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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 ναρκω-
τικών 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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Η έκδοση αυτή παρουσιάζει τον απολογισμό έργου για το 2017 του ΚΕΘΕΑ,
του μεγαλύτερου δικτύου υπηρεσιών απεξάρτησης
και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας.
Στόχος της είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα:

• για τις υπηρεσίες που προσέφερε το ΚΕΘΕΑ πανελλαδικά
 σε ανθρώπους με πρόβλημα χρήσης ναρκωτικών,
 αλκοόλ ή εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια,
• τις παρεμβάσεις του με στόχο την ενημέρωση και την πρόληψη
 στις τοπικές κοινωνίες, στις εκπαιδευτικές κοινότητες
 και σε ομάδες με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου,
• τα προγράμματα που εφαρμόζει για τη δια βίου μάθηση,
 την επαγγελματική ανάπτυξη και την έρευνα στον χώρο των εξαρτήσεων,
• τους ανθρώπους και τους οικονομικούς πόρους,
 χάρη στους οποίους συντελείται το έργο του.

Ο ετήσιος απολογισμός, πάγια πρακτική του ΚΕΘΕΑ για πάνω από δύο δεκαετίες,
δεν ανταποκρίνεται μόνο στην αυτονόητη υποχρέωση διαφάνειας και λογοδοσίας
από την πλευρά ενός κοινωνικού Οργανισμού
που υποστηρίζεται από την ελληνική πολιτεία και κοινωνία.

επιχειρεί, επίσης, να μεταφέρει ένα σημαντικό μήνυμα:
για ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό πρόβλημα όπως είναι οι εξαρτήσεις,
χρειάζεται μια εξίσου σύνθετη και πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση,
η οποία δεν είναι εφικτή παρά μόνο μέσα στην κοινωνία και με τη συμμετοχή της.
Σε θεραπευτικά προγράμματα που δεν βρίσκονται
στο περιθώριο του κοινωνικού χώρου και της ζωής,
αλλά συνομιλούν συνεχώς με την κοινωνική πραγματικότητα,
δραστηριοποιούνται με τα μέλη τους στη γειτονία και την πόλη,
και λειτουργούν ως μεταβατικό στάδιο προς μια «καθαρή» και παραγωγική ζωή.

Η έκδοση παράχθηκε, όπως όλο το ενημερωτικό υλικό του Οργανισμού,
στο τυπογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ,
τη σύγχρονη παραγωγική μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΘΕΑ.

Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι,
είτε μέσα από τον θεσμικό και επαγγελματικό τους ρόλο
είτε με το περίσσευμα του χρόνου και των μέσων τους, στήριξαν το έργο του το 2017.
Η αξία της συμβολής τους δεν είναι μόνο αυτή που αποτιμάται με δείκτες και αριθμούς.
Η ανεκτίμητη πλευρά της είναι ότι κάνει πράξη την αλληλεγγύη σε δύσκολους καιρούς,
οι οποίοι ευνοούν τις εξαρτήσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

προλογοσ
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5.080 θέσεις θεραπείας
σε προγράμματα στην κοινωνία
για την προβληματική χρήση 
παράνομων και νόμιμων ουσιών, 
καθώς και για την παθολογική 
ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

5.838 συγγενείς
και σημαντικοί άλλοι
στα προγράμματα οικογενειακής 
υποστήριξης.

1.690
θέσεις θεραπείας για κρατουμένους 
και αποφυλακισμένους
στα προγράμματα με άξονα
το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

1.980 υποστηριζόμενοι, 
περιθωριοποιημένοι
και άστεγοι χρήστες της Αθήνας,
στα προγράμματα άμεσης 
πρόσβασης και προσέγγισης
στον δρόμο.

76.445 καθαρές σύριγγες 
ανταλλάχθηκαν με 75.830 
χρησιμοποιημένες στην περιοχή
της Αττικής.

2.896 κλήσεις
στις 2 τηλεφωνικές γραμμές 
υποστήριξης για τις εξαρτήσεις.

19.498 συμμετέχοντες 
σε δράσεις και προγράμματα 
ευαισθητοποίησης και πρόληψης 
στις εκπαιδευτικές κοινότητες
και τις τοπικές κοινωνίες.

274 ημέρες εκπαίδευσης
     και
455 εκπαιδευόμενοι
στα προγράμματα δια βίου μάθησης.

387προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί φοιτητές
σε πρακτική άσκηση.

Έναρξη λειτουργίας νέων 
πολυδύναμων συμβουλευτικών 
μονάδων για τις εξαρτήσεις
στη Χίο και την Κάλυμνο.

Διεύρυνση των θεραπευτικών 
υπηρεσιών με προγράμματα 
εξωτερικής, μη εντατικής θεραπείας 
για χρήστες ναρκωτικών και 
προγράμματα απεξάρτησης
από το αλκοόλ και τον τζόγο 
σε διάφορες περιοχές.

Υπογραφή πρωτοκόλλου 
συνεργασίας με την Περιφέρεια 
Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων
και τον ΟΚΑΝΑ για την υλοποίηση 
του διετούς Προγράμματος
Άμεσης Παρέμβασης
για Χρήστες Ουσιών.

Έναρξη συνεργασίας με τον
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 
για την υποστήριξη προσφύγων
σε θέματα πρόληψης και θεραπείας 
των εξαρτήσεων,
σε κέντρα φιλοξενίας
και στον αστικό ιστό.
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Ανάδειξη της Θεραπευτικής 
Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
στις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών 
ως καλής πρακτικής από το
Γραφείο του ΟΗΕ για την 
Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών
και την Πρόληψη του Εγκλήματος
(UNODC) και τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (WHO) κατά
την 60η σύνοδο της Επιτροπής
του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (CND).

Επισημοποίηση συνεργασίας
με τον Δήμο Καισαριανής για την
εφαρμογή καινοτόμου 
προγράμματος πρόληψης
την τριετία 2018-2020 στο σύνολο
της τοπικής κοινωνίας.

Έκδοση του «Οδηγού
για ασφαλή σχολεία», ενός 
χρηστικού εργαλείου πρόληψης
για τους εκπαιδευτικούς, 
εγκεκριμένου από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Υπογραφή πρωτοκόλλου 
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο
της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο,
σε θέματα παροχής εκπαίδευσης, 
ανταλλαγής προσωπικού
και έρευνας.

Διαχρονική μελέτη
για τα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες των ατόμων που 
προσέγγισαν τα Συμβουλευτικά 
Κέντρα του ΚΕΘΕΑ τη δεκαετία 
2006-2016.

Ολοκλήρωση
και ανακοίνωση της αξιολόγησης
των θεραπευτικών δομών
της Κύπρου για την αντιμετώπιση 
της εξάρτησης, η οποία σχεδιάστηκε 
και διενεργήθηκε από το ΚΕΘΕΑ. 

Έναρξη του σχεδιασμού
νέας μελέτης αποτελεσματικότητας
των υπηρεσιών απεξάρτησης
του ΚΕΘΕΑ.

Περισσότερες από 90
ανοικτές εκδηλώσεις, κοινωνικές 
παρεμβάσεις, πολιτιστικές δράσεις 
και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες 
των προγραμμάτων απεξάρτησης
σε όλη την Ελλάδα.

2 ενημερωτικές καμπάνιες
με την αφιλοκερδή συμμετοχή ΜΜΕ, 
ΜΜΜ, χώρων εστίασης
και ψυχαγωγίας.

Εκλογή από τη Γενική Συνέλευση 
του ΚΕΘΕΑ του άμισθου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού για τη 
διετία 2017-2019.

469 εργαζόμενοι,

    151 εθελοντές και
13 Σύλλογοι Οικογένειας 
και Φίλων των προγραμμάτων 
απεξάρτησης.

Οι συνολικές δαπάνες
του ΚΕΘΕΑ ανήλθαν σε

15.940.099€.
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Το πΑΝΈλλΑΔιΚο
ΔιΚΤυο υπΗρΈσιΩΝ Του ΚΈΘΈΑ Το 2017

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΑΒΑΛΑΚΙΛΚΙΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΡΤΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΟΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΧΙΟΣ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΠΑΤΡΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ
ΡΑΦΗΝΑ

ΧΑΝΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΡΟΔΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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 2 Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης 

 1 Κινητή Μονάδα Προσέγγισης Χρηστών στον Δρόμο

 31 Συμβουλευτικά Κέντρα

 17 Μονάδες Εντατικής Ψυχικής Απεξάρτησης

 4 Μονάδες Απεξάρτησης Ήπιας Παρέμβασης

 29 Κέντρα Οικογενειακής υποστήριξης

 13 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης

  Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους γονείς

  Προγράμματα 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

 2 Πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βιου Μάθησης

  Μονάδα Σωματικής υγείας

  Μονάδα Ψυχικής υγείας

  γραφεία Νομικής Στήριξης

 2 Τηλεφωνικές γραμμές Boήθειας

  Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης

  Τομείς Εκπαίδευσης και Έρευνας

  Παραγωγικές μονάδες
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Ο κύριος κορμός υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών και 
τις οικογένειές τους. Τα θεραπευτικά του προγράμματα ακολουθούν πολυδιάστατη ψυχο-
κοινωνική προσέγγιση και προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο συνεχές υπηρεσιών, ώστε να 
μπορούν να υποστηρίζουν τους ανθρώπους σε όλα τα στάδια: από την πρώτη επαφή -στον 
δρόμο, σε μονάδες υποδοχής ή στις φυλακές- μέχρι την πλήρη ψυχική απεξάρτηση και 
ισότιμη επανένταξη στην κοινωνία. 

Οι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια για τη χρήση ουσιών μπορεί να διαφέρουν με πολλούς 
τρόπους μεταξύ τους, ως προς την ηλικία, το χρονικό διάστημα που κάνουν χρήση και το πόσο 
αυτή επηρεάζει τη ζωή τους, την ουσία ή τις ουσίες που χρησιμοποιούν, την οικογενειακή και 
επαγγελματική τους κατάσταση, τη σχέση τους με τον νόμο κ.ά. 

Το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει προγράμματα προσαρμοσμένα στις διαφορετικές αυτές ανά-
γκες, όπως θεραπευτικές κοινότητες διαμονής και εξωτερικής παρακολούθησης, ευέλικτα, 
μη εντατικά προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης, βραδινά προγράμματα για εργαζο-
μένους και φοιτητές, προγράμματα εφήβων κ.ά. Όλα τα προγράμματα υποστηρίζουν και όσους 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης στην οικογένεια ή το στενό τους περιβάλλον, ανεξάρτητα 
από το εάν οι δικοί τους άνθρωποι έχουν ενταχθεί σε θεραπεία.

Για ειδικούς πληθυσμούς, όπως οι άστεγοι χρήστες, οι κρατούμενοι και οι αποφυλακισμένοι, 
οι  μετανάστες και οι πρόσφυγες, λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα 
στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

προγρΑμμΑΤΑ & υπΗρΈσιΈσ γιΑ χρΗσΤΈσ 
ΝΑρΚΩΤιΚΩΝ ουσιΩΝ ΚΑι Τισ οιΚογΈΝΈιΈσ Τουσ
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Στόχοι και υπηρεσίες
Η υποστήριξη προσφέρεται σε «ελεύθερους» από ουσίες 
χώρους διημέρευσης (στέκια) όπου οι εξαρτημένοι μπορούν
να έχουν άμεση πρόσβαση σε φροντίδα, παραμένοντας 
μακριά από τους κινδύνους και τις καταπονήσεις της πιά-
τσας, καθώς και με προγράμματα προσέγγισης στον δρόμο,
μέσω κινητών μονάδων και πεζών εξορμήσεων. 

Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει δύο στέκια ή Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης
στην Αθήνα, στα Εξάρχεια και στην Ομόνοια, καθώς και πρό-
γραμμα προσέγγισης χρηστών στον δρόμο που διενεργείται
στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Αυτό το δίκτυο
υπηρεσιών ανήκει στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, το οποίο διαθέτει 
επίσης μονάδες για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής
υγείας των εξαρτημένων. 

Στόχος του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ είναι η δημιουργία σχέσης 
εμπιστοσύνης με τους εξαρτημένους χρήστες και η κάλυψη 
των άμεσων αναγκών τους, καθώς και ο περιορισμός των 
αρνητικών συνεπειών της χρήσης τόσο για τους ίδιους όσο 
και για την κοινωνία. Η προσέγγιση αυτή δεν αποκλείει τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της ένταξης σε θεραπεία, χωρίς, 
ωστόσο, να τον θέτει ως προϋπόθεση για την παροχή 
υποστήριξης. Στον δρόμο και στις εγκαταστάσεις του, το 
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ προσφέρει:

• Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές
 σε τριτοβάθμια περίθαλψη

• Ψυχολογική υποστήριξη

• Δράσεις προαγωγής της υγείας
 για ασφαλέστερη χρήση ουσιών και πρόληψης
 της διάδοσης νοσημάτων

• Ανταλλαγή συριγγών και διανομή προφυλακτικών

• Σίτιση, ιματισμό, φροντίδα της ατομικής υγιεινής

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

• Απευθείας εισαγωγή σε Θεραπευτική Κοινότητα,
 σε περιπτώσεις κρίσης

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

Καθώς στα τέλη του 2016 έληξε το τριετές πρόγραμμα 
Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο, που 
υλοποιήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας σημαντικά τη 
συνολική προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ στο πεδίο της μείωσης 
της βλάβης, η παροχή υπηρεσιών το 2017 εμφανίζεται 
συγκριτικά μειωμένη και περιορίστηκε στην περιοχή της 
πρωτεύουσας.

ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΑΜΕΣηΣ ΠΑρΕΜΒΑΣηΣ ΓιΑ ΧρηΣΤΕΣ ΟΥΣιώΝ

Το 2017
το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ υποστήριξε 1.980 άτομα
 πραγματοποίησε
 250 εξορμήσεις στις «πιάτσες»

 δέχθηκε 2.050 επισκέψεις
 στα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης

 αντάλλαξε 76.445 καθαρές σύριγγες
 με 75.830 χρησιμοποιημένες  

 πραγματοποίησε 1.139 ιατρικές πράξεις

 μοίρασε 17.171 μερίδες φαγητού

μΈιΩσΗ ΤΗσ ΒλΑΒΗσ
Μέσα από προγράμματα άμεσης πρόσβασης και μείωσης της συνδεόμενης με τη χρήση ουσιών 
βλάβης, το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει εξαρτημένους χρήστες που είναι περιθωριοποιημένοι και αποκομ-
μένοι από υπηρεσίες και πηγές βοήθειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης.
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Στόχοι και υπηρεσίες
Τα Συμβουλευτικά Κέντρα αποτελούν «ελεύθερα» από ουσίες
κέντρα ημέρας, τα οποία υποστηρίζουν τους χρήστες ουσιών
και τους βοηθούν να περιορίσουν τις συνδεόμενες με τη 
χρήση βλάβες, ενώ προετοιμάζουν, όσους από αυτούς το
επιθυμούν, για ένταξη σε ολοκληρωμένη θεραπευτική δια-
δικασία. Τα Κέντρα προσφέρουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη και της 
 δριμύτητας των προβλημάτων του σε σωματικό, 
 ψυχολογικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο

• Σχεδιασμό 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

Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ για τις εξαρτήσεις
Η γραμμή Βοήθειας 1145 (αστικής χρέωσης) προσφέρει 
υπηρεσίες ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης και παρα-
πομπής σε ανθρώπους με πρόβλημα χρήσης νόμιμων και
παράνομων ουσιών και το περιβάλλον τους, καθώς και 
πληροφόρηση για τις ουσίες και τις εξαρτήσεις σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. Η τηλεφωνική επικοινωνία είναι ανώνυμη 
και εμπιστευτική.

