται στην Ελλάδα

Το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει στον 34ο
Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας
με την υποστήριξη εθελοντών,
φίλων, εταιρειών και ιδιωτών

Το ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ συγκεντρώνει
είδη πρώτης ανάγκης για τα
εγκαταλελειμμένα βρέφη
στη μονάδα νεογνών
στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
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∆ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΘΕΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΙΑΤΡΟΙ
ΝΟΣΗΛ
ΕΥΤΕΣ

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονήσ Ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

16

2

2

2

1

23

3

Αθήνα

Ανοιχτό
Θεραπευτικό Πρόγραµµα
Ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ

12

3

1

2

1

19

6

Αθήνα

Ανοιχτό
Θεραπευτικό Πρόγραµµα
Εφήβων

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ

10

1

1

1

13

1

Αθήνα,
Bόρεια Αττική

Προγράµµατα
Έγκαιρησ Παρέµβασησ
και Πρόληψησ

ΚΕΘΕΑ-∆ΙΚΤΥΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
KAI ΕΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

18

1

2

1

25

10

Αθήνα

Πρόγραµµα
Μείωσησ Βλάβησ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

13

2

2

2

19

19

Αθήνα

Ιατρικέσ Υπηρεσίεσ

ΨΥΧΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ

1

3

4

Αθήνα

Μεταβατικό Κέντρο
Ειδικών
Κοινωνικών Οµάδων

ΚΕΘΕΑ MOSAIC

5

Αθήνα

Πρόγραµµα Απεξάρτησησ
από Αλκοόλ
και Τυχερά Παιχνίδια

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ

8

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Πειραιάσ,
∆υτική Αττική,
Βόρειο Αιγαίο

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονήσ Ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

23

ΑΤΤΙΚΗ -ΒΟΙΩΤΙΑ

Αθήνα
Πειραιάσ,
Θήβα

Πρόγραµµατα Θεραπείασ
Απεξάρτησησ και
Επανένταξησ
Εντόσ Σωφρονιστικών
Καταστηµάτων

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αθήνα,
Θεσσαλονίκη

∆ιοικητικέσ
Οικονοµικέσ Υπηρεσίεσ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Ιωάννινα, Άρτα,
Ηγουµενίτσα

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΚΡΗΤΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

3

1

1

8

1

1

1

11

3

1

3

1

31

15

1

3

1

1

21

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ

4

10

6

21

5

Ανοιχτό Θεραπευτικό
Πρόγραµµα Ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

5

1

1

1

Λάρισα, Τρίκαλα

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονήσ Ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ

16

2

2

2

2

Βόλοσ

Ανοιχτό Θεραπευτικό
Πρόγραµµα Εφήβων
και Νεαρών Ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ

6

1

1

2

1

Σίνδοσ,
Θεσσαλονίκη,
Κιλκίσ, Γιαννιτσά

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονήσ Ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

20

3

2

4

∆ιαβατά,
Κασσάνδρα,
Θεσσαλονίκη,
Γρεβενά

Προγράµµατα
Θεραπείασ Απεξάρτησησ
Εντόσ Σωφρονιστικών
Καταστηµάτων

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

12

1

1

1

Σίνδοσ

Παραγωγική Μονάδα
Λιθογραφείο

ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

6

Σίνδοσ

Παραγωγικέσ Μονάδεσ
Eπαγγελµατικήσ
Κατάρτισησ µελών

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

2

Ανοιχτό
Χανιά, Ηράκλειο, Θεραπευτικό
Πρόγραµµα
Άγιοσ Νικόλαοσ
Ενηλίκων και Εφήβων

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

17

1
1

Καλαµάτα,
Ναύπλιο

Θεραπευτικό Πρόγραµµα
∆ιαµονήσ Ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ KΥΤΤΑΡΟ

7

Πάτρα

Ανοιχτό Θεραπευτικό
Πρόγραµµα Εφήβων
και Νεαρών Ενηλίκων

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ

2

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

9

Καβάλα,
Ανοιχτό
Κοµοτηνή,
Θεραπευτικό Πρόγραµµα
Αλεξανδρούπολη
Ενηλίκων

1

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΕΥΝΑ

Αθήνα,
Ανατολ. Αττική

ΤΕΧΝΙΚ
Ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ /
ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΡΑΠΕ
ΠΡΟΛΗ ΙΑ/
ΨΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΠΑΙ∆
ΕΥΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙ
ΟΙΚΟΝΟ ΚΟ /
ΜΙΚΟ
ΓΡΑΜΜ
Α
ΕΞ. ΕΡΓΑΤΕΙΣ /
ΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΠΙΜΟΡ
ΦΩΤΕΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Ν 3475/2006,
άρθρο 26)

