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Το ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ, σύμβουλος οργανισμός του ΕCOSOC σε θέματα ναρκωτικών, είναι
το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στην
Ελλάδα. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από
την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το
1983. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής:
στο δρόμο, στα σωφρονιστικά καταστήματα, σε μονάδες σε όλη την Ελλάδα. To
KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με άλλες μορφές
εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο.
Τελικός στόχος των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ δεν είναι μόνο η διακοπή της
χρήσης αλλά το κτίσιμο ενός νέου τρόπου ζωής με ισότιμη και παραγωγική
συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία. Mέσα από μακροχρόνια, πολύπλευρη
και δομημένη θεραπευτική παρέμβαση, τα προγράμματα αντιμετωπίζουν
ολοκληρωμένα την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν: στους τομείς
της ψυχικής και σωματικής υγείας, των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, της
εκπαίδευσης, της εργασίας και της εμπλοκής με το νόμο.
Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει επίσης πρότυπα και διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα
πρόληψης της χρήσης ουσιών σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων,
σε ομάδες υψηλού κινδύνου και στις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί δραστήριο
οργανισμό εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων με προγράμματα
και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου
της εξάρτησης, στην προώθηση της σχετικής επιστημονικής γνώσης και στη
διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα εξαρτημένα άτομα και τις
οικογένειές τους.
Το ΚΕΘΕΑ είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και οι πόροι
του προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δωρεές και δραστηριότητες
αυτοχρηματοδότησης.

KEΘΕΑ,
το μεγαλύτερο δίκτυο
απεξάρτησης
και κοινωνικής επανένταξης
στην Ελλάδα
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27 Συμβουλευτικά Κέντρα
2 Προγράμματα Άμεσης Πρόσβασης
Πρόγραμμα Προσέγγισης Χρηστών στο Δρόμο
5 Θεραπευτικά Προγράμματα Διαμονής για Ενήλικες
7 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Ενήλικες
7 Θεραπευτικά Προγράμματα Εξωτερικής Παρακολούθησης για Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες
Συμβουλευτικός Σταθμός στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας
3 Θεραπευτικές Κοινότητες σε σωφρονιστικά καταστήματα
21 Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων
2 Κέντρα Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισμένων
Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς
Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια
Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων
20 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης
4 Μεταβατικά Σχολεία
2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης
Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο
Υπηρεσία Νομικής Στήριξης
26 Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης
Τηλεφωνική Γραμμή Boήθειας
Τομέας Πρόληψης
Τομέας Εκπαίδευσης
Τομέας Έρευνας
Παραγωγικές μονάδες

Το ΚΕΘΕΑ ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους
που το στηρίζουν, ηθικά και υλικά. Η υποστήριξή τους, πιο σημαντική από ποτέ λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, είναι ένας από
τους λόγους που έχουν επιτρέψει στο ΚΕΘΕΑ
να συνεχίζει το έργο του όλα αυτά τα χρόνια.

Το έργο του ΚΕΘΕΑ
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Συμβουλευτική

τους μετάβαση στην κοινωνία με προγράμματα υποδοχής
στην κοινότητα. Πάνω από 1.900 άτομα συμμετέχουν στα
Προγράμματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων
του ΚΕΘΕΑ ετησίως, ενώ γύρω στα 200 άτομα παίρνουν
μέρος στα προγράμματα ψυχικής απεξάρτησης και
επανένταξης του ΚΕΘΕΑ για φυλακισμένους και
αποφυλακισμένους.

Βελτιώνουμε διαρκώς την προσβασιμότητα των υπηρεσιών
μας με τη δημιουργία νέων Συμβουλευτικών Κέντρων, ώστε
να μπορούμε να υποστηρίζουμε περισσότερους χρήστες
ουσιών από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σήμερα το δίκτυο
υπηρεσιών μας είναι προσβάσιμο από 21 πόλεις σε όλη
τη χώρα, όπου 27 Συμβουλευτικά Κέντρα εξυπηρετούν
ετησίως περισσότερα από 3.200 άτομα.
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Ψυχική απεξάρτηση

Συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προσανατολισμό
της ελληνικής νομοθεσίας στη θεραπευτική υποστήριξη
των χρηστών και όχι στον εγκλεισμό, υποβάλλοντας στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης αιτιολογημένες προτάσεις.