ΧΑρΑΚΤηριΣΤιΚΑ ΚΑι ΑΝΑΓΚΕΣ ΤώΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤώΝ
ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤιΚΑ ΚΕΝΤρΑ ΤΟ 2017

Η πλειονότητα των χρηστών που προσέγγισαν τα Συμβου-
λευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ το 2017 είναι άνδρες ελληνι-
κής υπηκοότητας, με πορεία στη χρήση ουσιών η οποία 
υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Οι 4 στους 10 ενήλικες προσήλθαν 
στις μονάδες με δική τους πρωτοβουλία, ενώ για τους 
εφήβους βασική πηγή παραπομπής ήταν η οικογένεια.

Κύρια ουσία χρήσης παραμένει η ηρωίνη και τα οπιοειδή, 
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 3 στους 10. Πάνω από 8 στους 10 ενήλικες 
ξεκίνησαν τη χρήση ουσιών με κάνναβη. Το αντίστοιχο 
ποσοστό ξεπερνά το 95% για τους εφήβους.

Οι 7 στους 10 μένουν με την οικογένειά τους, κυρίως τη 
γονική. Ο 1 στους 3 έχει διακόψει το σχολείο σε ηλικία 15
περίπου ετών. Στην πλειονότητά τους δεν έχουν σταθερό 
εισόδημα, 1 στους 2 είναι άνεργος, ενώ σταθερή απασχό-
ληση δηλώνει ο 1 στους 5.

Οι 4 στους 10 ανέφεραν κάποιο πρόβλημα σωματικής 
υγείας. Η ηπατίτιδα C αποτελεί την επικρατέστερη μολυ-
σματική ασθένεια και ακολουθούν τα ορθοπεδικά προβλή-
ματα. Ο 1 στους 4 αναφέρει ιστορικό ψυχιατρικών/ψυχο-
λογικών προβλημάτων. Ο 1 στους 5 δεν έχει κάνει ποτέ ιατρι-
κές εξετάσεις.

Οι 3 στους 4 έχουν συλληφθεί τουλάχιστον μία φορά και 
πάνω από 4 στους 10 έχουν καταδικαστεί τουλάχιστον μία 
φορά. O 1 στους 4 έχει φυλακισθεί. Οι 4 στους 10 έχουν 
δικαστικές εκκρεμότητες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάχρηση και η εξάρτηση, ιδίως
όταν είναι μακροχρόνιες, επηρεάζουν αρνητικά πολλές πτυ-
χές της ζωής των ατόμων. Έτσι, τη στιγμή που προσεγγίζουν 
ένα Συμβουλευτικό Κέντρο, έχουν μία σειρά από προβλή-
ματα και δυσκολίες που δεν αντιμετωπίζονται μόνο με τον
έλεγχο και τη διακοπή της χρήσης. Ο θεραπευτικός σχεδια-
σμός στο ΚΕΘΕΑ λαμβάνει υπόψη του τις συνολικές ανάγκες
κάθε ανθρώπου και περιλαμβάνει πολυεπίπεδες παρεμβά-
σεις, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για αλλαγή 
τρόπου ζωής και παραγωγική ενσωμάτωση στην κοινωνία.

ΈισΑγΩγιΚΗ ΦΑσΗ ΘΈρΑπΈιΑσ:
συμΒουλΈυΤιΚΑ ΚΈΝΤρΑ
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.
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Στόχοι και υπηρεσίες
Oι μονάδες ψυχικής απεξάρτησης (Θεραπευτικές Κοινότητες 
και άλλου τύπου) 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. 

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες 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. Στόχοι των 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων είναι:

• η σωματική αποτοξίνωση και η πλήρης αποχή
 από τη χρήση ουσιών

•η αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν στη χρήση 
 και η ψυχική απεξάρτηση

•η εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς

•η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών 
 αντιμετώπισης προβλημάτων

•Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η εκπαίδευση
 και κατάρτιση

•η υποστήριξη για την επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων

•η βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων

Ο χρόνος παραμονής στις Θεραπευτικές Κοινότητες κυμαί-
νεται μεταξύ 9 και 12 μηνών. 

Θεραπεία διαμονής για ενήλικες
Η θεραπεία διαμονής για ενήλικες απευθύνεται σε χρήστες 
ουσιών οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης 
και κοινωνικής υποστήριξης είτε επιθυμούν ή χρειάζεται 
να απομακρυνθούν από τον τόπο διαμονής τους κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας. Θεραπευτική Κοινότητα διαμονής 
διαθέτουν το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη, το ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Ραφήνα, 
το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στη Σαλαμίνα και το ΚΕΘΕΑ ΚυΤΤΑΡΟ - 
ΟΞυγΟΝΟ στην Καλαμάτα.

Θεραπεία ημερήσιας φροντίδας για ενήλικες
– πρωινά προγράμματα
Τα πρωινά προγράμματα παρέχουν εντατική ημερήσια θερα-
πεία σε εξαρτημένους που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό
κοινωνικά ενταγμένοι και διαθέτουν υποστηρικτικό περι-
βάλλον. Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα διαθέτουν το 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ στην Αθήνα, το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην
Κρήτη, το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα, το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
στον Βόλο και το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στα Ιωάννινα.

Θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης
για ενήλικες – βραδινά προγράμματα
για εργαζομένους και φοιτητές λειτουργούν προγράμματα 
απεξάρτησης εξωτερικής παρακολούθησης με απογευμα-
τινό ωράριο στην Αθήνα (ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ), στην Αλεξαν-
δρούπολη (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ), στα Ιωάννινα (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)
και στη Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ).

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. 
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ,
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚώΝ ΟΜΑΔώΝ-ΣΤΟΧώΝ

ΣΤΙΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 

883
ΑΤΟΜΑ

ΤΑ 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

ΗΠΙΑΣ 
ΠΑΡΕΜβΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ

ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΣΕ 159
ΑΤΟΜΑ

ΕΝΑ ΝΕΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
ΗΠΙΑΣ 

ΠΑΡΕΜβΑΣΗΣ 
ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ 
ΛΑΡΙΣΑ

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 εκπαί-
δευση, 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 και ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην 
Κρήτη.

Πρόγραμμα για εξαρτημένους γονείς
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης σε εξαρτημέ-
νους γονείς, παρέχοντας συγχρόνως υπηρεσίες φύλαξης 
και φροντίδας των παιδιών. Είναι πρόγραμμα εξωτερικής 
παρακολούθησης και ανήκει στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ.

Προγράμματα για την προβληματική χρήση του 
διαδικτύου
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 διαδι-
κτύου. Τα προγράμματα αυτά ενισχύουν τους παράγοντες 
που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προ-
βλήματος, όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων και η καλλιέργεια νέων ενδιαφερόντων, ενώ 
υποστηρίζουν κατάλληλα το οικογενειακό περιβάλλον των 
νέων. 

Θεραπευτικά προγράμματα ήπιας παρέμβασης
Τα προγράμματα 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. Τα προγράμματα είναι εξωτερικής παρακολούθησης, 
έχουν μικρότερη διάρκεια και συχνότητα από τα προ-
γράμματα στα οποία η ψυχική απεξάρτηση συντελείται σε 
Θεραπευτική Κοινότητα, και την ευελιξία ανταπόκρισης 
στον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων. 

Προγράμματα ήπιας παρέμβασης λειτουργούν στον Πειραιά
στο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ,  στη Λάρισα στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ και
στην Κρήτη στο ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
στην Αθήνα έχει δημιουργήσει πρόγραμμα ήπιας παρέμβα-
σης με στόχο την πρόληψη της υποτροπής και τη διαχείριση 
κρίσης για αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων ή 
ανθρώπους που διέκοψαν τη θεραπεία τους στο στάδιο 
της κοινωνικής επανένταξης.
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Στόχοι και υπηρεσίες
Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης υποδέχονται τα άτομα
που ολοκληρώνουν μονάδα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ, 
παρέχοντάς τους συμβουλευτική και ψυχολογική υποστή-
ριξη 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 αυτο-
νομία, υγιείς, υποστηρικτικές σχέσεις, κοινωνική και επαγ-
γελματική 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 περί-
που έτους, ακολουθεί η φάση της μεταθεραπευτικής παρα-
κολούθησης και η αποφοίτηση από το ΚΕΘΕΑ.

ΦΑσΗ μΈΤΑ-ΘΈρΑπΈυΤιΚΗσ ΦροΝΤιΔΑσ:
ΚΈΝΤρΑ ΚοιΝΩΝιΚΗσ ΈπΑΝΈΝΤΑΞΗσ
H ισότιμη και ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία και την αγορά εργασίας είναι ο τελικός στόχος της 
απεξάρτησης. Τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης σε διάφορες περιοχές της χώρας υποστηρίζουν 
αυτή την προσπάθεια κάτω από όλο και πιο δύσκολες συνθήκες, λόγω της οικονομικής κρίσης και 
του υψηλού ποσοστού ανεργίας. 
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Στόχοι και υπηρεσίες
Το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει διαφορετικού τύπου προγράμ-
ματα για ενήλικες και ανηλίκους στα περισσότερα από τα
καταστήματα κράτησης της χώρας, αλλά και στο ευρύτερο
πλαίσιο του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιο-
σύνης. Τα προγράμματα είναι οργανικά συνδεδεμένα με δο-
μές θεραπείας και επανένταξης στην κοινωνία, ώστε να δια-
σφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας και η ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την 
παραβατικότητα, τη χρήση ουσιών και τον εγκλεισμό. Η 
λειτουργία τους στηρίζεται στις αρχές της εθελούσιας και 
ενεργητικής συμμετοχής, και της αυτοβοήθειας, οι οποίες 
διέπουν τη γενικότερη θεραπευτική φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ.

Προγράμματα Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Κρατουμένων
για τους κρατούμενους χρήστες η πρώτη επαφή με τις 
υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ γίνεται μέσω των Προγραμμάτων 
Συμβουλευτικής υποστήριξης Κρατουμένων, τα οποία 
προσφέρουν 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 θερα-
πείας είτε σε Θεραπευτική Κοινότητα εκτός φυλακής (με
βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, εφόσον συγκε-
ντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος) είτε σε 
Θεραπευτική Κοινότητα σωφρονιστικού καταστήματος. 

Στις φυλακές το ΚΕΘΕΑ διαθέτει 4 Θεραπευτικές Κοινό-
τητες: Οι 3 λειτουργούν στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 
στις γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, στις Δικαστικές Φυ-
λακές 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 
 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

προγρΑμμΑΤΑ σΤο πλΑισιο
Του συσΤΗμΑΤοσ 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. 
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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 διαφορε-
τικές φάσεις της θεραπευτικής τους πορείας:

• Συμβουλευτική, προετοιμασία
 και κινητοποίηση για θεραπεία

• Θεραπεία ψυχικής απεξάρτησης

• Κοινωνική επανένταξη και
 μεταθεραπευτική παρακολούθηση

• Επαγγελματικό προσανατολισμό,
 εκπαίδευση και κατάρτιση

• Φροντίδα της υγείας

• Οικογενειακή υποστήριξη

• Νομική στήριξη

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 δραστη-
ριότητες, στην πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης 
και στη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων. Εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, ο Σταθμός παραπέμπει τους εφήβους σε 
πρόγραμμα απεξάρτησης.

ΚEΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:
ΕΝΑ ΕΛΛηΝιΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕρΑΠΕιΑΣ ΣΤη ΦΥΛΑΚη
ΜΕ ΔιΕΘΝη ΑΠηΧηΣη

Σε παράδειγμα καλής 
πρακτικής διεθνώς αναδεικνύεται η 

Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠρΟΜηΘΕΑΣ,
η οποία λειτουργεί στις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών
από το 2015. Κατά τη διάρκεια της 60ης συνόδου της 

Επιτροπής του ΟηΕ για τα Ναρκωτικά (CND) τον Μάρτιο του 2017, 
οι στόχοι και η λειτουργία του ΚΕΘΕΑ ΠρΟΜηΘΕΑΣ παρουσιάστηκαν 

σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο του ΟηΕ για την 
Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC)

και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO).

Τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το ΚΕΘΕΑ ΠρΟΜηΘΕΑΣ
ένα μοντέλο θεραπείας στις φυλακές με διεθνή απήχηση είναι:

• Η λειτουργία του σε 24ωρη βάση και σε ξεχωριστή πτέρυγα των φυλακών,
με τα σαφή θεραπευτικά πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται.

• Η καλά δομημένη και πολύπλευρη θεραπευτική του προσέγγιση.
• Η διασύνδεσή του με Κέντρο Υποδοχής στην πόλη,

η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια της φροντίδας
και την επανένταξη στην κοινωνία.

• Το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ με τη διεύθυνση και το 
προσωπικό του σωφρονιστικού καταστήματος.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την 
απρόσκοπτη συνύπαρξη θεραπευτικού και σωφρονιστικού 

πλαισίου, προς όφελος τόσο της λειτουργίας της 
Θεραπευτικής Κοινότητας όσο και του 

καταστήματος κράτησης γενικά.
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Στόχοι και υπηρεσίες
Τα Κέντρα Οικογενειακής υποστήριξης απευθύνονται στα
μέλη της οικογένειας και άλλα άτομα του στενού περιβάλ-
λοντος των χρηστών, προσφέροντας ενημέρωση, συμβου-
λευτική και θεραπευτική υποστήριξη. Η υποστήριξη της οικο-
γένειας 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.

Η συμμετοχή της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικα-
σία ενισχύει την κινητοποίηση και την παραμονή στο θερα-
πευτικό πρόγραμμα, συμβάλλει στην επίτευξη της αποχής, 
βελτιώνει την οικογενειακή και κοινωνική λειτουργικότητα 
και αποτελεί παράγοντα πρόληψης της υποτροπής. Ένας 
σημαντικός στόχος της οικογενειακής θεραπείας είναι και η
πρόληψη μέσα από την υποστήριξη παιδιών των οποίων οι 
γονείς ή τα αδέρφια κάνουν χρήση ουσιών, καθώς έχουν 
αυξημένες πιθανότητες να εμπλακούν και τα ίδια στη χρήση.

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

οιΚογΈΝΈιΑΚΗ υποσΤΗριΞΗ
ΚΑι συμΒουλΈυΤιΚΗ
Μέσα από τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται στις οικογένειες και τους 
σημαντικούς άλλους των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών. Η  συμμετοχή 
των οικείων συμβάλλει σημαντικά σε όλες τις φάσεις και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.  
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Στόχοι και υπηρεσίες
Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC, με έδρα την Αθήνα, υποστηρίζει μετα-
νάστες και πρόσφυγες με πρόβλημα χρήσης ουσιών, προσφέ-
ροντας τόσο υπηρεσίες μείωσης της συνδεόμενης με τη
χρήση βλάβης όσο και προετοιμασίας για ένταξη σε θερα-
πευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ. Παρέχει επιπλέον εστια-
σμένη πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετανά-
στες και πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδο-
οικογενειακών σχέσεων, παραβατικότητας, ρατσισμού, κοι-
νωνικού αποκλεισμού ή βρίσκονται σε κατάσταση συναισθη-
ματικής κρίσης.