1

2

1
1

51
8

1

1

25

7

11

2

30

13

15
1

1

2
1

5

3

16

23

6

8
1

23

3

10
1

5

1

10
393

49
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οιΚοΝομιΚοσ Απολογισμοσ

Παρά τη σημαντική μείωση, τα τελευταία χρόνια, της κρατικής επιχορήγησης, που είναι η κύρια
πηγή χρηματοδότησης του ΚΕΘΕΑ, ο οργανισμός έχει καταφέρει να διατηρήσει την ποιότητα και
το εύρος των υπηρεσιών του και συνεχίζει να μη δημιουργεί ληξιπρόθεσμες οφειλές και ελλείμματα. Διαφάνεια και λογοδοσία χαρακτηρίζουν τον τρόπο διαχείρισης των πόρων που του εμπιστεύεται η ελληνική πολιτεία, καθώς και αυτών που εξασφαλίζει μέσα από δραστηριότητες
αυτοχρηματοδότησης.
Οικονομικά στοιχεία 2016
Το 2016 η κρατική επιχορήγηση προς το ΚΕΘΕΑ ανήλθε στο
ποσό των 16.500.000€, ενώ τα συνολικά έσοδά του, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τις παραγωγικές του
μονάδες, των κονδυλίων ΕΣΠΑ και των δωρεών, ήταν
18.397.707€. Οι συνολικές δαπάνες του για μισθοδοσία,
λειτουργικά έξοδα, αγορές πρώτων υλών και πάγια ήταν
16.010.375€. Οι αγορές παγίων ανήλθαν σε 440.525€ και
περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες για την υγιεινή
και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των θεραπευτικών προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για
χρηματοδότηση αναγκαίων επισκευών σε κτήρια του ΚΕΘΕΑ
και ο οργανισμός διαθέτει επαρκή τεχνική υπηρεσία, αδυνατεί να πραγματοποιήσει τα έργα, λόγω ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου.

Το κόστος λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ
περιορίζεται χάρη:

‣ στις προσπάθειες αυτοχρηματοδότησης, μέσα από τις
4 παραγωγικές του μονάδες και δωρεές,

‣ στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση

που παραχωρεί εγκαταστάσεις για τη στέγαση
μονάδων π.χ. Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι Λάρισας,
Ναυπλίου, Καλύμνου, Ρόδου κ.ά.

‣ στη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών

στο έργο του, όπως των 13 Συλλόγων Οικογένειας
των θεραπευτικών του προγραμμάτων

και των εκατοντάδων ανά έτος εθελοντών του
στις θεραπευτικές μονάδες και τους τομείς του

‣ στην απουσία βοηθητικού ή φυλακτικού προσωπικού
στα θεραπευτικά προγράμματα, όπου οι αναγκαίες
εργασίες για την καθημερινή λειτουργία και διαβίωση
γίνονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της θεραπευτικής
προσέγγισης (αρχή της αυτοδιαχείρισης)

‣ στη διατήρηση των διοικητικών του δαπανών
σε χαμηλά επίπεδα

Διαφάνεια και λογοδοσία
Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ελέγχεται σε ετήσια βάση από εταιρεία
ορκωτών ελεγκτών, η έκθεση της οποίας αποστέλλεται στο
Υπουργείο Υγείας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανακοινώνει και αναρτά στο διαδίκτυο τα κλινικά και διοικητικο-οικονομικά του στοιχεία.
Η διοικητική και οικονομική λειτουργία του ΚΕΘΕΑ αναβαθμίζονται περαιτέρω χάρη στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό του Σύστημα και τα υποσυστήματα που αυτό
διαθέτει για τη διαχείριση πόρων (ERP), τη διοικητική παρακολούθηση (ΜΙS) και την αυτοματοποίηση επιχειρησιακών
διαδικασιών και διαχείρισης εγγράφων.
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Κ Α Τ Α Ν ο μ Η Τ Ω Ν Δ Α π Α Ν Ω Ν Τ ο υ Κ Έ Θ Έ Α γ ι Α Τ ο 2 0 1 6 (σε €)
Με βάση τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016

Πρωτογενής Πρόληψη
Στη Σχολική Κοινότητα
Στην Κοινότητα
Εποπτεία / Υποστήριξη / Ενημέρωση
Σύνολο

153.695
321.157
158.415
633.267

Μείωση της Βλάβης-Κινητοποίηση
Συμβουλευτικά Κέντρα
Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης και Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στον Δρόμο
Ιατρικές Υπηρεσίες
Τηλεφωνική Γραμμή 1145
Σύνολο

1.303.591
471.655
184.860
63.213
2.023.319

Παρεμβάσεις στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης
Προγράμματα Συμβουλευτικής Κρατουμένων
Προγράμματα Απεξάρτησης Κρατουμένων
Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων
Σύνολο

331.851
507.992
1.195.208
2.035.051

Θεραπεία
Προγράμματα Απεξάρτησης Διαμονής Ενηλίκων
2.179.823
Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων & Εφήβων-Νεαρών Ενηλίκων 1.665.146
Πολυφασικά Προγράμματα Εφήβων
222.498
Σύνολο
4.067.466
Υπηρεσίες για Ειδικούς Πληθυσμούς
Κέντρο για Μετανάστες και Πρόσφυγες
Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ & τα Τυχερά Παιχνίδια
Σύνολο

231.110
256.042
487.152

Κοινωνική Επανένταξη
Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

671.572

Επαγγελματική Κατάρτιση-Εκπαίδευση
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Παραγωγικές Μονάδες* (Λιθογραφείο, Ξυλουργείο, Κεραμική, Αγρόκτημα)
Μεταβατικά Σχολεία
Σύνολο

323.994
1.010.902 *
1.022.839
2.357.735

Θεραπεία Οικογένειας
Κέντρα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας
Μονάδες Χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ - Χορηγίες
Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα
Κινητές Μονάδες Street Work
Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής
Σύνολο
Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας
Έρευνα / Τεκμηρίωση / Αξιολόγηση
Διοικητική Υποστήριξη
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

509.896
426.878
431.526
42.454
900.858
41.416
189.938
1.183.227
15.100.896

* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγορές πρώτων υλών για παραγωγή εμπορευμάτων και παραγωγή σε εξέλιξη
και οι αγορές παγίων.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2016
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

30%

MΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

67%

ΠΑΓΙΑ

3%

∆ΑΠΑΝΕΣ 2016
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΑΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

10.788.931
4.780.919
440.525
16.010.375

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2016
∆ΩΡΕΕΣ

0,80%
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

89,70%
ΕΣΟ∆Α 2016
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
∆ΩΡΕΕΣ
Π.∆.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