Δημιουργούμε νέες μονάδες σε νέες γεωγραφικές
περιοχές της χώρας για διαφορετικές πληθυσμιακές
ομάδες. Περισσότερα από 1.200 άτομα δέχονται
υπηρεσίες ψυχικής απεξάρτησης στις Θεραπευτικές μας
Κοινότητες κάθε χρόνο, μεταξύ αυτών ενήλικες, έφηβοι,
εργαζόμενοι, περιστασιακοί χρήστες, εξαρτημένοι γονείς,
μετανάστες και εξαρτημένοι από το αλκοόλ, τα τυχερά
παιχνίδια και το διαδίκτυο.
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3 Υποστήριξη των χρηστών στο δρόμο
Εντατικοποιούμε τις παρεμβάσεις μας για χρήστες που
βρίσκονται στο δρόμο, διευρύνοντας τις υπηρεσίες μας
για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής τους υγείας
και των καθημερινών τους αναγκών. Οι μονάδες άμεσης
πρόσβασης και προσέγγισης χρηστών στο δρόμο του
ΚΕΘΕΑ έρχονται σε επαφή με 2.000 περίπου χρήστες
κάθε χρόνο.

Κοινωνική επανένταξη

Υποστηρίζουμε την κοινωνική επανένταξη των μελών μας με
τη δημιουργία νέων μονάδων και υπηρεσιών, ενισχύουμε
την επαγγελματική τους κατάρτιση και συνεργαζόμαστε
με εργοδότες και επιχειρήσεις. Κάθε χρόνο στα Κέντρα
Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ συμμετέχουν
περισσότερα από 550 άτομα.
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3 Πρόληψη των εξαρτήσεων
Οργανώνουμε βραχύχρονες παρεμβάσεις και
μακροχρόνια προγράμματα πρόληψης για το γενικό
πληθυσμό και ομάδες υψηλού κινδύνου σε σχολεία,
πανεπιστήμια και τοπικές κοινωνίες. Κάθε χρόνο
περισσότερα από 5.000 μέλη εκπαιδευτικών κοινοτήτων,
εκπαιδευτικοί, παιδιά, νέοι και γονείς, συμμετέχουν σε
αυτές τις δράσεις.

Υποστήριξη της οικογένειας

Μέσα από τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης κάθε
χρόνο ανταποκρινόμαστε σε περισσότερα από 6.000
αιτήματα από οικογένειες και άτομα που κάποιος δικός
τους αντιμετωπίζει πρόβλημα χρήσης.
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Εναλλακτικά της φυλάκισης μέτρα

3 Εκπαίδευση επαγγελματιών

Παρεμβάσεις στη φυλακή

Ανταποκρινόμαστε στην αυξανόμενη ζήτηση από
επαγγελματίες και φοιτητές της Ελλάδας και του
εξωτερικού για επιστημονική ενημέρωση και εκπαίδευση
στον τομέα των εξαρτήσεων, μέσα από εκπαιδευτικά

Αυξάνουμε συνεχώς τον αριθμό των κρατούμενων χρηστών
που συμμετέχουν σε πρόγραμμα συμβουλευτικής ή
θεραπείας μέσα στη φυλακή και υποστηρίζουμε την ομαλή
7

3

προγράμματα, διεθνή συνέδρια, ημερίδες και
επιστημονικές εκδόσεις. Σε ετήσια βάση παρέχουμε 900
θέσεις εκπαίδευσης σε επαγγελματίες από την Ελλάδα
και την Κύπρο, συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα
ανταλλαγής επαγγελματιών, εκδίδουμε το επιστημονικό
περιοδικό «Εξαρτήσεις» και σημαντικούς τίτλους της
διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας στην ελληνική
γλώσσα.
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Συνεπείς στη δέσμευσή μας για διαφάνεια και χρηστή
διαχείριση των πόρων που μας εμπιστεύεται η ελληνική
κοινωνία, εφαρμόζουμε διαδικασίες εσωτερικού
και εξωτερικού ελέγχου των οικονομικών μας, και
παρουσιάζουμε δημόσια, εκδίδουμε και αναρτάμε στο
διαδίκτυο τα ετήσια κλινικά, οικονομικά και διοικητικά μας
στοιχεία.