Η προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ MOSAIC είναι διαπολιτισμική, 
με σεβασμό στα γλωσσικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά 
χαρακτηριστικά μεταναστών και προσφύγων. Αξιοποιεί
επίσης ομάδες εθελοντών, οι οποίες σχηματίζονται 
από τους ίδιους  τους εξυπηρετουμένους, και λει-
τουργούν ως «γέφυρα επικοινωνίας» με τις μετα-
ναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες. 
Στις υπηρεσίες του 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

Μέσα στο έτος προγράμματα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ και
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη φιλοξενία προσφύ-
γων, παρέχοντας ομαδική ή/και ατομική υποστήριξη, κυρίως
σε ασυνόδευτους  ανηλίκους, με στόχο την έγκαιρη παρέμ-
βαση και θεραπεία της χρήσης ουσιών. 

REFRAME:
ΥΠΟΣΤηριΞη ΠρΟΣΦΥΓώΝ ΣΕ ΣΥΝΕρΓΑΣιΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΟΜ

υποσΤΗριΞΗ μΈΤΑΝΑσΤΩΝ KAI προσΦυγΩΝ
Γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές μπορεί να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για την
προσέλευση ή παραμονή μεταναστών και προσφύγων σε υπηρεσίες, όπως αυτές για την αντιμετώ-
πιση της εξάρτησης. Προσπαθώντας να άρει τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια στην παροχή 
αποτελεσματικής βοήθειας, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει το διαπολιτισμικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ MOSAIC.

Στα τέλη του 2017 το 
ΚΕΘΕΑ άρχισε τη συνεργασία του με τον 

ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) με 
στόχο την πρώτη συστηματική και μεγάλης εμβέλειας 

παρέμβαση στον προσφυγικό πληθυσμό για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. η παρέμβαση αφορά τα ανοιχτά 

κέντρα φιλοξενίας που συντονίζει ο ΔΟΜ στη Μαλακάσα, τη Θήβα και 
τη ριτσώνα και ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων του ΔΟΜ στην Αθήνα, 

με δυνατότητα επέκτασης και σε σημεία του αστικού ιστού εκτός δομών, 
ανάλογα με τις ανάγκες. Περιλαμβάνει:

• Συστηματική διερεύνηση αναγκών και παροχή ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης
σε όλους τους ενδιαφερομένους για θέματα νόμιμων και παράνομων ουσιών.

• Ομάδες πρόληψης - έγκαιρης παρέμβασης για οικογένειες,
γονείς, παιδιά και νέους.

• Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα
με τη χρήση  αλκοόλ και ναρκωτικών και παραπομπή τους,

εφόσον υπάρχει ανάγκη, σε θεραπευτικές δομές του ΚΕΘΕΑ.
• Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των επαγγελματιών και εθελοντών

που δραστηριοποιούνται στα κέντρα φιλοξενίας
και τους ξενώνες, για τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας

και παραπομπών.
η παρέμβαση υλοποιείται από μεικτή διεπιστημονική 

ομάδα των δύο φορέων, ενώ για τις ανάγκες της 
δημιουργήθηκε ειδικά διαμορφωμένη κινητή 

μονάδα ενημέρωσης.
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Εκπαίδευση και κατάρτιση
Η εμπλοκή με τη χρήση, ιδίως όταν είναι μακροχρόνια, συνδέ-
εται συχνά με χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης, περιορι-
σμένη 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 εργα-
σιακή 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 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

Με τους παραπάνω στόχους στο ΚΕΘΕΑ λειτουργούν:

‣Τμήματα εκπαίδευσης στα θεραπευτικά προγράμματα, 
 υπεύθυνα για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών 
 αναγκών των συμμετεχόντων και την οργάνωση 
 κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
 επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού
 και κατάρτισης. 
‣3 Μεταβατικά σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
 και Λάρισα που έχουν στόχο την επανένταξη στην 
 εκπαιδευτική διαδικασία, παράλληλα με τη θεραπεία, 
 αξιοποιώντας τον νόμο για τους κατ’ οίκον 
 διδαχθέντες.
‣Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής 
 Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) σε διάφορες πόλεις για μέλη και 
 αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων.
‣2 πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
 που απευθύνονται τόσο σε μέλη και αποφοίτους 
 θεραπευτικών προγραμμάτων όσο και
 στον γενικό πληθυσμό.

‣4 παραγωγικές μονάδες, το τυπογραφείο ΚΕΘΕΑ 
 ΣΧηΜΑ+ΧρώΜΑ, εργαστήρι κεραμικής, ξυλουργείο 
 και αγρόκτημα, που δίνουν τη δυνατότητα αμειβόμενης
 και ασφαλιζόμενης μαθητείας, διάρκειας έως και 8 
 μηνών, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

‣4 Club Eργασίας ή Γραφεία Διασύνδεσης
 σε διάφορες περιοχές της χώρας που
 στηρίζουν την ένταξη στην αγορά εργασίας.

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 ολοκληρω-
μένης θεραπευτικής παρέμβασης που έχει στόχο την κοινωνική ένταξη.
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> ΔΕΥΤΕΡΟβΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

211 ΑΤΟΜΑ

> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

204 ΑΤΟΜΑ

> ΞΕΝΕΣ ΓΛώΣΣΕΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΑ ώΣ ΞΕΝΗ ΓΛώΣΣΑ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

299 ΑΤΟΜΑ

>15 ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓώΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

> ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜβΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

759 ΑΤΟΜΑ

> ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜβΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

877 ΑΤΟΜΑ

> ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
& ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΕΘΕΑ:

1.523 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

> ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

37

> ΤΟ 2017
ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣώΜΑΤΙΚΗΣ & ψΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ

689 ΑΤΟΜΑ
ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ

1.139  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

> ΤΟ 2017
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙώΣΑΝ

163 ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Φροντίδα της υγείας 
για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας των χρη-
στών, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει στην Αθήνα το Ψυχο-
διαγνωστικό Κέντρο, αποτελούμενο από τη Μονάδα Ψυχι-
κής και τη Μονάδα Σωματικής υγείας. Οι δύο μονάδες 
στελεχώνονται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
και παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γενικής
ιατρικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρικής. Προσφέρονται 
επίσης υπηρεσίες πρόληψης όλων των βαθμίδων στους 
παραπάνω τομείς και πραγματοποιούν παραπομπές σε υπη-
ρεσίες υγείας. Παράλληλα, το ΚΕΘΕΑ έχει αναπτύξει συνερ-
γασίες με φορείς υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Γραφεία Νομικής Στήριξης
Τα γραφεία Νομικής Στήριξης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
βοηθούν μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων στη διαδικα-
σία επίλυσης των νομικών τους εκκρεμοτήτων από τη 
συνδεόμενη με τη χρήση παραβατική συμπεριφορά. Η υπη-
ρεσία παρέχει δωρεάν ενημέρωση και συμβουλευτική για
τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, νομική στήριξη στα άπορα
μέλη που βρίσκονται στη φάση της επανένταξης, νομική βοή-
θεια σε κρατούμενους ή αποφυλακισμένους και απάλειψη
από το ποινικό μητρώο των απεξαρτημένων χρηστών κατα-
δικαστικών αποφάσεων ή εκκρεμών διώξεων.
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Η θεραπεία απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια στηρίζεται σε ένα εξατομι-
κευμένο πλάνο που διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου, ώστε αυτό να μην 
αποκόπτεται από το περιβάλλον του και τις δραστηριότητές του.

Προσφέροντας υπηρεσίες σε ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό επίπεδο, τα προγράμματα 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην εξάρτηση από το αλκοόλ ή τα 
τυχερά παιχνίδια, καθώς και στην οικοδόμηση ενός νέου τρόπου ζωής, απαλλαγμένου από 
αυτά τα προβλήματα.

Η συμμετοχή των οικείων στο πρόγραμμα είναι σημαντική, γιατί ενισχύει τη θετική έκβαση 
της θεραπείας και συμβάλλει στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας της οικογένειας ή των 
στενών διαπροσωπικών σχέσεων.

Τα προγράμματα που προσφέρουν υπηρεσίες για την εξάρτηση από το αλκοόλ και τα τυχερά 
παιχνίδια, δραστηριοποιούνται επίσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης γύρω από αυτές τις μορφές εξάρτησης, που φαίνεται να απασχολούν περισσότερο 
τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία.

προγρΑμμΑΤΑ ΚΑι υπΗρΈσιΈσ
γιΑ ΤΗΝ ΑπΈΞΑρΤΗσΗ Απο Το ΑλΚοολ
ΚΑι ΤΑ ΤυχΈρΑ πΑιχΝιΔιΑ
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> ΤΟ 2017
ΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ

486
ΑΤΟΜΑ,

297
ΧΡΗΣΤΕΣ

ΚΑΙ

189
ΜΕΛΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙώΝ

Στόχοι και υπηρεσίες
Τα προγράμματα προσφέρουν ατομική συμβουλευτική, ομα-
δική ψυχοθεραπεία, οικογενειακή θεραπεία ή θεραπεία
ζεύγους και ψυχιατρική υποστήριξη, εφόσον απαιτείται. Ο 
θεραπευτικός σχεδιασμός στοχεύει:

‣Στη διερεύνηση και στην κατανόηση της εξαρτητικής 
 συμπεριφοράς και στην επεξεργασία των θεμάτων
 που συνδέονται με αυτήν

‣Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής
 και σωματικής υγείας

‣Στη μείωση και καλύτερη διαχείριση του στρες

‣Στην ανεύρεση αποτελεσματικών προσωπικών 
 στρατηγικών για τον περιορισμό της χρήσης αλκοόλ
 ή την αποχή από αυτό

‣Στη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας 
 του ατόμου

‣Στην εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και στην 
 πρόληψη της υποτροπής

‣Στην αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων

υπηρεσίες απεξάρτησης από το αλκοόλ προσφέρει από το 
2002 στην Αθήνα το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, το οποίο εξειδικεύεται
στην αντιμετώπιση αυτής της μορφής εξάρτησης όσο και στην
εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια. Τα τελευταία χρόνια, οι
τοπικές κοινωνίες διατυπώνουν όλο και συχνότερα προς το
ΚΕΘΕΑ αιτήματα υποστήριξης σχετικά με την προβληματική

χρήση αλκοόλ, γεγονός που έχει οδηγήσει στη σταδιακή 
ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών και σε άλλες περιοχές της 
χώρας. Στον Απολογισμό του 2017 καταγράφονται, πρώτη 
φορά, και οι αποδέκτες των υπηρεσιών απεξάρτησης από
το αλκοόλ που προσφέρονται στα Ιωάννινα από το ΚΕΘΕΑ 
ΗΠΕΙΡΟΣ, στη Λάρισα από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, και στην 
Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. 

Το προφίλ του προβληματικού χρήστη αλκοόλ
Η πλειονότητα όσων απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ για την προ-
βληματική χρήση αλκοόλ είναι άνδρες (75%) με μέσο όρο 
ηλικίας τα 44,4 έτη. Έχουν αρχίσει την προβληματική σχέση 
με το αλκοόλ στα 28 τους χρόνια, ενώ πίνουν συστηματικά 
επί 5 χρόνια πριν απευθυνθούν στο πρόγραμμα. Οι μισοί 
έχουν σταθερή απασχόληση. Ένας στους 3 είναι έγγαμος 
και 1 στους 3 διαζευγμένος ή σε διάσταση. Τέσσερις στους
δέκα μένουν με τη δική τους οικογένεια. Οι μισοί έχουν 
απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 1 στους 4 είναι
πτυχιούχος ανώτερης ή ανώτατης σχολής. Τρεις στους 10
έχουν διαγνωσμένο πρόβλημα σωματικής ή ψυχικής υγείας
ως επακόλουθο της προβληματικής χρήσης αλκοόλ. για 6
στους 10 το αλκοόλ είναι αιτία άσκησης λεκτικής ή και σωμα-
τικής βίας, ενώ 3 στους 4 αντιμετωπίζουν προβλήματα με 
τον νόμο.

ΑπΈΞΑρΤΗσΗ Απο Το ΑλΚοολ
Με εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, το ΚΕΘΕΑ 
απευθύνεται σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρήση αλκοόλ προσωπικά ή στο οικογε-
νειακό τους περιβάλλον, προσφέροντας εξατομικευμένη θεραπεία σε εξωτερική βάση.
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> ΤΟ 2017
ΤΟ ΚΕΘΕΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

468
ΑΤΟΜΑ

ΜΕ ΠΡΟβΛΗΜΑ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ
ΤΥΧΕΡΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,

287
ΠΑΙΚΤΕΣ

ΚΑΙ181
ΜΕΛΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙώΝ

> Η ΓΡΑΜΜΗ

1114
ΓΙΑ ΤΑ

ΤΥΧΕΡΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕ
ΣΕ

1.342
ΚΛΗΣΕΙΣ

Στόχοι και υπηρεσίες
Μέσα από υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτι-
κής, καθώς και οικογενειακής υποστήριξης με έμφαση στη 
θεραπεία ζεύγους, τα προγράμματα στοχεύουν:

‣Στη διερεύνηση και κατανόηση της πορείας
 που έχει οδηγήσει το άτομο στην προβληματική 
 ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια

‣Στην ανεύρεση αποτελεσματικών προσωπικών 
 στρατηγικών για τον περιορισμό της ενασχόλησης

‣Στην ανάπτυξη κινήτρων για την αποχή

‣Στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
 υψηλού ρίσκου

‣Στην εκμάθηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων και 
 διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων

‣Στην αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων

υπηρεσίες απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια προσφέρει
από το 2002 στην Αθήνα το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, το οποίο εξειδι-
κεύεται στην αντιμετώπιση αυτής της μορφής εξάρτησης, 
καθώς και στην εξάρτηση από το αλκοόλ. Τα τελευταία χρό-
νια, οι τοπικές κοινωνίες διατυπώνουν όλο και συχνότερα 
προς το ΚΕΘΕΑ αιτήματα υποστήριξης σχετικά με την παθο-
λογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, γεγονός που έχει
οδηγήσει στη σταδιακή ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών και 
σε άλλες περιοχές της χώρας. Στον Απολογισμό του 2017 
καταγράφονται, πρώτη φορά, και οι αποδέκτες των υπηρε-
σιών απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια που προσφέρο-
νται στα Ιωάννινα από το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, στη Λάρισα από 
το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 
το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ.

Γραμμή 1114
για την εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια
Η γραμμή 1114 λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ και έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών ενημέ-
ρωσης, ψυχολογικής στήριξης και παραπομπής για τα 
ζητήματα που δημιουργεί η προβληματική ενασχόληση με
τον τζόγο στους ίδιους τους παίκτες, τα μέλη της οικογένειάς 
τους και τα φιλικά τους πρόσωπα. Η επικοινωνία είναι 
ανώνυμη με σεβασμό στο απόρρητο. Η γραμμή λειτουργεί 
από το 2011 με τη χορηγία της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Το προφίλ του παθολογικού παίκτη
Οι 9 στους 10 από όσους απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ για την
παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια είναι άνδρες
με μέση ηλικία τα 39 έτη. Οι μισοί δηλώνουν πάνω από 10
χρόνια εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια. Οι μισοί είναι έγ-
γαμοι, ενώ οι 7 στους 10 έχουν σταθερή απασχόληση. Πάνω
από τους μισούς είναι απόφοιτοι λυκείου ή επαγγελματικών 
σχολών, ενώ 1 στους 3 έχει πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης 
σχολής.