0,32%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α

3,31%

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

5,87%

16.500.000
145.739
59.005
1.079.760
613.203
18.397.707

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ANΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

13,48%

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

13,40%

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

26,94%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

3,23%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ

4,19%

4,45%

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7,84%

ΕΡΕΥΝΑ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1,26%

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

0,27%

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  MΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

8,90%

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ EΣΠΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

5,97%

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

3,38%

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

6,69%

>64

Μπορούμε αλλά όχι μόνοι!
στηρίξτε το δικαίωμα για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή
με υποτροφίες και θέσεις εργασίας σε μέλη και αποφοίτους του ΚΕΘΕΑ
δωρεές και χορηγίες
εθελοντική εργασία
τυπώνοντας στη μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ [ 2310 797476 ]
αγοράζοντας τα χειροποίητα προϊόντα του KEΘΕΑRT στη Θεσσαλονίκη [ 2310 221235 ]
ενισχύοντας τους Συλλόγους Οικογένειας των θεραπευτικών προγραμμάτων

Αριθμός λογαριασμού δωρεών:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 117/296002-85
IBAN: GR4901101170000011729600285
BIC: ETHNGRAA
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων τ. 210 9241993, fundraising@kethea.gr
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ΔΩΡΗΤΕΣ
& ΧΟΡΗγΟΙ ΤΟΥ 2016

Θεσμικοί φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες, ιδιώτες και η κοινωνία των πολιτών στήριξαν το έργο του ΚΕΘΕΑ το 2016,
χρηματοδοτώντας την υλοποίηση νέων δράσεων, παραχωρώντας εγκαταστάσεις, προσφέροντας υπηρεσίες, καλύπτοντας
λειτουργικές ανάγκες, πραγματοποιώντας χρηματικές δωρεές.
Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το περιεχόμενό της, είναι πολύτιμη, γιατί καλύπτει πραγματικές ανάγκες
σε μια δύσκολη εποχή, αλλά και επειδή μεταφέρει το μήνυμα ότι η κοινωνία στηρίζει την προσπάθεια για «καθαρή» ζωή.
Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στο έργο του το 2016. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μερικούς
από τους σημαντικότερους δωρητές και χορηγούς της χρονιάς.
ALPHA BANK
BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
BODY ACTION SA
COFFEE EPIRUS EE
COMBO SCHOOL
DESMOS DIRECT
EQUAL
FAST FERRIES NE
FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
GOLDEN STAR FERRIES ΝΕ
GREEN CATERING AE
INTERAMERICAN
KONICA-MINOLTA
LEVANTE FERRIES ΝΕ
LIMMAT STIFTUNG FOUNDATION
LOOK UP TRANAKAS
PALLAS AE (ΛΑΒΔΑΣ)
PERUGIA ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
PUBLIC
SEFCO ZEELANDIA
SELI KANOU ΣΧΟΛΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
THE JOHN S FAFALIOS FOUNDATION
TSIVILI WATER PARK - ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΕ
ZAMPLLE HELLAS ΕΠΕ
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ»
ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ - ΑΛΙΜΟΣ ΑΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ ΑΕΒΕ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΙΒΕΧΡΩΜ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ
ΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΕ ΕΒΓΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΗΔΙΣΤΟΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ
ΙΔΡΥΜΑ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΕΚ ΑΚΜΗ
ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΦΕΑ ΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΙΚΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΥΡΑΒΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΡΕΟΦΑΡΜΑ-ΠΕΤΡΟΥ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ Α.& Π. ΟΕ
ΜΠΑΘΡΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΥΡΑ
ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ ΑΛΕΥΡΑ
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΥΡΑ
ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΕ
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΛΕΥΡΑ
ΝΑΟΥΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
ΟΠΑΠ ΑΕ
ΟΤΕ ΑΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ»
ΣΚΟΥΛΙΚΑΔΟY ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΠΥΘΙΑ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΕΡΤ
ΣΚΕΜΠΡΗ Ε. -Γ. ΧΩΜΑΤΑΣ ΟΕ <ERMIS PACK>
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ
ΣΤ΄ ΛΑΪΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΞΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΦΙΛΩΝ ΚΕΘΕΑ
ΕΞΟΔΟΣ & ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
ΣΥΝ ΕΝΩΣΙΣ
ΣΥΝ. ΜΕΛΩΝ. ΙΝ.ΚΑ.Π.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ Γ. Μ. ΕΠΕ
ΤΡΑΝΑΚΑΣ - 60 ΧΡΟΝΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ ΑΕ
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ & ΥΙΟΙ ΟΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α.& Μ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΦΟΥΓΑΡΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΩΔΕΙΟ ΟΠΕΡΑ
ΩΔΕΙΟ ΣΥΣΤΡΟΝ
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ΔΈΚΈμΒριου

Το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στολίζει
χριστουγεννιάτικα την Κυψέλη
με ένα μεγάλο φωτεινό καράβι
που κατασκεύασαν τα μέλη του.