Έρευνα και αξιολόγηση
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Για τη βελτίωση της ποιότητας και την αναβάθμιση της
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας συστήσαμε τη νέα
Διεθνή Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΚΕΘΕΑ.
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Λογοδοσία στην κοινωνία

Εθνικές και
διεθνείς συνεργασίες

Έχουμε δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με
ελληνικούς και ξένους φορείς που δραστηριοποιούνται
στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας,
στη θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, στην
πανεπιστημιακή και επαγγελματική εκπαίδευση και
στην επιστημονική έρευνα. Μέσα από τις συνεργασίες
αυτές αποσκοπούμε στην πληρέστερη εξυπηρέτηση των
αναγκών των εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών
τους και στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και
της τεκμηριωμένης πρακτικής στην αντιμετώπιση των
εξαρτήσεων.

Συμμετοχή στη διαμόρφωση
της εθνικής στρατηγικής

Το ΚΕΘΕΑ είναι ένας από τους βασικούς φορείς υλοποίησης
της εθνικής στρατηγικής για τα ναρκωτικά και συμβάλλει
στη διαμόρφωση της πολιτικής με προτάσεις που προωθούν
την ψυχοκοινωνική φροντίδα και την κοινωνική ένταξη των
απεξαρτημένων.

Διεθνείς συνεργασίες
Το ΚΕΘΕΑ είναι σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC)
σε θέματα ναρκωτικών και ειδικός συνεργάτης για την ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από το πρόβλημα
των ναρκωτικών της Διεύθυνσης Πληροφόρησης (DPI) του ΟΗΕ.
Μετέχει στα διοικητικά συμβούλια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC) και της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC). Είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου για το
Πρόβλημα του Αλκοόλ και των Εξαρτήσεων (ICAA), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μη Κυβερνητικών Οργανισμών
για την Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών (IFNGO) και του Διεθνούς Δικτύου Πρόληψης RADAR.
Το ΚΕΘΕΑ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), από την οποία έχει
πιστοποιηθεί ως φορέας εκπαίδευσης στην οικογενειακή θεραπεία, του διεθνούς κονσόρτσιουμ IC&RC (International Certification & Reciprocity Consortium / Αlcohol and Οther Drugs) για την πιστοποίηση συμβούλων
τοξικοεξάρτησης και της Διεθνούς Επιτροπής Εκδοτών Περιοδικών για τις Εξαρτήσεις (ISAJE).
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Οι εξαρτήσεις την περίοδο
της οικονομικής κρίσης
Η Ελλάδα έχει εισέλθει σε μια μακρά περίοδο οικονομικής
κρίσης με σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Η εμπειρία άλλων χωρών
έχει δείξει ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει σοβαρά τη
δημόσια υγεία, καθώς σχετίζεται με υποσιτισμό και κακές
συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, αύξηση της ανεργίας
και της κατάχρησης ουσιών, κατάθλιψη, αυξημένα ποσοστά
θνησιμότητας και αυτοκτονιών, προβλήματα υγείας στα
παιδιά και στους εφήβους, βία και παραβατικότητα,
περιβαλλοντικά προβλήματα, αύξηση της κοινωνικής
ανισότητας και παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
υπο-εκπαίδευση και μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας. Οι επιπτώσεις αυτές πλήττουν περισσότερο τις
οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες, όπως τα
άτομα και τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, οι χρόνια
πάσχοντες, οι μετανάστες, οι χρήστες ουσιών κ.ά.

ανάγκες με μειωμένο προϋπολογισμό και προσωπικό,
συχνά μάλιστα περιορίζοντας τα υποστηρικτικά συστήματα
εκπαίδευσης και εποπτείας των εργαζόμενων για να
εξοικονομήσουν πόρους. Η τρέχουσα συγκυρία έρχεται
να ενισχύσει την αβεβαιότητα στην οποία βρέθηκαν οι
οργανισμοί αντιμετώπισης των εξαρτήσεων τα τελευταία
χρόνια, λόγω ανυπαρξίας εθνικής στρατηγικής και
υποχρηματοδότησης.