Οι 9 στους 10 παίζουν κρυφά, 1 στους 5 με καθημερινή συχνό-
τητα, ενώ οι υπόλοιποι με συχνότητα που κυμαίνεται από 1
έως 4 φορές την εβδομάδα. Σχεδόν 9 στους 10 αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα σχέσεων και οικονομικά προβλήματα 
που οφείλονται στον εθισμό τους. Οι μισοί έχουν προβλή-
ματα στην επαγγελματική τους ζωή, όπως μειωμένη από-
δοση, απουσίες και αργοπορίες, ενώ 1 στους 5 οδηγείται 
σε αυτοκτονικές σκέψεις.

ΑπΈΞΑρΤΗσΗ Απο ΤΑ ΤυχΈρΑ πΑιχΝιΔιΑ 
Με εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, το ΚΕΘΕΑ 
απευθύνεται σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα τυχερά παιχνίδια, προσωπικά ή στο οικο-
γενειακό τους περιβάλλον, προσφέροντας εξατομικευμένη θεραπεία σε εξωτερική βάση.
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> ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗψΗΣ
ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2018-2020
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝώΝΙΑΣ

> 19.498
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗψΗΣ
ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝώΝΙΕΣ

> ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
«ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΣΧΟΛΕΙΑ»,
ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΛΗψΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ,
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ
ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πρόληψη στις εκπαιδευτικές κοινότητες
Σε όλες τις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης, το ΚΕΘΕΑ 
πραγματοποιεί παρεμβάσεις πρόληψης, σε συνεργασία με
στελέχη του υπουργείου Παιδείας, όπως οι υπεύθυνοι Αγω-
γής υγείας, οι υπεύθυνοι Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων,
οι σχολικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές σχολικών μονάδων.
Παρεμβάσεις πρόληψης υλοποιούνται επίσης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

Το 2017 στην περιφέρεια Αττικής πραγματοποιήθηκαν μακρο-
χρόνια προγράμματα πρόληψης σε 30 πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμιες σχολικές μονάδες. Βραχύχρονα προγράμ-
ματα υλοποιήθηκαν σε 100 σχολεία.

Στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεργασίας με την τοπική
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιή-
θηκαν στον Βόλο ο 3ος κύκλος εκπαίδευσης για 218 εκπαι-
δευτικούς γυμνασίων και λυκείων, βιωματικές δράσεις σε 
5 σχολικές μονάδες και ενημερώσεις γονέων από 8 σχολι-
κές μονάδες, σε συνεργασία με την Ένωση γονέων. Σε 21
γυμνάσια και λύκεια του Νομού Λάρισας έγιναν ενημερω-
τικές συναντήσεις, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, 
ενώ πραγματοποιήθηκε τριήμερο θεωρητικό και βιωματικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς.

Στην περιφέρεια Κρήτης υλοποιήθηκαν προγράμματα και 
παρεμβάσεις σε 26 εκπαιδευτικές μονάδες, και λειτούργη-
σαν 2 Σχολές γονέων. Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν 
επίσης σε 8 σχολεία και ένα δημόσιο ΙΕΚ της Ρόδου.

Συνεχίστηκε επίσης η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης-πρό-
ληψης, έγκαιρης παρέμβασης και διαχείρισης κρίσεων στην
εκπαιδευτική κοινότητα του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της μακρο-
χρόνιας συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ με τον Οργανισμό. για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών εκτός σχολικού
περιβάλλοντος έγιναν παρεμβάσεις και εργαστήρια σε συστή-
ματα προσκόπων της Αττικής και της Θεσσαλίας και σε 
κατασκηνώσεις εφήβων.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βιωματικά σεμινάρια πραγμα-
τοποιήθηκαν για φοιτητές του ΑΤΕΙ Αθήνας, Σχολών Βοηθών
Νοσηλευτών Δημόσιων Νοσοκομείων και του Μεταπτυχια-
κού Προγράμματος στη Συμβουλευτική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

προλΗΨΗ ΚΑι ΈγΚΑιρΗ πΑρΈμΒΑσΗ
Τα προγράμματα πρόληψης του ΚΕΘΕΑ αφορούν τόσο τον γενικό πληθυσμό όσο και ομάδες με
συμπεριφορές υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών. Πραγματοποιούνται, με κατάλληλα σχεδια-
σμένες για κάθε ομάδα-στόχο παρεμβάσεις, στις τοπικές κοινωνίες, σε εκπαιδευτικές μονάδες όλων
των βαθμίδων και σε φορείς ή για επαγγελματίες στον χώρο της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, 
της παιδικής προστασίας κ.ά.
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Ο Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ
και το ΚΕΘΕΑ MOSAIC
υλοποιούν το σεμινάριο
«Εξάρτηση & Διαπολιτισμικότητα»
για επαγγελματίες
που υποστηρίζουν πρόσφυγες
και μετανάστες

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
πραγματοποιεί παρεμβάσεις 
πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης 
σε καθηγητές στη Ρόδο

Το ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
με την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ υποστηρίζει 
ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
χρήσης ουσιών

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
συμμετέχει στη δράση
«Ανοιχτά Σχολεία»
του Δήμου Αθηναίων
με σειρά σεμιναρίων
για τα θέματα της εξάρτησης

Οι Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων
του ΚΕΘΕΑ διοργανώνουν
χριστουγεννιάτικα παζάρια
με στόχο την ενημέρωση του κοινού
και την ενίσχυση των σκοπών τους

ιΑΝουΑριου

Σ
Τ

ΙΓ
Μ

ΙΟ
Τ

Υ
Π

Α

>40



Έγκαιρη παρέμβαση για ευάλωτες ομάδες
Τα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης αποτελούν στοχευ-
μένες δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων παι-
διών και νέων που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν ή 
να κλιμακώσουν βλαπτικές μορφές συμπεριφοράς, όπως η
χρήση ουσιών και η παραβατικότητα. Στις ομάδες αυτές συμ-
περιλαμβάνονται παιδιά που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα
το σχολείο, νεαροί παραβάτες, παιδιά που μεγαλώνουν σε 
δυσλειτουργικό περιβάλλον ή μακριά από τη γονική τους 
οικογένεια κ.ά. 

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις για παιδιά ή/και 
επαγγελματίες της Στέγης Προστασίας Ανηλίκων Αθήνας, 
των Παιδικών Χωριών SOS, του Κέντρου Προστασίας Βρε-
φών Μητέρα, του Ορφανοτροφείου Βόλου, της ΑΡΣΙΣ και
του Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρυ-
νίτσας, του Κέντρου Προστασίας Παιδιού και της Στέγης 
Ανηλίκων Αγοριών Ηρακλείου Κρήτης, για επιμελητές ανη-
λίκων διαφόρων περιοχών της χώρας κ.ά. 

Πρόληψη και Κοινοτική Ανάπτυξη 
Το Στέκι Νέων του ΚΕΘΕΑ στα Εξάρχεια λειτουργεί όλο τον 
χρόνο ως φιλικός χώρος αναφοράς και δραστηριοποίησης 

για παιδιά και νέους μέχρι 21 ετών, αλλά και ως κέντρο 
προώθησης της πρόληψης στην περιβάλλουσα κοινότητα. 
Στόχος του είναι η υποστήριξη της ομαλής προσωπικής 
και κοινωνικής εξέλιξης παιδιών και νέων, και η πρόληψη 
βλαπτικών μορφών συμπεριφοράς, όπως η χρήση ουσιών 
και η παραβατικότητα. Παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, 
συμβουλευτικής, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχο-
εκπαίδευσης,  παρέμβασης στην κρίση, κινητοποίησης και
παραπομπής. Το 2017 η μέση ημερήσια δύναμη του Στεκιού 
ήταν 21 άτομα. Το καλοκαίρι το Στέκι πραγματοποίησε το
καθιερωμένο θερινό του πρόγραμμα για εφήβους που 
παρέμειναν στην πρωτεύουσα με τη συμμετοχή 22 ατόμων.

Στις δράσεις του Στεκιού συγκαταλέγεται  και το μακροχρό-
νιο πρόγραμμα «υποστήριξη για τη μετάβαση από το δημο-
τικό στο γυμνάσιο» για μαθητές 11 έως 15 ετών, με κύριο 
στόχο την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχο-
λείου και βλαπτικών μορφών συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα
υλοποιήθηκε το 2017 για 9η χρονιά, με τη συμμετοχή 29
παιδιών, προσφέροντας συστηματική ενισχυτική διδασκαλία,
ομάδες ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων και ατομικές 
συναντήσεις για τους μαθητές, καθώς και μηνιαίες συναντή-
σεις με τους γονείς τους.

ΟΔηΓΟΣ ΓιΑ ΑΣΦΑΛη ΣΧΟΛΕιΑ
ΕρΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠιΛΟΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘηΤΕΣ

ΤηΣ ΜΑΓΝηΣιΑΣ
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υπηρεσίες ενημέρωσης και πρόληψης προσφέρουν: Δίκτυο Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ (Περιφέρεια Αττικής),
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Αν. Αττική), ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ και ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ (Θεσσαλία), ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (Κρήτη και Δωδεκάνησα).

Εκπαίδευση επαγγελματιών και εθελοντών
στην πρόληψη
Το ΚΕΘΕΑ εκπαιδεύει σε θέματα πρόληψης εργαζομένους 
στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, αλλά
και άλλες επαγγελματικές ομάδες που έρχονται σε επαφή 
με το πρόβλημα της χρήσης μέσα από τον ρόλο τους και
καλούνται να  διαχειριστούν σχετικά περιστατικά. Το 2017
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελ-
ματίες υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας, στρατευμέ-
νους, οδηγούς και σταθμάρχες των Οδικών Συγκοινωνιών 
(ΟΣυ ΑΕ) κ.ά. 

Συνεχίστηκε η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με το υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας και άλλους φορείς για τη διαμόρφωση του 
σχεδίου δράσης πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης των 
εξαρτήσεων στους εφέδρους και μονίμους του ελληνικού 
στρατεύματος.

Επιπλέον, 83 άτομα εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά και βιωμα-
τικά στην πρόληψη από το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ, 53 από τα οποία  απασχολήθηκαν 
ως εθελοντές σε υπηρεσίες και δράσεις του Δικτύου.

ΠρώΤΟΠΟριΑΚΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΠρΟΛηΨηΣ
ΣΤΟΝ ΔηΜΟ ΚΑιΣΑριΑΝηΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ υΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΡΟΛΗΨΗΣ 2017 
  ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗ & ΡΟΔΟΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΟΙ 633 996 161
 ΜΑΘΗΤΕΣ 7.184 3.559 2.580
 ΣΠΟυΔΑΣΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΕΣ 394 67 60
 γΟΝΕΙΣ/ΣυγγΕΝΕΙΣ 607 43 305
 ΕΠΑγγΕΛΜΑΤΙΕΣ/ΑΛΛΟΙ 1.691 1.218 -

 ΣΥΝΟΛΟ 10.509 5.883 3.106
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Τον Κώστα Λειβαδά
φιλοξενεί η εκπομπή
του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
στην ΕΡΑ

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
εγκαινιάζει την Ακαδημία Ποδοσφαίρου
για παιδιά προσφύγων
στις αθλητικές εγκαταστάσεις του
στη Λάρισα

Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
υποστηρίζει προσφυγόπουλα
με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση
και την αντιμετώπιση της εξάρτησης
σε συνεργασία με τις ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ
και ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Το ΚΕΘΕΑ
με την υποστήριξη της ΟΣΥ 
πραγματοποιεί
ενημερωτική καμπάνια στα ΜΜΜ
με σύνθημα
«Επόμενη στάση ΚΕΘΕΑ»

Το ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ενημερώνει ομάδα προσκόπων
στη Λέσβο
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455
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

> 387
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 

> ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΡώΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ, ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ 

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ποινικό 
Δίκαιο και Εξαρτήσεις» πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (ΑΠΘ) και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Το ΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» είναι 
πλήρους φοίτησης, 18μηνης διάρκειας και προσφέρει 
δύο κατευθύνσεις: Ποινικό Δίκαιο των Εξαρτήσεων, και 
Νομική και Θεραπευτική Διαχείριση των Εξαρτήσεων. Το
2017 στο πρόγραμμα ήταν ενταγμένοι 140 φοιτητές σε τρία
τμήματα, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, απόφοιτοι σχολών 
Νομικής, Ψυχολογίας, Ιατρικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνι-
κής Εργασίας κ.ά. 

Δια βίου μάθηση
και επαγγελματική ανάπτυξη 
Το 2017 υλοποιήθηκαν προγράμματα δια βίου μάθησης και
επαγγελματικής ανάπτυξης με τη συμμετοχή 255 στελεχών: 

Σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και την πιστο-
ποίηση του ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: Μακρο-
χρόνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αντιμετώπιση των εξαρτή-

σεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού» (4ος κύκλος, 
Θεσσαλονίκη).

Σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου 
της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο: Μακροχρόνιο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Συμβουλευτική στην αντιμετώπιση της τοξικο-
εξάρτησης: Γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις στην επαγγελμα-
τική πρακτική», το οποίο οδηγεί σε Certificate level I (10ος 
κύκλος, Αθήνα).

Σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας: Μακροχρόνιο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Διοίκηση και κοινωνικός σχεδιασμός στην αντιμετώ-
πιση των εξαρτήσεων», (ολοκλήρωση 11ου και έναρξη 12ου
κύκλου στην Αθήνα, ολοκλήρωση 4ου και έναρξη 5ου 
κύκλου στη Θεσσαλονίκη).

Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ): Συνδιαμορφώθηκε πρόγραμμα 
εκπαίδευσης δημόσιας διοίκησης στην αντιμετώπιση των 
εξαρτήσεων, ενώ 18 στελέχη του ΚΕΘΕΑ πιστοποιήθηκαν 
από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ.

ΔιΑ Βιου μΑΘΗσΗ & ΈπΑγγΈλμΑΤιΚΗ ΑΝΑπΤυΞΗ
H εκπαίδευση επαγγελματιών είναι καταστατικός σκοπός του ΚΕΘΕΑ, και ο Οργανισμός διαδρα-
ματίζει καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
και τη διάδοση καλών πρακτικών στη χώρα μας. Το ΚΕΘΕΑ δραστηριοποιείται μέσα από μεταπτυ-
χιακά προγράμματα σπουδών, προγράμματα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης, 
θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών, επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια και εκδόσεις, ευρωπαϊκά 
προγράμματα κ.ά.
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Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
πραγματοποιεί παρέμβαση 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
στα Καλάβρυτα

Το ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
και το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ συμμετέχουν
στους διεθνείς αγώνες
JUDO ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2017,
MIYAZAKI SENSEI CUP

Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ
και η Ένωση Γονέων 
Αλεξανδρούπολης διοργανώνουν 
σεμινάριο με θέμα «Εξαρτήσεις
και Οικογένεια»

Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ υποστηρίζει
την ένταξη των προσφύγων
με δράσεις και παρεμβάσεις πρόληψης 
και αντιμετώπισης της εξάρτησης
σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ

Τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ γιορτάζουν 
την ολοκλήρωση της προσπάθειάς τους
για καθαρή ζωή και ισότιμη ένταξη
στην κοινωνία
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ΠρώΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕρΓΑΣιΑΣ ΚΕΘΕΑ-ΠΑΝΕΠιΣΤηΜιΟΥ 
ΚΑΛιΦΟρΝιΑΣ, ΣΑΝ ΝΤιΕΓΚΟ

Σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μετασχηματισμός 
Στερεοτυπικών Αντιλήψεων».