«Η Φαλακρή τραγουδίστρια»
από το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ στο Εθνικό Θέατρο

Εκατόν τριανταεπτά άνθρωποι συμμετείχαν
στην Τελετή Αποφοίτησης του ΚΕΘΕΑ
ξεκινώντας τη νέα τους καθαρή ζωή από το
κατάμεστο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών

Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ μαγειρεύει
στο Μοναστηράκι με τα μέλη
της κοινωνικής κουζίνας
«Άλλος Άνθρωπος» για τους
άπορους συμπολίτες μας

Η θεατρική ομάδα ΚΡΑΜΑ
του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC
παρουσιάζει την παράσταση
«O κατά φαντασίαν ασθενής»
στη σκηνή Αντώνη Αντωνίου
στην Κυψέλη

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
πιΝΑΚΈσ μΈ Τουσ ΑποΔΈΚΤΈσ ΤΩΝ υπΗρΈσιΩΝ Του ΚΈΘΈΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ
ΑΛΚΟΟΛ
ΚΑΙ ΤΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΜΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΠΛΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
& ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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πιΝΑΚΈσ μΈ Τουσ ΑποΔΈΚΤΈσ ΤΩΝ υπΗρΈσιΩΝ Του ΚΈΘΈΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2014
116
103
107
37
11
52

2015
57
98
11
98
21
14
41

2016
78
97
17
100
9
10
50

Σύνολο Εφήβων

426

340

361

Αθήνασ Ενηλίκων (∆ΙΑΒΑΣΗ)
Αθήνασ Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)
Ραφήνασ Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)
Ιλίου Ενηλίκων (ΕΞΕΛΙΞΙΣ)
Πειραιά Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)
Πειραιά Ανοιχτό Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)
Λέσβου Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)
Ελευσίνασ Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)
Θεσσαλονίκησ Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ)
Κιλκίσ & Γιαννιτσών Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ)
Ειδικό Πρόγραµµα Εξαρτηµένων Γονέων (ΙΘΑΚΗ)
Θεσσαλονίκησ Ανοιχτό Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ)
Λάρισασ Ενηλίκων (ΕΞΟ∆ΟΣ)
Τρικάλων Ενηλίκων (ΕΞΟ∆ΟΣ)
Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ)
Ηρακλείου Κρήτησ Ενηλίκων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
Λασιθίου Κρήτησ Ενηλίκων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
Χανίων Κρήτησ Ενηλίκων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
Ρόδου Ενηλίκων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
Καβάλασ Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ)
Αλεξανδρούπολησ Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ)
Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)
Άρτασ Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)
Ηγουµενίτσασ Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)
Καλαµάτασ Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ)
Ναύπλιο Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ)
Πάτρασ Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ)
Λειβαδιάσ Ενηλίκων (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)

333
270
23
35
343
53
51
42
190
8
31
98
74
25
92
93
25
97
22
46
66
150
27
17
108
12
49
-

276
298
21
59
337
26
50
45
179
14
29
91
79
23
75
114
23
115
20
71
101
188
16
14
77
43
58
25

396
329
12
64
283
18
44
36
174
11
22
88
86
19
61
153
43
104
64
58
94
179
11
6
83
45
50
36

Σύνολο Ενηλίκων

2.380

2.467

2.569

Γενικό Σύνολο

2.806

2.807

2.930

Αθήνασ Εφήβων (ΠΛΕΥΣΗ)
Αθήνασ Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ)
Πειραιάσ Εφήβων (ΝΟΣΤΟΣ)
Θεσσαλονίκησ Εφήβων (ΑΝΑ∆ΥΣΗ)
Βόλου Εφήβων (ΠΙΛΟΤΟΣ)
Πάτρασ Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ)
Ηρακλείου Κρήτησ Εφήβων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)

ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Γραµµή 1145 ((ναρκωτικά, αλκοόλ, διαδίκτυο)
Γραµµή 1114 (τυχερά παιχνίδια)

2014
2.459
1.210

2015
2.047
1.235

2016
1.782
1.501

Σύνολο

3.669

3.282

3.283

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016
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ΚΥΡΙΑ ΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2014
115
32
12
13
22

2015
93
30
19
7
1
23

2016
87
20
21
8
33

Σύνολο Εφήβων

194

173

169

Αθήνασ Ενηλίκων (∆ΙΑΒΑΣΗ-Πρωινή Κοινότητα)
Αθήνασ Ενηλίκων (∆ΙΑΒΑΣΗ-Βραδινή Κοινότητα)
Αθήνασ Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)
Πειραιά Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)
Θεσσαλονίκησ Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ)
Θεσσαλονίκησ Πρόγραµµα Εξαρτηµένων Γονέων (ΙΘΑΚΗ)
Θεσσαλονίκησ Ανοιχτό Πρόγραµµα Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ)
Λάρισασ Ενηλίκων (ΕΞΟ∆ΟΣ)
Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ)
Ηρακλείου Κρήτησ Ενηλίκων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
Καλαµάτασ Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ)
Πάτρασ Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ)*
Αλεξανδρούπολησ Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ)*
Καβάλασ Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ)
Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)

35
84
133
128
140
10
20
72
21
71
81
11
7
11
58

32
81
115
141
126
6
14
75
13
60
74
1
1
11
60

53
65
126
133
117
6
13
74
10
65
62
8
55

Σύνολο Ενηλίκων (Μονάδεσ Εντατικήσ Παρέµβασησ)

882

810

787

ΑΘΗΝΑ: ∆ιαχείριση τησ κρίσησ/πρόληψη υποτροπήσ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)
ΑΘΗΝΑ: ∆ευτερογενήσ πρόληψη (∆ΙΑΒΑΣΗ)**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ανοιχτή ∆οµή Υποστήριξησ Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)
ΚΡΗΤΗ: Ανοιχτή ∆οµή Υποστήριξησ (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Έγκαιρη & Κοινοτική Παρέµβαση (ΠΙΛΟΤΟΣ)***

8
120
86
53
12

17
89
93
56
87

18
65
64
125

Σύνολο Ενηλίκων (Μονάδεσ Έγκαιρησ/Ήπιασ Παρέµβασησ)

279

342

272

1.355

1.325

1.228

Αθήνασ Εφήβων (ΠΛΕΥΣΗ)
Αθήνασ Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ)
Θεσσαλονίκησ Εφήβων (ΑΝΑ∆ΥΣΗ)
Βόλου Εφήβων (ΠΙΛΟΤΟΣ)
Πάτρασ Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ)*
Εφήβων Κρήτησ (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)