Όσον αφορά τις εξαρτήσεις, οι προϋποθέσεις εξάπλωσής
τους και έντασης του κοινωνικού αποκλεισμού των
εξαρτημένων αναμένεται να ενισχυθούν. Τα προσωπικά,
οικογενειακά και κοινωνικά αδιέξοδα της κρίσης ενισχύουν
τους παράγοντες κινδύνου για εξάπλωση της χρήσης, τόσο
παράνομων όσο και νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών,
ή άλλων μορφών εθισμού, όπως τα τυχερά παιχνίδια.
Περισσότεροι άνθρωποι αναμένεται να εμπλακούν
σε διάφορες μορφές εθισμού τα επόμενα χρόνια, με
αρνητικές επιπτώσεις για τους ίδιους, τις οικογένειές τους
και την κοινωνία.
Επιπλέον, η κρίση αναμένεται να επιβαρύνει την ψυχική και
σωματική υγεία των χρηστών, να ενισχύσει την εξάρτηση
και την παραβατική συμπεριφορά και να εντείνει την
περιθωριοποίησή τους. Η απουσία θετικής προοπτικής
μετά τη θεραπεία είναι πιθανόν να κάνει πιο δύσκολη
την κινητοποίηση των χρηστών για αλλαγή τρόπου ζωής,
οι υψηλοί δείκτες ανεργίας θα δυσχεράνουν περαιτέρω
την προσπάθεια εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των
απεξαρτημένων, ενώ η αβεβαιότητα και η έντονη πίεση
μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα υποτροπής στη χρήση
ή καταφυγής σε νόμιμες εξαρτήσεις, όπως το αλκοόλ, τα
ψυχοφάρμακα και τα τυχερά παιχνίδια.
Τη δύσκολη αυτή περίοδο οι οργανισμοί κοινωνικής
φροντίδας καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες
9

Οι επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης στους χρήστες ουσιών
Οι εξαρτημένοι από ψυχοτρόπες ουσίες αντιμετωπίζουν
ευρύ φάσμα προβλημάτων και είναι πολύ πιο επιβαρυμένοι
από το γενικό πληθυσμό. Έτσι, οι οργανισμοί που
στοχεύουν στην κοινωνική ένταξή τους επιδιώκουν, εκτός
από την ψυχική απεξάρτηση, τη βελτίωση της εργασιακής
κατάστασης, την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας,
την απεμπλοκή από την παραβατικότητα και τη χρήση. Στο
σύνολό τους, τα προβλήματα αυτά αναμένεται να ενταθούν
λόγω της κρίσης.

χρήση ουσιών και η παραβατικότητα. Η καταφυγή σε
νόμιμες εξαρτήσεις, όπως το αλκοόλ, τα ψυχοφάρμακα
και τα τυχερά παιχνίδια, μπορεί τότε να προβάλει ως
«διέξοδος».
Προβλήματα υγείας
Η μακροχρόνια και συστηματική χρήση επιβαρύνει
σημαντικά τη σωματική υγεία. Ένας στους τρεις
συμμετέχοντες στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ πάσχει
από ηπατίτιδα C. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται με την
ηλικία και τα χρόνια χρήσης. Με μεγάλη συχνότητα
αντιμετωπίζουν επίσης φλεγμονές, οδοντιατρικά και
ορθοπεδικά προβλήματα, ενώ αρκετοί χρήστες έχουν
προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα προβλήματα αυτά
οξύνονται είτε λόγω της παραμέλησής τους από τους
ίδιους τους χρήστες είτε λόγω της λίστας αναμονής στα
δημόσια νοσοκομεία. Επιπλέον, οι περικοπές στο σύστημα
δημόσιας υγείας έχουν ήδη καταστήσει δυσκολότερες
τις παραπομπές εξαρτημένων από το ΚΕΘΕΑ για ιατρικές
εξετάσεις σε νοσοκομεία ή άλλους σχετικούς δημόσιους
φορείς. Η μη έγκαιρη διάγνωση και ιατρική αντιμετώπιση
των προβλημάτων υγείας, είτε οι χρήστες βρίσκονται στο
δρόμο είτε σε θεραπεία, επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία
τους και καθιστά δυσκολότερη αλλά και δαπανηρότερη τη
θεραπεία.