Μέσα στο έτος πραγματοποιήθηκε επίσης σειρά σεμιναρίων 
με θέμα την εξάρτηση και τη διαπολιτισμικότητα, σε συνερ-
γασία με το ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC, καθώς στις σημερινές συνθή-
κες οι ανάγκες των επαγγελματιών σε αυτό το πεδίο αλλά 
και τα σχετικά αιτήματα προς το ΚΕΘΕΑ για εκπαίδευση 
αυξάνονται. Επιπλέον, διενεργήθηκαν εκπαιδευτικά προ-
γράμματα με θέμα την οικογενειακή θεραπεία στις εξαρτή-
σεις, το μοντέλο της Θεραπευτικής Κοινότητας κ.ά. 

Διεθνής επαγγελματική πιστοποίηση
Συνεχίστηκε η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με το IC&RC-Inter-
national Certification Reciprocity Consortium για τη διεθνή
πιστοποίηση συμβούλων τοξικοεξάρτησης και στελεχών 
πρόληψης.

Εκπαίδευση & πρακτική άσκηση φοιτητών
Μεγάλη αύξηση σημείωσε το 2017 ο αριθμός των προπτυ-
χιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της
χώρας και του εξωτερικού που ζητούν πρακτική άσκηση

στο ΚΕΘΕΑ. Συνολικά 387 προπτυχιακοί φοιτητές από σχο-
λές Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνιολο-
γίας/Ανθρωπολογίας, και μεταπτυχιακοί φοιτητές Ψυχιατρο-
δικαστικής, Συμβουλευτικής και Επιστημών υγείας εντά-
χθηκαν για πρακτική άσκηση σε δομές του ΚΕΘΕΑ.

για 6η χρονιά το ΚΕΘΕΑ συνέχισε τη βραβευμένη συνεργα-
σία του με την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και 
Ανταλλαγών Φοιτητών ιατρικής HELMSIC, στο πλαίσιο της
οποίας εκπαιδεύτηκαν 123 φοιτητές από σχολές Ιατρικής 
όλης της χώρας.

Επίσης, το ΚΕΘΕΑ διοργάνωσε προγράμματα ευαισθητο-
ποίησης για 43 συνολικά φοιτητές από το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το University 
College Metropolitan της Κοπεγχάγης.

Διεθνής κινητικότητα στελεχών
Πέντε στελέχη του ΚΕΘΕΑ  εκπαιδεύτηκαν στο Amster-
dam Institute of Addiction Research του Πανεπιστημίου 
του Άμστερνταμ σε ποικιλία θεμάτων σχετικών με την 
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Ως μέλος του ευρωπαϊκού 
δικτύου κατάρτισης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας για επαγ-
γελματίες ΕCETT, το ΚΕΘΕΑ έχει αναλάβει τη λειτουργία 
ΗelpDesk για την Ελλάδα και υποδέχθηκε στις δομές του 
ομάδες επαγγελματιών και φοιτητών από το Βέλγιο, την 
Τσεχία και την Κύπρο.

Επιστημονικές εκδόσεις και βιβλιοθήκη
Eκδόθηκαν δύο τεύχη της επιστημονικής περιοδικής έκδο-
σης του ΚΕΘΕΑ «Εξαρτήσεις», μέλους του ISAJE (Interna-
tional Society of Addiction Journal Editors), η οποία πραγμα-
τοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνές Περιοδικό «Addiction».
Συνεχίστηκε, επίσης, η λειτουργία της εξειδικευμένης σε
θέματα εξαρτήσεων βιβλιοθήκης του Οργανισμού, η οποία
συμμετέχει στον Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών Βιβλιο-
θηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και προσφέρει, 
μεταξύ άλλων, και τη δυνατότητα δια-δανεισμού περιοδικών
και βιβλίων.
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> ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤώΝ ΑΤΟΜώΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΝ
ΤΑ ΣΥΜβΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
2006-2016

> ΑΝΑΚΟΙΝώΣΗ
ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤώΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚώΝ ΔΟΜώΝ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,
Η ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ 
ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΘΕΑ 

> ΕΝΑΡΞΗ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤώΝ ΥΠΗΡΕΣΙώΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

Αξιολόγηση υπηρεσιών
Το 2017 ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στη Λευκωσία 
η αξιολόγηση του δικτύου υπηρεσιών αντιμετώπισης της
εξάρτησης που λειτουργούν στην Κύπρο. Το ΚΕΘΕΑ ανέ-
λαβε το έργο αξιολόγησης των συνολικά 17 κυπριακών θερα-
πευτικών δομών το 2015, συμμετέχοντας στον διεθνή 
διαγωνισμό που προκήρυξε το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο 
Κύπρου. Η αξιολόγηση αφορούσε την ποιότητα των υπηρε-
σιών, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την κατα-
νόηση του κόστους λειτουργίας τους. Τα βασικά συμπερά-
σματα της αξιολόγησης είναι αναρτημένα στον ιστότοπο 
του ΚΕΘΕΑ.

Άρχισε ο σχεδιασμός νέας, διαχρονικής μελέτης αποτε-
λεσματικότητας στο σύνολο των αποδεκτών των υπηρε-
σιών απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ. Στόχος είναι να διερευνηθεί
ο βαθμός ανταπόκρισης των υπηρεσιών που προσφέρονται 
σε όλα τα στάδια θεραπείας προς τις μεταβαλλόμενες στην 
πάροδο των ετών ανάγκες όσων ζητούν βοήθεια. 

Συνεχίστηκε η συλλογή και συστηματοποίηση των δεικτών
που επιτρέπουν τη διαρκή παρακολούθηση της αποτελε-
σματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ
και εφαρμόστηκαν νέες μέθοδοι για την παρακολούθηση 
της ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων από τις υπηρε-
σίες του Οργανισμού.

Παρακολούθηση χαρακτηριστικών
των εξυπηρετουμένων
Σε ετήσια βάση το ΚΕΘΕΑ  συλλέγει, επεξεργάζεται και ανα-
λύει τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες χρήσης των ατόμων

που προσέρχονται στα Συμβουλευτικά του Κέντρα σε όλη
την Ελλάδα. Το 2017 πραγματοποιήθηκε, επίσης, διαχρο-
νική μελέτη που κάλυψε τη δεκαετία 2006-2016, με κύριο 
στόχο την καταγραφή των συστηματικών αλλαγών στα 
άτομα που απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ, σε συνάρτηση με τις 
κοινωνικο-πολιτικές 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).

Εποπτεία σε έρευνες τρίτων προσώπων 
Τριάντα δύο (32) επιστήμονες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και 
στελέχη φορέων, διενήργησαν έρευνα στα θεραπευτικά 
προγράμματα υπό την εποπτεία του ΚΕΘΕΑ, στο πλαίσιο του
Κώδικα Δεοντολογίας Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων που ισχύει στον Οργανισμό.

ΈρΈυΝΑ ΚΑι ΑΞιολογΗσΗ
Το ΚΕΘΕΑ βασίζεται στην έρευνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσμα-
τικότητας των υπηρεσιών του, τη χάραξη στρατηγικής και την τεκμηρίωση του οικονομικού και
κοινωνικού οφέλους από τη λειτουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων απεξάρτησης και 
κοινωνικής ένταξης. 
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Το Δίκτυο Πρόληψης
και Έγκαιρης Παρέμβασης
του ΚΕΘΕΑ εκδίδει τον
«Οδηγό για Ασφαλή Σχολεία»

Πασχαλινά παζάρια από τους 
Συλλόγους Οικογένειας και Φίλων
του ΚΕΘΕΑ για την ενημέρωση
του κοινού και την υποστήριξη
των θεραπευτικών προγραμμάτων

Νέοι της Ευρώπης και μέλη
θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ 
συναντιούνται και συζητούν για την 
πολιτική για τα ναρκωτικά
στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος PATH-Erasmus +

Συναυλία του Χρήστου Θηβαίου 
διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 
στις Γυναικείες Φυλακές της Θήβας

Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
στο φεστιβάλ ερασιτεχνικών 
καλλιτεχνικών ομάδων
του Δήμου Ζωγράφου
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ΔιΑχΡΟΝιΚΗ ΜΕλΕΤΗ 2006-2016
ΓιΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ

H διαχρονική μελέτη για τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες χρήσης όσων προσέγγισαν τα Συμβουλευτικά Κέντρα 
του ΚΕΘΕΑ τη δεκαετία 2006-2016 βασίστηκε στην ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων από 16.871 διαφορετικά 
άτομα. Η διεθνής έρευνα τεκμηριώνει με σαφήνεια τη σύνδεση μεταξύ οικονομικής κρίσης και επιδείνωσης των 
δεικτών σωματικής και ψυχικής υγείας του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων χρήσης και 
εθισμού. Βασικό ερώτημα της διαχρονικής μελέτης ήταν, εάν, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα,
παρατηρούνται αλλαγές στο προφίλ των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ.

ΒΑΣΙΚΑ ΕυΡΗΜΑΤΑ

  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑ
  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

 ΜΕΣη ηΛιΚιΑ 27,7 έτη 31,2 έτη
 ΔιΑρΚΕιΑ ΧρηΣηΣ ΚΥριΑΣ ΟΥΣιΑΣ 7,2 έτη 9 έτη
 ΠρΟηΓΟΥΜΕΝη ΘΕρΑΠΕΥΤιΚη ΕΜΠΕιριΑ 53,2% 58,2%
 ΧρΟΝιΚΟ ΔιΑΣΤηΜΑ ΑΠΟ ΤηΝ ΠρΟηΓΟΥΜΕΝη ΘΕρΑΠΕΥΤιΚη ΕΜΠΕιριΑ 16,7 μήνες 20,1μήνες
 η ηρώιΝη ώΣ ΚΥριΑ ΟΥΣιΑ ΧρηΣηΣ 77,1% 57,2%
 ΕΝΔΟΦΛΕΒιΑ ΧρηΣη ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑιΟ ΜηΝΑ 35% 21,2%
 ΕΝΔΟΦΛΕΒιΑ ΧρηΣη, ΕΣΤώ ΚΑι ΜιΑ ΦΟρΑ 64,6% 53,6%
 ΣΟΒΑρΑ ΠρΟΒΛηΜΑΤΑ ΣώΜΑΤιΚηΣ ΥΓΕιΑΣ  34,5% 37,2%
 ΠρΟΒΛηΜΑΤΑ ΨΥΧιΚηΣ ΥΓΕιΑΣ 13,7% 22%
 ΚΑΤΑΔιΚΕΣ 38,3 % 40,8%
 ΦΥΛΑΚιΣη 17,9% 23,5%

Τα βασικά επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι στη διάρκεια της δεκαετίας συντελέστηκαν αλλαγές στα χαρακτηριστικά των 
ατόμων που ζητούν θεραπεία από το ΚΕΘΕΑ, κυρίως σε ό,τι αφορά την ηλικία τους, την κύρια ουσία χρήσης και τη γενική 
τους κατάσταση. Οι χρήστες ουσιών είναι μεγαλύτερης ηλικίας και με περισσότερες επιβαρύνσεις. Διαχρονικά μειώνεται 
η χρήση οπιοειδών, ενώ στη διάρκεια της δεκαετίας διπλασιάστηκε ο αριθμός όσων ζητούν βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ και 
δηλώνουν ως κύρια ουσία χρήσης την κάνναβη. Αυξάνεται, επίσης, η χρήση κατασταλτικών και αντικαταθλιπτικών, 
διαπίστωση που εγείρει ανησυχίες για πιθανή κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. για να γίνει κατανοητή η 
δυναμική της προβληματικής χρήσης ουσιών, χρειάζεται να εξεταστούν στενότερα και θέματα όπως η χρήση αμφεταμινών 
και κανναβινοειδών, καθώς και ο ρόλος του διαδικτύου στη διαθεσιμότητά τους.
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> ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΟ

90
ΑΝΟΙΚΤΕΣ

ΕΚΔΗΛώΣΕΙΣ
ΤώΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚώΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤώΝ

ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

> 2
ΕΝΗΜΕΡώΤΙΚΕΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ

ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΜΜΜ, ΜΜΕ, 

ΧώΡώΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
& ψΥΧΑΓώΓΙΑΣ

> ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
& ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΕΝΗΜΕΡώΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
KAI

ΤΑ ΜΕΣΑ
ΚΟΙΝώΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥώΣΗΣ

> ΠΑΡΑΓώΓΗ
ΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΟ

ΚΕΘΕΑ
ΣΧΗΜΑ+ΧΡώΜΑ

Δράσεις των θεραπευτικών προγραμμάτων
στις τοπικές κοινωνίες
Περισσότερες από 90 ανοικτές εκδηλώσεις, ενημερωτικές 
παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης για
ευάλωτες ομάδες, εθελοντισμού, προστασίας του περιβάλ-
λοντος, τέχνης, πολιτισμού και αθλητισμού, πραγματοποί-
ησαν τα προγράμματα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ στις τοπικές
κοινωνίες σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πολλές από τις
δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με δημο-
τικές και περιφερειακές αρχές, συλλόγους, οργανώσεις, 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικά ιδρύματα και
φορείς. για τον σκοπό αυτόν, μέσα στο 2017 το ΚΕΘΕΑ ανέ-
πτυξε συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με το Φεστιβάλ Αθηνών,
τη Στέγη γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, την
Documenta14, την ΟΣυ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
το ΑΤΕΙ Πειραιά κ.ά.

Ενημερωτικές καμπάνιες 
«Επόμενη Στάση ΚΕΘΕΑ». Καμπάνια στον στόλο και τα
εκδοτήρια των Οδικών Συγκοινωνιών (ΟΣυ), στο πλαίσιο 
ευρύτερης συνεργασίας, η οποία περιελάμβανε επίσης την
επιμόρφωση οδηγών λεωφορείων και σταθμαρχών σε θέ-
ματα χρήσης. Την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών,
με ανοικτό διώροφο λεωφορείο της ΟΣυ, το ΚΕΘΕΑ πραγμα-
τοποίησε δρομολόγιο ενημέρωσης για το κοινό από τον 
Πειραιά στην Αθήνα. 

«Χωρίς εσένα αποκλείεται». Πανελλαδικής εμβέλειας ενη-
μερωτική εκστρατεία για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των
Ναρκωτικών του 2017, με μήνυμα υποστήριξης και αποδο-
χής των ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την
εξάρτηση. Η καμπάνια πραγματοποιήθηκε με την αφιλο-
κερδή συμβολή στη διάδοση του μηνύματος ΜΜΕ, ΜΜΜ,

χώρων εστίασης, ψυχαγωγίας και εταιρειών, και πλαισιώ-
θηκε με δεκάδες ανοικτές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Συμβολή στον δημόσιο διάλογο
για την πολιτική για τα ναρκωτικά
Συνεπές στη δέσμευσή του για διαφάνεια και λογοδοσία, το 
ΚΕΘΕΑ εκτύπωσε και ανακοίνωσε δημόσια τον απολογισμό 
έργου του για το 2016. Συνεχίζοντας τη συνεργασία του με
την Επιτροπή του ΟΗΕ για τον Διεθνή Έλεγχο των Ναρκω-
τικών (INCB), παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της στην Αθήνα
και εξέδωσε στα ελληνικά το σχετικό δημοσιογραφικό υλικό.
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθη-
ναίων και τον ΟΚΑΝΑ, ανακοίνωσε τη συνεργασία των τεσσά-
ρων φορέων στο πλαίσιο του Προγράμματος Άμεσης Παρέμ-
βασης για Χρήστες Ουσιών. Στη διάρκεια της χρονιάς εκδό-
θηκαν, επίσης, 23 ανακοινώσεις προς τον Τύπο με αντικεί-
μενο τις δράσεις, τις συνεργασίες, τα ερευνητικά στοιχεία, 
τις θέσεις και τις προτάσεις του ΚΕΘΕΑ για τα ναρκωτικά 
και τις εξαρτήσεις. 