Γενικό Σύνολο

* ∆εν παρασχέθηκαν υπηρεσίεσ απεξάρτησησ το 2016
** Oι υπηρεσίεσ ∆ευτερογενούσ Πρόληψησ ενσωµατώθηκαν στισ υπηρεσίεσ Συµβουλευτικήσ
*** Aφορά όλουσ τουσ αποδέκτεσ τησ µονάδασ, εφήβουσ και γονείσ
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ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ:
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

Τ Ω Ν

υ π Η ρ Έ σ ι Ω Ν

Τ ο υ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2014
2
8
-

2015
2
11
1

2016
5
5
-

Σύνολο Εφήβων

10

14

10

Αθήνασ Ενηλίκων (∆ΙΑΒΑΣΗ)
Αθήνασ Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)
Πειραιά Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)
Θεσσαλονίκησ Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ)
Θεσσαλονίκησ Πρόγραµµα Εξαρτηµένων Γονέων (ΙΘΑΚΗ)
Θεσσαλονίκησ Ανοιχτό Πρόγραµµα Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ)
Θεσσαλίασ Ενηλίκων (ΕΞΟ∆ΟΣ)
Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ)
Κρήτησ Ενηλίκων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)
Καλαµάτασ Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ)
Πάτρασ Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ)
Αλεξανδρούπολησ Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ)
Καβάλασ Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ)

60
38
66
49
6
4
16
12
33
36
35
10
3
8

49
33
59
32
2
3
19
11
23
32
35
6
1
7

54
37
63
26
4
5
18
6
23
29
29
1
1
4

Σύνολο Ενηλίκων

376

312

300

Γενικό Σύνολο

386

326

310

Βόλου Εφήβων (ΠΙΛΟΤΟΣ)
Αθήνασ Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ)
Πάτρασ Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ)

AΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίεσ Συµβουλευτικήσ*
Υπηρεσίεσ Θεραπείασ
Μέλη οικογενειών εξυπηρετουµένων
Σύνολο
* Από το 2015 οι υπηρεσίεσ συµβουλευτικήσ ενσωµατώθηκαν στισ υπηρεσίεσ θεραπείασ

2014
196
178
188

2015
311
121

2016
310
133

562

432

443

Κ Έ Θ Έ Α

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016
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ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βόλου Εφήβων (ΠΙΛΟΤΟΣ)
Αθήνασ Εφήβων (ΣΤΡΟΦΗ)
Αθήνασ Εφήβων (ΠΛΕΥΣΗ)
Θεσσαλονίκησ Εφήβων (ΑΝΑ∆ΥΣΗ)
Πάτρασ Εφήβων (ΟΞΥΓΟΝΟ)
Κρήτησ Εφήβων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)

2014
81
336
463
283
31
172

2015
45
279
345
251
40
163

2016
29
266
347
245
36
166

Σύνολο

1.366

1.123

1.089

Θεσσαλονίκησ Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ)
Κιλκίσ & Γιαννιτσών Ενηλίκων (ΙΘΑΚΗ)
Θεσσαλίασ Ενηλίκων (ΕΞΟ∆ΟΣ)
Βόλου Ενηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ)
Αθήνασ Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)
Ραφήνασ Ενηλίκων (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)
Αθήνασ Ενηλίκων (∆ΙΑΒΑΣΗ)
Πειραιά Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)
Ελευσίνασ Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)
Λέσβου Ενηλίκων (ΝΟΣΤΟΣ)
Ηρακλείου Κρήτησ Ενηλίκων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
Αγίου Νικολάου Κρήτησ Ενηλίκων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
Χανίων Κρήτησ Ενηλίκων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
Ρόδου Ενηλίκων (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
Ιλίου Ενηλίκων (ΕΞΕΛΙΞΙΣ)
Αθήνασ Ενηλίκων (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)
Καβάλασ Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ)
Αλεξανδρούπολησ Ενηλίκων (ΚΙΒΩΤΟΣ)
Ιωαννίνων Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)
Άρτασ Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)
Ηγουµενίτσασ Ενηλίκων (ΗΠΕΙΡΟΣ)
Καλαµάτασ Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ)
Ναύπλιο Ενηλίκων (ΚΥΤΤΑΡΟ)
Πάτρασ Ενηλίκων (ΟΞΥΓΟΝΟ)
Λειβαδιάσ Ενηλίκων (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)

411
21
296
118
302
18
1.079
673
75
137
419
76
179
52
50
216
129
101
187
44
54
212
11
115
-

335
24
245
83
292
32
920
522
54
143
342
53
164
49
67
178
147
116
203
48
38
107
59
91
-

330
16
235
57
347
23
819
525
49
116
240
84
156
80
58
102
120
99
176
53
38
84
80
77
42