Εργασιακή κατάσταση
Οι 6 στους 10 χρήστες που απευθύνθηκαν στο
ΚΕΘΕΑ το 2010 ήταν άνεργοι, ενώ οι 2 στους 10
είχαν περιστασιακή, και συνήθως επισφαλή, εργασιακή
απασχόληση ή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η ένταξη
στον κόσμο της εργασίας είναι βασικός στόχος της
απεξάρτησης και τεκμηριωμένα καθοριστικός παράγοντας
πρόληψης της υποτροπής, αλλά δυσχεραίνεται
σοβαρά από την κρίση. Η κρίση υποσκάπτει το κίνητρο
προσέλευσης και παραμονής σε θεραπεία και καθιστά
πιο δύσκολη την εξεύρεση και διατήρηση εργασιακής
θέσης, όπως και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών
και απολαβών εργασίας. Το πιεστικό περιβάλλον αυξάνει
τον κίνδυνο υποτροπής σε προβληματικές συμπεριφορές
και μηχανισμούς επιβίωσης του παρελθόντος, όπως η

Το κοινωνικό κόστος των εξαρτήσεων
Οι συνέπειες της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες δεν αφορούν μόνο το χρήστη και το στενό περιβάλλον του
αλλά την κοινωνία στο σύνολό της. Όσο οι εξαρτημένοι παραμένουν στη χρήση, απέχουν από την παραγωγική
διαδικασία και συνεχίζουν να απασχολούν τα συστήματα δημόσιας υγείας, αστυνόμευσης, απονομής της
ποινικής δικαιοσύνης και σωφρονισμού, το κόστος για την κοινωνία αυξάνεται. Αντίθετα, η κοινωνική επένδυση
στη θεραπεία απεξάρτησης είναι θετικά ανταποδοτική, καθώς έχει υπολογιστεί ότι για κάθε χρηματική μονάδα
επένδυσης επιστρέφουν στο κράτος από 3 έως 23 χρηματικές μονάδες. Οι πόροι που εξοικονομούνται από τη
μείωση της παραβατικότητας είναι πολύ περισσότεροι από τους πόρους που απορροφώνται για τη λειτουργία
προγραμμάτων απεξάρτησης, ενώ σημαντικοί πόροι εξοικονομούνται και από την ένταξη των απεξαρτημένων στην
αγορά εργασίας, καθώς και από τη μειωμένη χρήση υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας. Τα παραπάνω
τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης και επέκτασης του εθνικού δικτύου υπηρεσιών για τους εξαρτημένους
και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής κρίσης όπου το πρόβλημα της χρήσης και του
κοινωνικού αποκλεισμού εντείνεται.
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Εμπλοκή με το νόμο
Οι 2 στους 3 που φτάνουν στα Συμβουλευτικά Κέντρα
του ΚΕΘΕΑ αναφέρουν τουλάχιστον μία σύλληψη
κατά το παρελθόν, ενώ σχεδόν οι μισοί αναφέρουν μία
καταδίκη και παράλληλα δικαστικές εκκρεμότητες. Η
οικονομική κρίση μπορεί να οξύνει την παραβατικότητα
και το μέγεθος των αδικημάτων που διαπράττονται. Εάν οι
χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε θεραπεία,
θα συνεχίσουν να εμπλέκονται σε παραβατικές πράξεις,
διατρέχοντας τον κίνδυνο να εισέλθουν βαθύτερα στον
κόσμο του εγκλήματος. Οι διώξεις, οι καταδίκες και οι
φυλακίσεις κρατούν τους εξαρτημένους καθηλωμένους
σε παλιές συνήθειες και σε επαφή με την παραβατικότητα,
ενώ η απεξάρτηση όχι μόνο θεραπεύει, αλλά και
απομακρύνει από τον κόσμο του εγκλήματος. Σύμφωνα,
μάλιστα, με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, το κόστος
της φυλάκισης είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το
κόστος ενός θεραπευτικού προγράμματος διαμονής που
λειτουργεί στην κοινωνία και οκτώ φορές μεγαλύτερο
από το κόστος ενός προγράμματος εξωτερικής
παρακολούθησης.
Χρήση και συμπεριφορά υψηλού κινδύνου
Αν και οι περισσότεροι χρήστες αναφέρουν ενέσιμη
χρήση κάποια στιγμή της ζωής τους, τα τελευταία χρόνια
έχουν στραφεί στην εισπνεόμενη χρήση (κάπνισμα ή από
τη μύτη) σε ποσοστό που για τους προσερχόμενους στο
ΚΕΘΕΑ ανέρχεται σε 65% περίπου. Η τάση αυτή μπορεί να
ανατραπεί, για οικονομικούς λόγους, και να αυξηθούν εκ
νέου τα ποσοστά ενέσιμης χρήσης, μαζί με τους κινδύνους
για τη ζωή και την υγεία των χρηστών. Εξάλλου, η κοινωνική
περιθωριοποίηση και η εξαθλίωση πολύ συχνά οδηγούν
στην ενίσχυση της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.
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Η στρατηγική του ΚΕΘΕΑ
την περίοδο της κρίσης
Τα νέα δεδομένα της οικονομικής κρίσης, η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, οι κοινωνικές ή οι δημογραφικές
αλλαγές και η εξέλιξη του φαινομένου των εξαρτήσεων στη χώρα μας οδήγησαν το ΚΕΘΕΑ σε επαναπροσδιορισμό της
στρατηγικής του για τα επόμενα χρόνια.