Ψηφιακή επικοινωνία
Με καθημερινές αναρτήσεις, ο κεντρικός ιστότοπος του
ΚΕΘΕΑ (179.000 επισκέψεις από 119.000 μοναδικούς χρή-
στες το 2017), οι σελίδες του στο facebook (65.756 φίλοι), 
ο λογαριασμός του στο twitter (2.250 followers), το κανάλι 
του στο youtube και το μηναίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό 
του δελτίο συνέχισαν να αποτελούν πηγές συνεχούς 
ενημέρωσης για τα θέματα της εξάρτησης και το έργο του 
Οργανισμού.

ΈΝΗμΈρΩσΗ
γιΑ ΤΑ ΝΑρΚΩΤιΚΑ ΚΑι Τισ ΈΞΑρΤΗσΈισ
Με συστηματικές ενημερωτικές ενέργειες, στις οποίες κεντρικό ρόλο παίζουν τα ίδια τα θερα-
πευτικά προγράμματα με τα μέλη τους, το ΚΕΘΕΑ ευαισθητοποιεί γύρω από το πρόβλημα των 
εξαρτήσεων, συμβάλλει στον σχετικό δημόσιο διάλογο, προάγει μηνύματα πρόληψης, κινητοποιεί 
για θεραπεία, αμβλύνει το στίγμα και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Χάρη στην ενεργητική συμμε-
τοχή μελών και εθελοντών του και την αφιλοκερδή συμβολή επαγγελματιών και ΜΜΕ στις ενημε-
ρωτικές ενέργειες, εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι για τo θεραπευτικό έργο. 
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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 2017.

AEGEAN AIRLINES / CINE NEWS / INTERBUS / PIZZA FAN / PIZZA PALATINO / XρΥΣη ΕΥΚΑιριΑ / ΟΑΣΑ / ΟΜιΛΟΣ ΥΓΕιΑΣ /
ΟΠΑΝΔΑ / OΣΥ / ΣΤΑΣΥ

Εφημερίδες
7η ΜΕρΑ [ΚΑΒΑΛΑ] / DOCUMENTO / ESPRESSO / FREE SUNDAY / LARISSANET / ΑΓώΝΑΣ ΤηΣ ΚρηΤηΣ / ΑΝΑΤΟΛη [ΛΑΣιΘι] /
ΑΝΕΞΑρΤηΤΟΣ [ιώΑΝΝιΝΑ] / ΑΝΤιΛΑΛΟΣ ΜΕΣΣΑρΑΣ / ΑΥΓη / ΔηΜΟΚρΑΤηΣ ΜΥΤιΛηΝηΣ / ΔηΜΟΚρΑΤιΚη ρΟΔΟΥ /  
ΕΘΝιΚη ΦώΝη [KρHTH] / ΕΛΕΥΘΕριΑ [ιώΑΝΝιΝΑ] / ΕΛΕΥΘΕριΑ [ΚΑΛΑΜΑΤΑ] / ΕΛΕΥΘΕριΑ [ΛΑριΣΑ] / ΕΛΕΥΘΕρΟΣ ΤΥΠΟΣ / 
ΕΜΠρΟΣ ΛΕΣΒΟΥ / ΕρΕΥΝΑ [ΤριΚΑΛΑ] / ΕΦηΜΕριΔΑ ΤώΝ ΣΥΝΤΑΚΤώΝ / ηΜΕρΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ηΠΕιρώΤιΚΟΣ ΑΓώΝ / ηΧώ ΤηΣ 
ΑρΤΑΣ / ΘΕΣΠρώΤώΝ ΔιΑΒΟΥΛΕΥΣη / ΘΕΣΣΑΛιΑ / ιΕρΑΠΕΤρΑ 21ΟΣ ΑιώΝ / ΚΑΘηΜΕριΝη / ΚΟΣΜΟΣ [ΛΑριΣΑ] / ΚρηΤιΚη 
ΕΠιΘΕώρηΣη / ΜΑΚΕΔΟΝιΑ / ΜΑΧηΤηΣ [ΑρΤΑ] / ΝΑΥΤΕΜΠΟριΚη / ΝΕΑ ΚρηΤη / ΝΕΟι ΑΓώΝΕΣ [ιώΑΝΝιΝΑ] / ΝηΣιώΤιΚη 
ΔιΑΔρΟΜη [ΚΑΛΥΜΝΟΣ] / ΠΑΤριΣ [ηρΑΚΛΕιΟ] / ΠΕΖΟΔρΟΜιΟ [ΚΑρΔιΤΣΑ] / ΠρώιΝΑ ΝΕΑ [ιώΑΝΝιΝΑ] / ΠρώιΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 
[ιώΑΝΝιΝΑ] / ΠρώιΝΟΣ ΛΟΓΟΣ [ΤριΚΑΛΑ] / ρΕΘΕΜΝιώΤιΚΑ ΝΕΑ / ριΖΟΣΠΑΣΤηΣ / ρΟΔιΑΚη / ΤΑ ΝΕΑ ΤηΣ ΛΕΣΒΟΥ / 
ΤΑΧΥΔρΟΜΟΣ [ΒΟΛΟΣ] / ΤιΤΑΝη [ηΓΟΥΜΕΝιΤΣΑ] / ΤΟΛΜη [ηΓΟΥΜΕΝιΤΣΑ] / ΤΟΠιΚη ΦώΝη [ΠρΕΒΕΖΑ] / ΧΑΝιώΤιΚΑ ΝΕΑ / 

Τηλεοπτικοί σταθμοί
ASTRA TV [ΛΑριΣΑ] / ΤV MYTIΛHNH / ΘΕΣΣΑΛιΑ TV / ΕρΤ3 / TV 100 / IONIAN CHANNEL [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] / 

Ραδιοφωνικοί σταθμοί
BRAVO RADIO 89,6 [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] / ΔηΜΟΤιΚη ρΑΔιΟΦώΝιΑ ΛΑριΣΑΣ 93,6 / ΕρΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ρΑΔιΟ ηΓΟΥΜΕΝιΤΣΑ / FM 100,6 
ΔηΜΟΤιΚΟ ρΑΔιΟΦώΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝιΚηΣ / ΣΤΟ ΚΟΚΚιΝΟ 105,5 / REAL FM 97,8 / 93,4 FM ΣΤΟ ΚΟΚΚιΝΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝιΚη) / 
ΠρώΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΕρΑ / ΔηΜΟΤιΚΟ ρΑΔιΟΦώΝΟ ιώΑΝΝιΝώΝ / 

Ιστότοποι
aftodioikisi.gr / amna.gr / anatolh.com / automotonews.gr / candianews.gr / cretalive.gr / documento.gr / e-evros.gr /
efsyn.gr / ertopen.com / evros24.gr / flashnews.gr / fonien.gr / forfree.gr / hxonews.gr / iefimerida.gr / kalymnos-
news.gr / kalymnosola.gr / kathimerini.gr / kinisialexandroupolis.blogspot.gr / ladylike.gr / larissanet.gr / live24.gr / 
magnesianews.gr / meteo.gr / myvolos.gr / naftemporiki.gr / news247.gr / oneman.gr / onlarissa.gr / pameevro.gr / 
paratiritis-news.gr / policenews.eu / koutipandoras.gr / rejoin.gr / skywalker.gr / sto kokkino.gr / thrakinea.gr / tro-
ma-ktiko.blogspot.com / vreslarisa.gr / xronos.gr / 

XορΗγοι
ΚΑι
υποσΤΗριΚΤΈσ
ΈπιΚοιΝΩΝιΑσ
2017
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Ενημέρωση και εργαστήρια 
κατασκευής σαπουνιού
από το
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ
στο πάρκο του ΟΣΕ
στην Καλαμάτα

Η Εθνική Πινακοθήκη φιλοξενεί 
εργαστήρι κατασκευής 
παραδοσιακών οργάνων
του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ξεκινά η λειτουργία 
του Πολυδύναμου Κέντρου
του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κάλυμνο
με την υποστήριξη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και του ομογενή Γιάννη Χαλίκου

Με τη θεατρική παράσταση 
«Ρουλέτενμπουργκ»
συμμετέχει το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ
στο πολιτιστικό φεστιβάλ
της Αθήνας mind the fact

Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ βάφει και διακοσμεί
τη δημόσια σχολική μονάδα «Άνοιξη»
για παιδιά με νοητική στέρηση ή αυτισμό 
στα Καμίνια
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> ΑΝΑΓΚΗ
ΝΕώΝ ΠΡΟΣΛΗψΕώΝ
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ βΕΛΤΙώΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΘώΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ

> ΕΤΗΣΙΕΣ ΠώΛΗΣΕΙΣ 

1.104.000€ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΕ ΜΕΛΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚώΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤώΝ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΔΟΥΛΓΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΜΑΤΑΣ
«Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ»
ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΧΘΗΚΕ
ΣΤΟ
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ 

Μέχρι σήμερα το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ έχει προσφέρει 
εκπαίδευση-κατάρτιση σε περισσότερα από 150 άτομα. 
Επιπλέον, 1 στους 4 εργαζομένους της μονάδας, η οποία
αριθμεί 23 μέλη προσωπικού, είναι απόφοιτος θεραπευ-
τικού προγράμματος.

Τα τελευταία χρόνια η συνεχιζόμενη κάμψη στον κλάδο των
γραφικών τεχνών, και ιδιαίτερα στην έντυπη εμπορική επι-
κοινωνία –η οποία υποσκελίζεται σταδιακά από τα ψηφιακά
μέσα– σε συνδυασμό με τις μειώσεις των τιμών πώλησης 
των εκτυπωτικών εργασιών, δυσκολεύει την επίτευξη υψη-
λού κύκλου εργασιών και κερδοφορίας.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες της μονάδας, ωστόσο, συνδέο-
νται με τα χρονίζοντα προβλήματα υποστελέχωσής της, που
οφείλονται στους νομοθετικούς περιορισμούς των τελευ-
ταίων ετών. Η έλλειψη προσωπικού στα παραγωγικά τμή-
ματα έχει επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα προγραμματι-

σμού και την παραγωγικότητα του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ,
το οποίο λειτούργησε υποχρεωτικά με μία μόνο βάρδια σε 
όλη τη διάρκεια του έτους. Συνέπεια αυτών των συνθηκών 
ήταν η απώλεια κάποιων εργασιών και η σωματική και 
ψυχική επιβάρυνση του προσωπικού.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι ετήσιες πωλήσεις του 
2017 ήταν 1.104.000 €, μειωμένες κατά 3% σε σχέση με 
το 2016, ενώ το οικονομικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων 
ήταν ελαφρώς αρνητικό (2% ζημία). Στη διάρκεια του 
έτους στη μονάδα εντάχθηκαν με τον θεσμό της μαθητείας 
και έλαβαν κατάρτιση 3 μέλη της κοινωνικής επανένταξης.

Εφόσον μπορέσουν να επιλυθούν τα προβλήματα στελέ-
χωσης, το αξιόλογο πελατολόγιο, η σταθερά καλή φήμη, οι 
περιορισμένες επισφαλείς απαιτήσεις και η συνέπεια του 
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στις υποχρεώσεις του προς τρίτους
δημιουργούν θετικότερες προοπτικές για το μέλλον.

ΚΈΘΈΑ σχΗμΑ+χρΩμΑ
H σύγχρονη μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ δημιουργήθηκε για να ενισχύει 
τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ και να στηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση μελών
των θεραπευτικών προγραμμάτων. Είναι παραγωγικά καθετοποιημένη, εξοπλισμένη με τεχνο-
λογία αιχμής και πιστοποιημένη για τη διασφάλιση ποιότητας στο σύνολο των εργασιών (ISO 9001),
καθώς  και για την προέλευση και ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση του χαρτιού εκτύπωσης (FSC).
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Συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη
και τον Ευστάθιο Δράκο
για το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ
της Λάρισας

Εικαστική εγκατάσταση
από το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Γκράφιτι
από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
έξω από
το Συμβουλευτικό του Κέντρο
στα Εξάρχεια

Επόμενη στάση ΚΕΘΕΑ:
Δρομολόγιο ενημέρωσης
από τον Πειραιά στο Μοναστηράκι
με την υποστήριξη της ΟΣΥ
και της INTERBUS

Κεντρική εκδήλωση του ΚΕΘΕΑ 
στην Πλατεία Μοναστηρακίου

Θεατρικό δρώμενο σε θερινό σινεμά
από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
στον Άγιο Νικόλαο

«Ο κατά φαντασίαν ασθενής»
από την ομάδα ΚΡΑΜΑ
του ΚΕΘΕΑ MOSAIC
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Ενημερωτική εκδήλωση
και βραδινή πορεία
στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης
από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
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«Σχέσεις δια-προσωπικές» στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων
από το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Ποδηλατοδρομία και εκδηλώσεις στην 
Προβλήτα Λιμένα Καλαμάτας από το 
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ -ΟΞΥΓΟΝΟ

Ενημερωτικές, καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, δρώμενα,
εργαστήρια και δραστηριότητες
από το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
στην Παραλία Θεσσαλονίκης

Ενημέρωση και εκδηλώσεις
από το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ
στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας

Συναυλία με τους Ελένη 
Τσαλιγοπούλου, BOGAZ MUSIQUE
και Γιώτα Νέγκα
για το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
στα Γιάννενα

Περίπατος στους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης
από το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

Ενημερωτικό περίπτερο
στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων
από το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ
στο Ναύπλιο

Φεστιβάλ ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης

>59ΑΠΟΛΟγΙΣΜΟΣ ΕΡγΟυ 2017



ιουλιου-ΑυγουσΤου

Σ
Τ

Ι
Γ

Μ
Ι

Ο
Τ

Υ
Π

Α

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ 
συμμετέχει σε ποδοσφαιρικό
αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά
στην Καλαμάτα

Το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ συμμετέχει
με το project A-Letheia
σε δράση στη Φωκίωνος Νέγρη
στο πλαίσιο της Documenta 14

Εκπομπές από τα μέλη
του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
φιλοξενεί το Δημοτικό Ραδιόφωνο 
Θεσσαλονίκης στους 100,6

Η μπάντα του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ 
πραγματοποιεί συναυλία
στη Ζάκυνθο

Το Φεστιβάλ Αθηνών φιλοξενεί
τη μουσική παράσταση
«Ταξίδι στην Ελλάδα»
του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
στον πεζόδρομο της Ερμού

Θεατρικό δρώμενο
από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
στο αρχαίο θέατρο Άπτερα στα Χανιά
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> ΝΕΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΦώΝΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΣΦΥΓώΝ
& ΧΡΗΣΤώΝ

ΣΤΟΝ
ΔΡΟΜΟ

> ΝΕΟ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ

ΣΥΜβΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΣΤΗΝ
ΚΑΛΥΜΝΟ

> ΕΥΡώΠΑϊΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤώΝ ΝΕώΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙώΝ
ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ
ΤώΝ

ΕΞΑΡΤΗΣΕώΝ

Παρέμβαση
στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων
Το ΚΕΘΕΑ και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
επισημοποίησαν τη συνεργασία τους με στόχο την πραγμα-
τοποίηση της πρώτης συστηματικής παρέμβασης στον προσ-
φυγικό πληθυσμό για θέματα εξαρτήσεων. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται κατά τη διάρκεια του 2018 από το ΚΕΘΕΑ 
ΜΟSAIC σε Κέντρα Φιλοξενίας και ξενώνες ανηλίκων που 
συντονίζονται από τον ΔΟΜ. Η παρέμβαση εντάσσεται στο
πλαίσιο του REFRAME (Responding to Emergency Needs
and Fostering Refugees’ and Migrants’ Empowerment),
μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας του ΔΟΜ, με χρηματοδό-
τηση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα Άμεσης Παρέμβασης
για χρήστες Ουσιών
υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για το διετές Πρό-
γραμμα Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών, στο 
οποίο συμπράττουν η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Αθη-
ναίων, το ΚΕΘΕΑ και ο ΟΚΑΝΑ. Το πρόγραμμα στοχεύει 
στην υποστήριξη των χρηστών που βρίσκονται στον δρόμο,
με παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, για την
κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσής τους και την προστα-
σία της δημόσιας υγείας. Η υλοποίηση αρχίζει το 2018, με
χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. 