Σύνολο

4.975

4.312

4.006

Γενικό Σύνολο

6.341

5.435

5.095
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Τ Ω Ν

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

υ π Η ρ Έ σ ι Ω Ν

Τ ο υ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ: Κέντρο Υποδοχήσ και Επανένταξησ (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)
ΑΘΗΝΑ: ∆ικαστικέσ Φυλακέσ Κορυδαλλού (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)
ΑΘΗΝΑ: Γυναικείεσ Φυλακέσ Κορυδαλλού Πρόγραµµα (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)
ΑΘΗΝΑ: Νοσοκοµείο Κρατουµένων Κορυδαλλού (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)
ΑΘΗΝΑ: Συµβουλευτικόσ Σταθµόσ ∆ικαστηρίων Ανηλίκων (ΣΤΡΟΦΗ)
ΘΗΒΑ: Μεταβατικό Κέντρο Απεξάρτησησ Γυναικών (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)
ΑΥΛΩΝΑΣ: Ειδικό Κατάστηµα Κράτησησ Νέων (ΣΤΡΟΦΗ)
ΒΟΛΟΣ: Σωφρονιστικό Κατάστηµα Ανηλίκων Κασσαβέτειασ (ΕΞΟ∆ΟΣ)
ΒΟΛΟΣ: Ίδρυµα Αγωγήσ Ανηλίκων (ΠΙΛΟΤΟΣ)
ΛΑΡΙΣΑ: ∆ικαστικέσ Φυλακέσ (ΕΞΟ∆ΟΣ)
ΤΡΙΚΑΛΑ: ∆ικαστική Φυλακή (ΕΞΟ∆ΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γενικό Κατάστηµα Κράτησησ Θεσσαλονίκησ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κέντρο Υποδοχήσ και Επανένταξησ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γενική ∆ιεύθυνση Ασφάλειασ Θεσσαλονίκησ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ: Αγροτικέσ Φυλακέσ Κασσάνδρασ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΓΡΕΒΕΝΑ: ∆ικαστική Φυλακή (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΣΕΡΡΕΣ: Γενικό Κατάστηµα Κράτησησ Νιγρίτασ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ∆ικαστικέσ Φυλακέσ (ΚΙΒΩΤΟΣ)
ΚΡΗΤΗ: Φυλακέσ Νεάπολησ (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
ΚΡΗΤΗ: Φυλακέσ Αλικαρνασσού (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
ΚΡΗΤΗ: Φυλακέσ Χανίων & Αγιάσ (ΑΡΙΑ∆ΝΗ)
ΑΧΑΪΑ: ∆ικαστικέσ Φυλακέσ Αγίου Στεφάνου (ΟΞΟΓΟΝΟ)

2014
123
280
65
80
25
139
73
41
18
92
81
134
80
55
60
43
38
48
69
35
88
89

2015
108
248
42
74
39
101
60
49
13
87
62
125
78
37
53
45
48
59
54
31
93
88

2016
71
271
35
86
42
89
63
46
69
61
130
72
47
41
55
34
50
33
99
63

Σύνολο

1.756

1.588

1.457

ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΑΘΗΝΑ: Κέντρο Υποδοχήσ και Επανένταξησ (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)
ΑΘΗΝΑ: Θεραπευτική Κοινότητα στισ Γυναικείεσ Φυλακέσ (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)
ΑΘΗΝΑ: Θεραπευτική Κοινότητα στισ ∆ικαστικέσ Φυλακέσ (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)
ΘΗΒΑ: Μεταβατικό Κέντρο Απεξάρτησησ Γυναικών (ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κέντρο Υποδοχήσ και Επανένταξησ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γενικό Κατάστηµα Κράτησησ Θεσσαλονίκησ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)

118
29
45
47
41
25

87
24
47
26
42
26

73
21
56
24
43
41

Σύνολο

305

252

258

Κ Έ Θ Έ Α

ΚΕΘΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 2016
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΝΟΣΤΟΣ)
ΑΘΗΝΑ (ΕΞΕΛΙΞΙΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)

2014
520
2.406
1.733

2015
565
1.696
1.408

2016
125
1.812
557

Σύνολο

4.659

3.669

2.494

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο
ΑΘΗΝΑ: ∆ίκτυο Φροντίδασ Εξαρτηµένων στον ∆ρόµο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ίκτυο Φροντίδασ Εξαρτηµένων στον ∆ρόµο

2014
622
574
197

2015
649
453
336

2016
247
326
306

Σύνολο

1.393

1.438

879

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ
Αθήνασ
Θεσσαλονίκησ
Ηρακλείου Κρήτησ
Θεσσαλίασ
Ηπείρου
Μυτιλήνησ
Καλαµάτασ
Σύνολο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΑΛΙΝNΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΕΘΕΑ ΜOSAIC
Υπηρεσίεσ πρόληψησ
Υπηρεσίεσ συµβουλευτικήσ εξαρτηµένων
Υπηρεσίεσ οικογενειακήσ υποστήριξησ
ΑΘΗΝA: Κρατητήρια Αλλοδαπών
ΑΘΗΝΑ: Υπηρεσίεσ Άµεσησ Πρόσβασησ
Σύνολο

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2014
259
160
163
80
97
13
92