Αναδιοργάνωση υπηρεσιών
Το ΚΕΘΕΑ αναδιοργανώνει τις υπηρεσίες του, για να αναβαθμίσει την ποιότητά τους, να βελτιώσει την προσπελασιμότητά
τους, ώστε να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, να αξιοποιήσει καλύτερα το προσωπικό και τις
υποδομές του και να συγκρατήσει το κόστος. Η αναδιοργάνωση βασίζεται στα συμπεράσματα ποσοτικής και ποιοτικής
αξιολόγησης των υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του προσωπικού τους. Οι πρώτες ενέργειες
αναδιοργάνωσης επικεντρώθηκαν στην περιοχή της Αττικής, για την αναβάθμιση των παρεμβάσεων στο κέντρο της
Αθήνας και την κάλυψη των αναγκών των περιφερειακών δήμων του λεκανοπεδίου. Επίσης, ενισχύθηκε η δυνατότητα
ανταπόκρισης στην αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών για την εξάρτηση από το αλκοόλ και το διαδίκτυο αλλά και για την
υποστήριξη χρηστών που παραμένουν κοινωνικά και επαγγελματικά ενταγμένοι.

Αύξηση των πυλών εισόδου στο δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ
Για να διευκολύνει την πρόσβαση των χρηστών και των οικογενειών τους σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και να αυξήσει
τον αριθμό των εξυπηρετούμενων, το ΚΕΘΕΑ έχει θέσει ως προτεραιότητα τη δημιουργία νέων Συμβουλευτικών Κέντρων,
ιδιαίτερα στις περιοχές της χώρας όπου διαπιστώνονται οι μεγαλύτερες ανάγκες. Μέσα στο 2010 τέθηκαν σε λειτουργία
τέσσερα νέα Συμβουλευτικά Κέντρα, τρία στην Αττική και ένα στα Χανιά.
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Διεύρυνση των προγραμμάτων στη φυλακή
και προώθηση εναλλακτικών της φυλάκισης μέτρων
Οι μισοί από τους 11.364 κρατούμενους των ελληνικών φυλακών (στοιχεία Υπουργείου Δικαιοσύνης 2010) βρίσκονται
εκεί για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στα σωφρονιστικά καταστήματα το ΚΕΘΕΑ διαθέτει 21 Προγράμματα
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κρατουμένων, 3 Θεραπευτικές Κοινότητες, ενώ έχει δημιουργήσει και 2 Κέντρα Υποδοχής
και Επανένταξης Αποφυλακισμένων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο 2010 άρχισε να λειτουργεί η
Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ στις φυλακές για καταδικασμένες γυναίκες στον Ελαιώνα Θηβών, ενώ το 2011 θα
λειτουργήσει η Θεραπευτική του Κοινότητα για κατάδικους στις Φυλακές Διαβατών. Το ΚΕΘΕΑ προσπαθεί να διευκολύνει
την πρόσβαση όλων των κρατούμενων σε θεραπεία τόσο μέσα από τη δημιουργία νέων υπηρεσιών όσο και καταθέτοντας
προτάσεις για την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας με βάση την αρχή «θεραπεία και όχι εγκλεισμός».

Aνταπόκριση σε νέες ανάγκες:
νέες εξαρτήσεις και πληθυσμιακές ομάδες
Mε εξειδικευμένες υπηρεσίες το ΚΕΘΕΑ ανταποκρίνεται στις ανάγκες ειδικών ομάδων οι οποίες αντιμετωπίζουν
προβλήματα εξάρτησης. Στην Αθήνα έχει δημιουργήσει διαπολιτισμικό πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων
και μεταναστών, πρόγραμμα για τις «νόμιμες» εξαρτήσεις (αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια), καθώς και προγράμματα για
την υποστήριξη εφήβων και νέων που ασχολούνται παθολογικά με το διαδίκτυο. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ειδικό
πρόγραμμα για εξαρτημένους γονείς, το οποίο παρέχει συγχρόνως υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας των παιδιών τους.