Πολυδύναμο
Συμβουλευτικό Κέντρο Καλύμνου
Το νέο Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες για την εξάρτηση από
τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το δια-
δίκτυο. Τα λειτουργικά του έξοδα και η μισθοδοσία των δύο
εργαζομένων του καλύπτονται για μία πενταετία από δωρεά
του Καλύμνιου ομογενή γιάννη Χαλίκου. Το Κέντρο στεγά-
ζεται σε χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Καλυμνίων.

Τηλεφωνική Γραμμή 1114 
Η γραμμή, που λειτουργεί από το 2011, προσφέρει ενημέ-
ρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την προ-
βληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Η λειτουρ-

γία της γραμμής, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας 
του προσωπικού της, υποστηρίζεται από τον Όμιλο ΟΠΑΠ.

Reintegration Τhrough
Sport–RTS, Erasmus+ Sport
Χρηματοδοτούμενο απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, με συντονιστή το ΚΕΘΕΑ και εταίρους από την Ελλάδα, 
την Ισπανία και τη Νορβηγία, το πρόγραμμα έχει στόχο να 
αναδείξει τον πολυδιάστατο ρόλο του αθλητισμού και των 
υπαίθριων δραστηριοτήτων στην πρόληψη, τη θεραπεία 
και την επανένταξη.

Community Animateur
–COMANITY, Erasmus+
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση νέων από ευά-
λωτες ομάδες, ώστε να αναλάβουν τον ρόλο εμψυχωτών 
στην κοινότητα, αλλά και στην ευαισθητοποίηση επαγγελμα-
τιών που ασχολούνται με την υποστήριξη ευάλωτων ή 
περιθωριοποιημένων νέων. Συντονίζεται από τον Arcola 
Research της Αγγλίας με τη συμμετοχή 9 ευρωπαίων εταί-
ρων, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΘΕΑ.

Prevention, Addictions
and Therapy-PATH, Εrasmus+
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα PATH, το οποίο έδωσε τη
δυνατότητα δομημένου διαλόγου μεταξύ μελών θεραπευ-
τικών προγραμμάτων και νέων ηλικίας έως 30 ετών από 4 
ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων 
πολιτικής σε θέματα εξαρτήσεων. Οι προτάσεις των 60 
νέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν 
σε ανοικτή ημερίδα στην Αθήνα.

Υιοθετώντας Νέες Εκπαιδευτικές 
Μεθόδους και Πρακτικές στον χώρο
της Τοξικοεξάρτησης, Εrasmus+
Στο πλαίσιο του προγράμματος πέντε εργαζόμενοι του 
ΚΕΘΕΑ εκπαιδεύτηκαν στο Amsterdam Institute of Addic-
tion Research του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.

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. 

ΈπιχορΗγουμΈΝΑ
ΚΑι συγχρΗμΑΤοΔοΤουμΈΝΑ προγρΑμμΑΤΑ
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> 13
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛώΝ

ΚΑΙ

151
ΜΕΜΟΝώΜΕΝΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

> ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
ΤΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2017-2019

Εθελοντές
Εκατόν πενήντα ένας (151) εθελοντές, διαφόρων ηλικιών 
και ειδικοτήτων, διέθεσαν χρόνο, γνώσεις και δεξιότητες, 
για να υποστηρίξουν το έργο του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα
το 2017. Η προσφορά τους αφορούσε κυρίως τους τομείς
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας των μελών 
στα θεραπευτικά προγράμματα, υποβοήθησης του συμβου-
λευτικού και θεραπευτικού έργου, διοικητικής και γραμ-
ματειακής υποστήριξης.

Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων
Oι 13 Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων 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 θερα-
πευτικά προγράμματα, οι Σύλλογοι προσφέρουν εθελο-
ντική εργασία, προβάλλουν το έργο του ΚΕΘΕΑ, το υπο-
στηρίζουν με την εξεύρεση πόρων, ενημερώνουν τις οικο-
γένειες και την κοινή γνώμη και συμβάλλουν στη διαμόρ-
φωση της πολιτικής για τα ναρκωτικά με τη δημόσια τοπο-
θέτησή τους σε σημαντικά θέματα.

Η κοινωνία συμμετέχει ενεργά στο έργο του ΚΕΘΕΑ. Δεκάδες εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, οι 
Σύλλογοι Οικογένειας και Φίλων των θεραπευτικών του προγραμμάτων και το αιρετό, εθελοντικό 
Διοικητικό του Συμβούλιο αναδεικνύουν τη μάχη ενάντια στην εξάρτηση σε συλλογική υπόθεση.

Η ΚοιΝΩΝιΑ ΤΩΝ πολιΤΩΝ σΤο ΚΈΘΈΑ
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ΔιοιΚΗΤιΚο συμΒουλιο ΚΈΘΈΑ
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 2017 η γενική 
Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ εξέλεξε το ακόλουθο Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία:

Πρόεδρος
Γιώργος Μπαρδάνης ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής

Αντιπρόεδρος
ιωάννης Μπέκας αναπληρωτής καθηγητής Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Τακτικά Μέλη

Πέτρος Δαμιανός μαθηματικός, Διευθυντής Γυμνασίου και Λυκείου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα
Νίκος Κωνσταντάρας δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην εφημερίδα «Η Καθημερινή»

ηλίας Μαμαλάκης οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας
Κλήμης Ναυρίδης, ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας της Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βάσω Παπαδιώτη-Αθανασίου πρώην αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δημήτρης Πλουμπίδης καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελισσάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδoυ καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αναπληρωματικά μέλη

Όλγα Θεμελή αναπληρώτρια καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κωνσταντίνος Κοσμάτος επίκουρος καθηγητής Εγκληματολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μανώλης Χάρος, ζωγράφος και χαράκτης

Ως εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ορίστηκε
η Μαρία Γελαστοπούλου, εισηγήτρια Ειδικής Αγωγής
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> 469
ΕΡΓΑζΟΜΕΝΟΙ
ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΟ 100 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧώΡΑ

> 35
ΠΡΟΣΛΗψΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣώΠΙΚΟΥ,
ΟΙ ΠΡώΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 

> ΑΝΑΓΚΗ
ΠΕΡΑΙΤΕΡώ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧώΣΗΣ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΧώΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΥΠΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙώΝ

Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ το 2017
Πολυχρόνη πείρα στον εξειδικευμένο τομέα αντιμετώπισης 
των εξαρτήσεων, υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και δέ-
σμευση χαρακτηρίζουν το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ. Ποσο-
στό 15% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης είναι 
απόφοιτοι αναγνωρισμένων προγραμμάτων απεξάρτησης, 
με κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς 
θεραπείας και πρόληψης. 

Με την έγκριση 35 προσλήψεων θεραπευτικού προσωπι-
κού το 2016, δόθηκε πρώτη φορά στο ΚΕΘΕΑ μέσα στην 
τελευταία δεκαετία η δυνατότητα να ενισχύσει το μόνιμο
δυναμικό του. Ωστόσο, σημαντικές ανάγκες παραμένουν 
ακάλυπτες, καθώς από το 2009 η δύναμη του προσωπικού 
του ΚΕΘΕΑ είχε υποστεί συνεχείς μειώσεις, χωρίς τη δυνα-
τότητα αναπλήρωσης των απωλειών. Οι νέες προσλήψεις 

πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2017 και οι εργαζόμενοι, μετά
από βιωματική και θεωρητική εκπαίδευση, κατανεμήθηκαν 
στις 9 περιφέρειες της χώρας. 

Στις 30.12.2017 το ΚΕΘΕΑ αριθμούσε 469 μέλη προσωπι-
κού. Οι 421 ήταν πλήρους και οι 48 μερικής απασχόλησης, 
σε θέσεις εκπαιδευτών/επιμορφωτών στα θεραπευτικά 
προγράμματα. Επίσης απασχολούνταν με συμβάσεις εργα-
σίας ορισμένου χρόνου 2 εργαζόμενοι στη γραμμή Βοήθειας
1114, το μισθολογικό κόστος των οποίων καλύπτεται πλή-
ρως από την ΟΠΑΠ ΑΕ. Χάρη σε δωρεά του γιάννη Χαλίκου 
που καλύπτει τις δαπάνες μισθοδοσίας για μία πενταετία  
κατέστη επίσης δυνατή μέσα στο έτος και η πρόσληψη 2 
εργαζομένων για τη στελέχωση του νέου Πολυδύναμου 
Κέντρου του ΚΕΘΕΑ στην Κάλυμνο.

OI ΈργΑΖομΈΝοι Του ΚΈΘΈΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ  ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣώΠΙΚΟΥ  ΚΑΤΑ  ΤΑ  ΕΤΗ  2009-2017
(με βάση την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους)

Ψυχή του ΚΕΘΕΑ είναι οι εργαζόμενοί του. Η πλειονότητα του προσωπικού στελεχώνει τα θερα-
πευτικά προγράμματα, βρίσκεται σε άμεση επαφή με όσους έχουν ανάγκη από βοήθεια και συνει-
σφέρει στο θεραπευτικό έργο, ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης εργασίας.
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Το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ συμμετέχει
στο Φεστιβάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ
με ενημερωτικά περίπτερα
και συναυλία

σΈπΤΈμΒριου
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Θεατρική παράσταση
από τα μέλη
του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
στο 1ο ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
εγκαινιάζει την ανοιχτή δομή του
για άτομα που κάνουν
περιστασιακή χρήση,
εργαζομένους και φοιτητές

Την έκθεση φωτογραφίας
«20 χρόνια δρόμος»
του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
φιλοξενεί το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
στα Γιάννενα

Πρόσφυγες και μετανάστες
μαθαίνουν ελληνικά στο σχολείο
του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη

Γκράφιτι μαθητών σε σχολείο
μετά από παρέμβαση πρόληψης
του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
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Θεατρική παράσταση
από τον Σύλλογο Οικογένειας
του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

οΚΤΩΒριου
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Με νέα πιστοποιημένα
βιολογικά ζυμαρικά
εμπλουτίζεται η παραγωγή
του Αγροκτήματος
του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
στη Θεσσαλονίκη 

Η Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ 
εκλέγει το νέο εθελοντικό,
άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο
του Οργανισμού

Στο 5ο Διεθνές
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Aegean Docs
συμμετέχει το ΚΕΘΕΑ MOSAIC
με την προβολή της ταινίας
«Τα παιδιά του Αδάμ» 

Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση
από το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ
σε στρατόπεδο της Μαγνησίας 
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> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ 
ΑΝΗΛΘΑΝ ΣΕ

15.940.099€

> ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΣώ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡώΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

> ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΣώΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞώΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

Οικονομικά στοιχεία 2017
Το 2017 η κρατική επιχορήγηση προς το ΚΕΘΕΑ ανήλθε στο
ποσό των 17.275.000€, ενώ τα συνολικά έσοδά του, συμ-
περιλαμβανομένων των εσόδων από τις παραγωγικές του
μονάδες, των κονδυλίων ΕΣΠΑ και των δωρεών, ήταν 
19.380.156€. Οι συνολικές δαπάνες του για μισθοδοσία, λει-
τουργικά έξοδα και αγορές πρώτων υλών ήταν 15.496.229€.
Οι αγορές παγίων ανήλθαν σε 443.870€ και περιορίστηκαν 
στις απολύτως αναγκαίες για την υγιεινή και ασφάλεια των
εγκαταστάσεων των θεραπευτικών προγραμμάτων. Σημειώ-
νεται ότι, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση ανα-
γκαίων επισκευών σε κτίρια του ΚΕΘΕΑ και ο Οργανισμός 
διαθέτει επαρκή Τεχνική υπηρεσία, αδυνατεί να πραγμα-
τοποιήσει 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 Λαρισαίων, 
 Ναυπλιέων, Καλυμνίων, ρόδου κ.ά.

‣ στη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών
 στο έργο του, όπως των 13 Συλλόγων Οικογένειας 
 και Φίλων 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 μέρος της θεραπευτικής 
 προσέγγισης (αρχή της αυτοδιαχείρισης),

‣ στη διατήρηση των διοικητικών του δαπανών
 σε χαμηλά επίπεδα.

Εκσυγχρονισμός διοίκησης
και λειτουργίας
Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕΘΕΑ
εκσυγχρονίζει τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του προς
όφελος των εξυπηρετουμένων. Το υποσύστημα Διαχείρι-
σης Πόρων (ERP) υποστηρίζει, μέσω ενός σύγχρονού λογι-
σμικού, τις διοικητικές λειτουργίες, όπως η διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού, η χρηματοοικονομική λειτουργία 
και η διαχείριση κτιρίων και παγίων. Το υποσύστημα Διοι-
κητικής Πληροφόρησης δίνει τη δυνατότητα συνεχούς και 
σε πραγματικό χρόνο αποτύπωσης της κατάστασης σε θερα-
πευτικό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο των δομών του
ΚΕΘΕΑ πανελλαδικά. Το υποσύστημα Αυτοματοποίησης 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Διαχείρισης Εγγράφων 
προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο περιβάλλον 
διαχείρισης εγγράφων και επιτρέπει την ηλεκτρονική διακί-
νηση και διεκπεραίωσή τους μεταξύ των διαφόρων θέσεων
μέσα στον Οργανισμό.

Διαφάνεια και λογοδοσία
Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα εσω-
τερικού 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.