2015
171
99
170
58
107
25
129

2016
80
104
119
65
74
10
63

864

759

515

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2014
71
86
52
8
58

2015
133
149
70
7
48

2016
103
191
79
60

275

407

433
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ΠPOΔIAΓPAΦEΣ KAI ΣTOXOI ΓIA TIΣ ΘEPAΠEYTIKEΣ KOINOTHTEΣ
1. Oι θεραπευτικές κοινότητες αποτελούν ένα μοντέλο θεραπείας που αποσκοπεί πρώτα από όλα στην απεξάρτηση από
ουσίες μέσα από την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και απαιτεί την αποχή από ουσίες που μεταβάλλουν τη διάθεση (σε
αυτές περιλαμβάνονται και φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, αλλά χρησιμοποιούνται παράνομα).
2. Tα μέλη της Παγκόσμιας Oμοσπονδίας Θεραπευτικών Kοινοτήτων καλούνται
α. Nα αναγνωρίζουν σε όλα τα άτομα που σχετίζονται με τη θεραπευτική τους κοινότητα τα δικαιώματα που έχουν ως άνθρωποι και ως πολίτες και να δηλώνουν με σαφήνεια ποια είναι τα δικαιώματα, τα προνόμια και οι ευθύνες των μελών και του
προσωπικού.
β. Nα αναγνωρίζουν σε κάθε άτομο που βρίσκεται στη θεραπευτική κοινότητα το δικαίωμα να μην απειλείται από κακή χρήση
της εξουσίας, από οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα κι αν προέρχεται αυτή.
γ. Nα δηλώνουν ποια είναι η φιλοσοφία και οι στόχοι του προγράμματος.
δ. Nα ορίζουν κανονισμούς για τη θεραπευτική τους κοινότητα οι οποίοι θα παρέχουν προστασία σε περίπτωση φαινομενικής
ή πραγματικής κατάργησης της τοπικής ή της εθνικής νομοθεσίας.
ε. Nα λειτουργούν σε περιβάλλον που παρέχει τις μέγιστες δυνατότητες για σωματική, πνευματική, συναισθηματική και
αισθητική ανάπτυξη και το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων.
στ. Nα διευκολύνουν τη συγκρότηση μιας κοινωνίας/κοινότητας που θα βασίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην ακεραιότητα,
την καλή θέληση και την ανθρωπιά όλων των μελών της και όπου η αξιοπρέπεια του ατόμου θα αποτελεί πρωταρχική αξία.
ζ. Nα παρέχουν εκπαίδευση και επαρκή εποπτεία στο προσωπικό.
η. Nα λογοδοτούν σε ένα εξωτερικό Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλείται ανά τακτά και προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος, προκειμένου να έχει την εποπτεία και την ευθύνη για τις δραστηριότητες του προγράμματος και της κάθε
μονάδας.
θ. Nα παρουσιάζουν, ύστερα από λογιστικό έλεγχο, ετήσιο οικονομικό απολογισμό που θα επικυρώνεται από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Oμοσπονδίας Θεραπευτικών Kοινοτήτων θα απαιτεί τη συμμόρφωση προς τις
Προδιαγραφές και τους Στόχους, κάθε φορά που θα εξετάζει αιτήσεις απόκτησης ή ανανέωσης της ιδιότητας του μέλους. Θα
απαιτεί επίσης ενεργό συμμόρφωση προς τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Παγκόσμια Oμοσπονδία στο Kαταστατικό της, άρθρο
III με τίτλο “Oρισμός” και άρθρο VI με τίτλο “Iδιότητα του μέλους” (με ιδιαίτερη αναφορά στις παραγράφους A1, A2, B1, B2 και Γ3).

XAPTHΣ ΔIKAIΩMATΩN TΩN MEΛΩN
Όλα τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων έχουν απόλυτο δικαίωμα στα ακόλουθα:
1. Yποστηρικτικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από εξαρτητικές ουσίες.
2. Θεραπεία ανεξάρτητα από γένος, φυλή, εθνικότητα, χρώμα, δόγμα, πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό,
οικογενειακή κατάσταση, θρησκεία, καταγωγή, ταυτότητα, ηλικία, ιδιότητα στρατιωτικού ή βετεράνου πολέμου, πνευματική
και σωματική αναπηρία, κατάσταση υγείας, ποινικό μητρώο ή καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας.
3. Aξιοπρέπεια, σεβασμό, υγεία και ασφάλεια συνεχώς.
4. Γνώση της φιλοσοφίας και των μεθόδων του προγράμματος.
5. Aκριβή πληροφόρηση σχετικά με τους τρέχοντες κανονισμούς του προγράμματος, καθώς επίσης και τις κυρώσεις, τα
πειθαρχικά μέτρα και τις τυχόν τροποποιήσεις των δικαιωμάτων.
6. Προσφυγή σε θεσμοθετημένη διαδικασία, ώστε να καταγράφονται τα παράπονά τους που αφορούν την εφαρμογή όλων
των κανονισμών,των κυρώσεων, των πειθαρχικών μέτρων και των τροποποιήσεων των δικαιωμάτων.
7. Kαθορισμό όλων των εξόδων που πρέπει να καταβληθούν, της μεθόδου και του χρονοδιαγράμματος των πληρωμών*,
καθώς και της διαθεσιμότητας χρημάτων και προσωπικών αντικειμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως επίσης
και κατά την αποχώρηση από αυτό.
8. Aπόρρητο των πληροφοριών που αφορούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και όλων των φακέλων των μελών, σύμφωνα
με τη νομοθεσία της χώρας.
*Στην Ελλάδα τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους προς τα εξαρτημένα άτομα
και τις οικογένειές τους.
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9. Πρόσβαση στους προσωπικούς φακέλους με βάση οδηγίες εγκεκριμένες από το αρμόδιο όργανο και δικαίωμα προσθήκης δηλώσεων που αντικρούουν ή αποσαφηνίζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στους φακέλους αυτούς.
10. Aποχώρηση από το πρόγραμμα ανά πάσαν στιγμή, χωρίς σωματική ή ψυχολογική παρενόχληση.
11. Προσωπική επικοινωνία με συγγενείς και φίλους για ενημέρωση τόσο κατά την εισαγωγή τους στην κοινότητα όσο και
μετά, σύμφωνα προς τους κανονισμούς του προγράμματος, εκτός και αν δεν επιτρέπεται για λόγους που τεκμηριώνονται από
το θεραπευτικό σχεδιασμό.
12. Προστασία από πραγματική σωματική τιμωρία ή σχετική απειλή, από σωματική, συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση και από καταναγκαστικό φυσικό περιορισμό.
13. Παροχή θρεπτικής τροφής, ασφαλούς και κατάλληλης στέγης, δυνατότητας για σωματική άσκηση και για επαρκή κάλυψη
των αναγκών ατομικής υγιεινής.
14. Iατρική περίθαλψη από επαγγελματίες και δικαίωμα άρνησής της.
15. Δυνατότητα να λαμβάνουν νομικές συμβουλές και να εκπροσωπούνται ενώπιον του νόμου, όταν αυτό απαιτείται.
16. Tακτική επαφή κάθε μέλους του προγράμματος που είναι γονιός με το παιδί ή τα παιδιά του/της.
17. Όταν εργάζονται ως μέλη του προσωπικού, έχουν δικαίωμα σε σαφή καθορισμό των ευθυνών που τους ανατίθενται,
σε επαρκή εκπαίδευση, επαρκή στήριξη και εποπτεία από το προσωπικό (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της
ανατροφοδότησης), χωρίς εκμετάλλευση και με το δικαίωμα να αρνηθούν τη θέση, χωρίς να τους προσαφθεί για αυτό
κατηγορία.
18. Kαθοδήγηση και βοήθεια, όταν αφήνουν το πρόγραμμα για οποιονδήποτε λόγο, σχετικά με άλλες υπηρεσίες υγείας,
πηγές οικονομικής βοήθειας και χώρους διαμονής.
19. Προστασία από εκμετάλλευση (αυτό αφορά επίσης τους γονείς και την οικογένεια του μέλους) προς όφελος του φορέα
ή του προσωπικού που εργάζεται σε αυτόν.

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

H ΣYMΠEPIΦOPA ΠPOΣ TA MEΛH
Tα μέλη του προσωπικού πρέπει:
1. Nα συμπεριφέρονται ως ώριμα και θετικά πρότυπα.
2. Nα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν τα μέλη, σεβόμενα όλη τη σχετική νομοθεσία,
καθώς και τους κανονισμούς του φορέα στον οποίο ανήκουν.
3. Nα παρέχουν στα μέλη αντίγραφο του Xάρτη Δικαιωμάτων των Mελών και να βεβαιώνονται ότι όλα όσα αναγράφονται
σε αυτόν γίνονται κατανοητά και εφαρμόζονται τόσο από το προσωπικό όσο και από τα μέλη.
4. Nα σέβονται όλα τα μέλη και να διατηρούν μαζί τους επαγγελματική σχέση, μη κτητική και μη τιμωρητική.
5. Nα παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη φυλή, το δόγμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, τις σεξουαλικές
προτιμήσεις, την ηλικία, τη σωματική αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το ποινικό μητρώο και την οικονομική κατάσταση
των μελών, σεβόμενα τη θέση των μελών σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών.
6. Nα αναγνωρίζουν ότι μπορεί να είναι προς όφελος του μέλους η παραπομπή του/της σε άλλο φορέα ή επαγγελματία.
7. Nα απαγορεύουν τη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων, οποιουδήποτε τύπου, ανάμεσα στο προσωπικό και στα μέλη (καθώς και με 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.
*Στα προγράμματα απεξάρτησης του KEΘEA δεν επιτρέπεται η ανάθεση στα μέλη εργασιών που δεν αφορούν τη λειτουργία
των Θεραπευτικών Κοινοτήτων.
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ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΧρΗσιμΑ ΤΗλΈΦΩΝΑ

1114

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΑΘΗΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ
ΚΕΘΕΑ MOSAIC
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΙΛΙΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΘΕΑ ΝOΣΤOΣ

210 3300751
210 8626761
210 8256944
210 3301157
210 2630454

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΖΟΓΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

2810 261026

ΧΑΝΙΑ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ

210 9215776

28210 87040

ΚΑΒΑΛΑ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ

2510 223131

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

25510 89595

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ
28410 22981

210 4220708

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

ΡΟ∆ΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

22410 33240

210 5541810

ΛΑΡΙΣΑ
ΚΕΘΕΑ ΕΞO∆OΣ

2410 254863

ΡΑΦΗΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

22430 24167

22940 79900

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΚΕΘΕΑ MYTIΛΗΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

26510 64077

22510 25670

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

2810 319505

ΧΑΝΙΑ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

28210 87040

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

2310 212030
2310 212030

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ
& ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

2310 212030

ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

23410 25727

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡOΦΗ
ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ

ΚΑΒΑΛΑ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ

2510 223131

ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ

210 8218883
210 6525220
210 8626761

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ

25510 89595

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

210 4112778

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤOΣ

25310 37842

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
KEΘΕΑ ΑΝΑ∆ΥΣΗ

2310 253534

ΛΑΡΙΣΑ
ΚΕΘΕΑ ΕΞO∆OΣ

2410 254597

ΒΟΛΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛOΤOΣ

24210 80246

ΒΟΛΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤOΣ

24210 36412

ΠΑΤΡΑ
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟOΞΥΓOΝO 2610 343400

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΕΘΕΑ ΕΞO∆OΣ

24310 29921

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

2810 331034

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

26510 64077

ΧΑΝΙΑ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

28210 87040

26810 22881

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ
28410 22981

26650 92022

ΡΟ∆ΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΡΤΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΠΑΤΡΑ
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟΟΞΥΓΟΝΟ 2610 343400
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟΟΞΥΓΟΝΟ 27520 47251
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟΟΞΥΓΟΝΟ 27210 89482

210 8820277
1317 ΕΤΩΝ)
1721 ΕΤΩΝ

22410 33240

ΓΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
& ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ
28410 22981
ΡΟ∆ΟΣ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

22410 33240

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

210 9212961

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

210 4112778

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
KEΘΕΑ ΑΝΑ∆ΥΣΗ

2310 253534

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

26510 64077

HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
KEΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΕΦΗΒΟΙ

ΧΑΝΙΑ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ

2810 319505
2810 331034
28210 87040

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆ΝΗ
28410 22981

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ*

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ

210 3847700

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2310 544939

AΘΗΝΑ
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

210 9212961

Για υπηρεσίεσ πρόληψησ σε άλλεσ πόλεισ
απευθυνθείτε στα κατά τόπουσ προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ

www.kethea.gr

KETHEA

KETHEAGR

KETHEA OFFICIAL

www.kethea.gr
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