OιΚοΝομιΚοσ Απολογισμοσ
Kύρια πηγή χρηματοδότησης του ΚΕΘΕΑ είναι η κρατική επιχορήγηση που λαμβάνει μέσω του
Υπουργείου Υγείας. Διαφάνεια και λογοδοσία χαρακτηρίζουν τον τρόπο διαχείρισης των πόρων που
του εμπιστεύεται η ελληνική πολιτεία, καθώς και αυτών που εξασφαλίζει μέσα από δραστηριότητες 
αυτοχρηματοδότησης.
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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 7  (σε €)
Με βάση τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017

Πρωτογενής Πρόληψη 
Στη Σχολική Κοινότητα 194.292
Στην Κοινότητα 460.202
Εποπτεία / υποστήριξη / Ενημέρωση 142.805
Σύνολο 797.299

Μείωση της Βλάβης- Κινητοποίηση 
Συμβουλευτικά Κέντρα 1.370.375
Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης & Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο 500.773
Ιατρικές υπηρεσίες 235.917
Σύνολο 2.107.065

Παρεμβάσεις στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης 
Προγράμματα Συμβουλευτικής Κρατουμένων 299.286
Προγράμματα Απεξάρτησης Κρατουμένων  535.790
Κέντρα υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων 512.176
Σύνολο 1.347.252

Θεραπεία 
Προγράμματα Απεξάρτησης Διαμονής Ενηλίκων 1.803.757
Προγράμματα Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων & Εφήβων/Νεαρών Ενηλίκων 1.332.590
Πολυφασικά Προγράμματα Ενηλίκων 904.050
Πολυφασικά Προγράμματα Εφήβων 238.129
Σύνολο 4.278.527

Υπηρεσίες για Ειδικούς Πληθυσμούς  
Κέντρο για Μετανάστες και Πρόσφυγες 144.449
Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ & τα Τυχερά Παιχνίδια 429.665
Σύνολο 574.114

Κοινωνική Επανένταξη 
Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης 916.699

Επαγγελματική Κατάρτιση - Εκπαίδευση 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης / Εκπαίδευση Μελών 984.029
Παραγωγικές Μονάδες (Λιθογραφείο, Ξυλουργείο, Κεραμική, Αγρόκτημα) 1.159.435
Μεταβατικά Σχολεία 238.963
Σύνολο 2.382.428

Θεραπεία Οικογένειας 
Κέντρα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Θεραπείας 605.865

Εκπαίδευση Επαγγελματιών / Στελεχών  448.955
Έρευνα / Τεκμηρίωση / Αξιολόγηση 321.727
Διοικητική υποστήριξη 1.304.964

ΓΕΝιΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝώΝ 15.084.894

*  Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγορές πρώτων υλών για παραγωγή εμπορευμάτων και παραγωγή σε εξέλιξη,
 και οι αγορές παγίων.
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 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2017

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 17.275.000

∆ΩΡΕΕΣ 204.109

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1.029.233

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 871.814

ΣΥΝΟΛΟ 19.380.156

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2017

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 10.358.110

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 5.138.119

ΠΑΓΙΑ 443.870

ΣΥΝΟΛΟ 15.940.099
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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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ACTA 

BCA COLLEGE

COCA COLA 3ΕΨιΛΟΝ

COFFEE EPIRUS ΕΕ

ECO BULDINGS ΜΟΝ. ΕΠΕ 

EQUAL SOCIETY

ESET

IEK NEW YORK

INTERAMERICAN ΖηΜιώΝ ΑΕ

INTERAMERICAN ΖώηΣ ΑΕ

LEVANTE FERRIES-ΖΑΚΥΝΘΟΣ

LIMMAT STIFTUNG ORGANIZATION

LOOK UP TRANAKAS

NEF NEF

ODEON

OLYMPIA CAMP

QUALITYNET FOUNDATION 

SAE CREATIVE MEDIA COLLEGE

SINGULAR LOGIC

TSIVILI WATER PARK-ΞΕΝΟΣ ΧρηΣΤΟΣ ΑΤΤΕ

ΑΒ ΒΑΣιΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΑΔΕΔΥ

ΑΚΤη ΤΟΥ ηΛιΟΥ-ΑΛιΜΟΣ ΑΕ

ΑΝΔριΑΣ Ν. ΜΟΝ. ιΚΕ

ΑΠΣι «η ΠιΝΔΟΣ»

ΑριΣΤΟΤΕΛΕιΟ ΠΑΝΕΠιΣΤηΜιΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝιΚηΣ

ΒΕΝιΖΕΛΕιΟ ΠΑΝΑΝΕιΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕιΟ 
ηρΑΚΛΕιΟΥ

ΓΑΖηΣ ΕΥΘΥΜιΟΣ

ΓΝΑ ΓΕώρΓιΟΣ ΓΕΝΝηΜΑΤΑΣ
ΒιΟΧηΜιΚΟ ΤΜηΜΑ

ΓΕΝιΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕιΟ ρΟΔΟΥ

ΓΕΝιΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕιΟ ΧΑΝιώΝ
«ΑΓιΟΣ ΓΕώρΓιΟΣ»

«ΔηΜηΤρΑ» ΕΚΠΑιΔΕΥΤιΚη ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤιΚη ΑΕ

ΔηΜηΤριΑΔηΣ ACTION STORES

ΔηΜΟΣ ΑΘηΝΑιώΝ

ΔηΜΟΣ ΑρΤΑιώΝ

ΔηΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔηΜΟΣ ηΓΟΥΜΕΝιΤΣΑΣ

ΔηΜΟΣ ηρΑΚΛΕιΟΥ

ΔηΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝιΚηΣ-ΔηΜΟΤιΚΑ ώΔΕιΑ 

ΔηΜΟΣ ιώΑΝΝιΤώΝ

ΔηΜΟΣ ΚΑΛΑΒρΥΤώΝ

ΔηΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔηΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝιώΝ

ΔηΜΟΣ ΛΑριΣΑιώΝ

ΔηΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔηΜΟΣ ΝΑΥΠΛιΕώΝ

ΔηΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛηΣ ΣΥΚΕώΝ 

ΔηΜΟΣ ΠΑΤρΕώΝ

ΔηΜΟΤιΚη ΕΠιΤρΟΠη ΠΑιΔΕιΑΣ
Δ. ΚΑΛΑΒρΥΤώΝ

ΔΟΕΠΑΠ-ΔηΠΕΘΕ ΔηΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔιΕΥΘΥΝΣη ΑΘΛηΤιΣΜΟΥ

ΔώΔώΝη ΑΕ
ΑΓρΟΤιΚη ΒιΟΜηΧΑΝιΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ηΠΕιρΟΥ

Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓιΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΕΛΓΟ «ΔηΜηΤρΑ»

ΕΛΛηΝιΚΑ ΨΥΧΑΓώΓιΚΑ ΠΑρΚΑ 

ΕΝώΣη ΞΕΝΟΔΟΧώΝ Δ.Ε. ΑρΚΑΔιώΝ 
(ΠΛΑΝΟΥ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕρΑΝΟΣ ΚιΝηΤηΣ ΤηΛΕΦώΝιΑΣ

ΕΤΑιρΕιΑ ΚΟιΝώΝιΚηΣ ΠρΟΣΦΟρΑΣ
ΕΛΛηΝιΚΟΥ ΕΦΟΠΛιΣΜΟΥ

ΕΤΑιρΕιΑ ηΠΕιρώΤιΚώΝ ΜΕΛΕΤώΝ

ΕΥρώΠΑΪΚη ΠιΣΤη

ΖΑΧΑρΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤώΝιΟΣ

ΖώΓρΑΦΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝιΔη ΥιΟι ΟΕ

ΘΕΣΣΑΛιΚΟ ΘΕΑΤρΟ-Δη.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑριΣΑΣ

ΘηΤΑ ΕΠιΚΟιΝώΝιΑ ΕΠΕ

ιΔρΥΜΑ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤη

ιΔρΥΜΑ «ΣΤΑΥρΟΣ ΝιΑρΧΟΣ»

ιΔρΥΜΑ ι. Σ. ΛΑΤΣη

ιΔρΥΜΑ ΤρΑΠΕΖΑ ΤρΟΦιΜώΝ

ιΕΚ ΑΛΦΑ

ιΕΚ ΔΕΛΤΑ

ιΕρΑ ΜηΤρΟΠΟΛη ηΛΕιΑΣ

ιΝΤρΑΛΟΤ ΑΕ

ΚΑρΑΚΑΞηΣ ΘΕΟΔώρΟΣ

ΚΕΝΤρΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛηΝιΚηΣ ΓΛώΣΣΑΣ 

ΚΕΝΤρΟ ΠρΟΛηΨηΣ Ν. ΓρΕΒΕΝώΝ 
«ΟριΖΟΝΤΕΣ» ΟΚΑΝΑ

ΚιΚΠΕ ΚΟιΝώΦΕΛΕΣ ιΔρΥΜΑ
ΚΟιΝώΝιΚΟΥ ΚΑι ΠΟΛιΤιΣΤιΚΟΥ ΕρΓΟΥ

ΚΟΥρΟΥΔηΣ ΓιΑΝΝηΣ

ΚρΑΤιΚη ΟρΧηΣΤρΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝιΚηΣ

ΚΤΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΥριΑΚΟΠΟΛΟΥ ΑιΚΑΤΕριΝη

ΜηΤρΟΠΟΛη ΓρΕΒΕΝώΝ

ΜΥΛΟι ΚρηΤηΣ-ΚΥΛιΝΔρΟΜΥΛΟι ΑΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕιΟ ΑΓιΟΥ ΝιΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣιΘιΟΥ

ΟΠΑΠ ΑΕ

ΟρΓΑΝιΣΜΟΣ ΤηΛΕΠΟιΚώΝιώΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΤΕ 
ΟΜιΛΟΣ ΕΤΑιρΕιώΝ 

ΠΑΝΕΠιΣΤηΜιΑΚΟ ΓΕΝιΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕιΟ 
ηρΑΚΛΕιΟΥ

ΠΑΝΕΠιΣΤηΜιΑΚΟ ΓΕΝιΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕιΟ 
ιώΑΝΝιΝώΝ

ΠΑΠΑΜΑρΚΟΥ ΣΟΦιΑ

ΠΕριΦΕρΕιΑ ΒΟρΕιΟΥ ΑιΓΑιΟΥ

ΠΕριΦΕρΕιΑ ηΠΕιρΟΥ

ΠΕριΦΕρΕιΑ ΘΕΣΣΑΛιΑΣ-ΠΕριΦΕρΕιΑΚη ΕΝΟΤηΤΑ 
ΜΑΓΝηΣιΑΣ ΚΑι ΣΠΟρΑΔώΝ
ΠΕριΦΕρΕιΑ ΚρηΤηΣ
ΠΕριΦΕρΕιΑΚη ΕΝΟΤηΤΑ ΧΑΝιώΝ
ΠΕριΦΕρΕιΑΚΟ ΤΑΜΕιΟ ΑΝΑΠΤΥΞηΣ ΚρηΤηΣ
ΠιΝΔΟΣ RESORT-ΚρΑΝιΑ ΓρΕΒΕΝώΝ
ΠΝΟη ΕΛΠιΔΑΣ
ΠΟΛιΤιΣΤιΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕρώΤΟΚριΤΟΣ/
ΣΚΟΥΛιΚΑΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠρΟΜηΘΕΥΤιΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛώΤιΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑιριΣΜΟΣ ΚρηΤηΣ «ΣΥΝ.ΚΑ.Π.Ε.»

ΣΚΛΑΒΕΝιΤηΣ

ΣΤΕΓη ιΔρΥΜΑΤΟΣ ώΝΑΣη 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔρΟΜΕώΝ ΥΓΕιΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ KEΘEA APIAΔNH

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ KEΘEA KIBώTOΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔρΟΥΠΟΛηΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ KEΘEA KIBώTOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ KEΘEA NOΣTOΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ KEΘEA ΔIABAΣH

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ KEΘEA ΕΞΟΔΟΣ
& KEΘEA ΠIΛOTOΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ KEΘEA ιΘΑΚη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ KEΘEA ΜΥΤιΛηΝηΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ KEΘEA ΠΑρΕΜΒΑΣη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ KEΘEA ΠΛEYΣH

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ KEΘEA ΣΤρΟΦη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ ΚΑι ΦιΛώΝ ιΘΑΚηΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ ΚΕΘΕΑ ηΠΕιρΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑρΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟιΚΟΓΕΝΕιΑΣ ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΣΥΜΕώΝιΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΣΥΝΟΔιΝΟΣ 

ΣΧΟΛιΚΟ ΣΥΓΚρΟΤηΜΑ Β΄ΘΜιΑΣ ΕΚΠΑιΔΕΥΣηΣ 
«ΕΥΣΕΒιΟΣ ΚηΠΟΥρΓΟΣ»

ΤρΑΝΑΚΑΣ-60 ΧρΟΝιΑ ΦΟΥρΝΑρηΣ

ΧρώΜΑΤΟΠώΛΕιΑ ΤρΑΚΑΔΑΣ

ΤιΤΑΝ ΑΕ

ΥΠΟΥρΓΕιΟ ΠΟΛιΤιΣΜΟΥ/ ΔιΕΥΘΥΝΣη ΝΕΟΤΕρηΣ 
ΠΟΛιΤιΣΤιΚηΣ ΚΛηρΟΝΟΜιΑΣ

ΦΕΣΤιΒΑΛ ΑΘηΝώΝ

ΦιΛΑΝΘρώΠιΚΑ ιΔρΥΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑιριΝΟΥ

ΧΑΛιΚΟΣ ιώΑΝΝηΣ

ΔΩΡΗΤΕΣ
& ΧΟΡΗγΟΙ ΤΟυ 2017

Θεσμικοί φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες, ιδιώτες και η κοινωνία των πολιτών στήριξαν το έργο του ΚΕΘΕΑ το 2017,
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 2017. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει μερικούς
από τους σημαντικότερους δωρητές και χορηγούς της χρονιάς.
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Το ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ,
με την υποστήριξη
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης,
διοργανώνει διήμερο φεστιβάλ
προβολής ταινιών

Ξεκινάει για άλλη μια χρονιά
από το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 
το μάζεμα της ελιάς στα ελαιόδεντρα
του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στο Αιγάλεω
στο πλαίσιο της σχετικής
συνεργασίας του με το
εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ανακοινώνεται
το Πρόγραμμα Άμεσης
Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών,
που θα υλοποιήσουν
η Περιφέρεια Αττικής,
ο Δήμος Αθηναίων, ο ΟΚΑΝΑ
και το ΚΕΘΕΑ

Ξεκινά η λειτουργία
του νέου Συμβουλευτικού Κέντρου
του ΚΕΘΕΑ στη Χίο
για την υποστήριξη ανθρώπων
με πρόβλημα εξάρτησης
και των οικογένειών τους

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ διοργανώνει 
ημερίδα για την πρόληψη
και τη θεραπεία της εξάρτησης
από το αλκοόλ στην Κρήτη

ΝοΈμΒριου

Σ
Τ

Ι
Γ

Μ
Ι

Ο
Τ

Υ
Π

Α

Έκθεση ζωγραφικής
με τίτλο «Άνθρωπος & Πολιτισμός» 
διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
σε συνεργασία με
τον Δήμο Λαρισαίων
στο θέατρο ΟΥΗΛ
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Τρία εργαστήρια
κατασκευής κρουστών
οργανώνει το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
σε συνεργασία με φορείς
για εφήβους και ενήλικες

Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ οργανώνει
βιωματικά εργαστήρια
ενημέρωσης και πρόληψης
για τους φοιτητές
του Αριστιτέλειου Πανεπιστημίου

Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ διοργανώνει ποδοσφαιρικό αγώνα
με τους κρατούμενους των φυλακών Σταυρακίου

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ συμμετέχει σε ποδοσφαιρικό αγώνα
κατά των ναρκωτικών με την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας
στο πάρκο Γουδή

Εκατόν δεκαοκτώ απόφοιτοι
του ΚΕΘΕΑ στάθηκαν όρθιοι
στο αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη
του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας
κατά τη διάρκεια της ετήσιας
τελετής αποφοίτησης
του Οργανισμού

ΔΈΚΈμΒριου
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ
ΑΛΚΟΟΛ

ΚΕΝΤΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΜΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
& ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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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 άνθρω-
ποι 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 διαστή-
ματα 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.

ΚΩΔιΚΑσ ΔΈοΝΤολογιΑσ πΑγΚοσμιΑσ ομοσποΝΔιΑσ
ΘΈρΑπΈυΤιΚΩΝ ΚοιΝοΤΗΤΩΝ>88



 9. Πρόσβαση στους προσωπικούς φακέλους με βάση οδηγίες εγκεκριμένες από το αρμόδιο όργανο και δικαίωμα προσ-
θήκης 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 κακο-
ποίηση 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 παρέχο-
νται 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 (κα-
θώς 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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