Έμφαση στην κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων
Το ΚΕΘΕΑ παρέχει στα μέλη του σε όλη την Ελλάδα εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσω 4 μεταβατικών σχολείων,
2 πιστοποιημένων Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης και παραγωγικών μονάδωνπροστατευμένων εργαστηρίων, όπου παρέχεται κατάρτιση στις γραφικές τέχνες, την ξυλουργική, την κεραμική, τη βιολογική
γεωργία, τη μαγειρική και τις εφαρμογές πληροφορικής με πολυμέσα. Για την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και την
επαγγελματική απορρόφηση των μελών του, το ΚΕΘΕΑ έχει επίσης αναπτύξει τοπικά δίκτυα με εργοδότες και επιχειρήσεις.
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Νομική στήριξη
Τρεις στους τέσσερις χρήστες που απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ αναφέρουν κάποιου είδους εμπλοκή με το νόμο. Η λήξη
των ποινικών εμπλοκών είναι προϋπόθεση για την απεξάρτηση και την έναρξη ενός νέου τρόπου ζωής. Για να βοηθήσει
τα άπορα μέλη του στη διαδικασία επίλυσης των νομικών τους εκκρεμοτήτων από τη συνδεόμενη με τη χρήση παραβατική
συμπεριφορά, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει την Υπηρεσία Νομικής Στήριξης. Η υπηρεσία δραστηριοποιείται με γραφεία
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία των Δικηγορικών Συλλόγων των δύο πόλεων.

Διασύνδεση φορέων υγείας και κοινωνικών φορέων
Ο οργανισμός έχει αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με δημόσιες υπηρεσίες και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους
χώρους της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και της εκπαίδευσης για την καλύτερη αντιμετώπιση των πολύπλευρων
αναγκών των χρηστών και των οικογενειών τους. Επιπλέον, το ΚΕΘΕΑ προτείνει μέτρα για τη διασύνδεση μεταξύ των
φορέων υγείας και κοινωνικής φροντίδας που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων («στεγνά»
προγράμματα, προγράμματα υποκατάστασης, νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες), ώστε να καλύπτονται καλύτερα οι
ανάγκες περισσότερων χρηστών στη βάση της συμπληρωματικότητας, της συνεργασίας και της εξοικονόμησης πόρων.
Με την εφαρμογή των μέτρων αυτών, μεταξύ άλλων, μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης
πόρτας», και η ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών να είναι αμεσότερη.
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Συμβολή στην αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρήσης και κοινωνικού αποκλεισμού στο κέντρο της Αθήνας, το ΚΕΘΕΑ πραγματοποιεί
προγράμματα προσέγγισης χρηστών, ημεδαπών και μεταναστών, στο δρόμο. Οι ομάδες αυτές έχουν επίσης πρόσβαση στις
υπηρεσίες του που βρίσκονται στις περιοχές των Εξαρχείων, της Πλατείας Αμερικής και του Αγίου Παντελεήμονα. Επιπλέον
το ΚΕΘΕΑ έχει καταθέσει σειρά από προτάσεις για την αναβάθμιση του κέντρου, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη των
ευάλωτων ομάδων, στη δημιουργία ευκαιριών ένταξης και βασίζονται στη συνεργασία και το συντονισμό των τοπικών φορέων
και στην ενεργοποίηση του τοπικού κοινωνικού ιστού. Μεταξύ άλλων, οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία
σταθμών άμεσης πρόσβασης, αποκέντρωση υπηρεσιών με ταυτόχρονο επανασχεδιασμό τους σε μικρότερη κλίμακα,
κατάρτιση κοινού σχεδίου εντατικοποίησης και συντονισμού των παρεμβάσεων street-work όλων των φορέων σε περιοχέςκλειδιά, αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων από φορείς και κινήσεις πολιτών κ.ά.

Εντατικοποίηση της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση
Περισσότερα από 20 αιτήματα από διαφορετικές πόλεις έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια το ΚΕΘΕΑ, για να αναπτύξει νέες
μονάδες. Το ΚΕΘΕΑ εντατικοποιεί τη συνεργασία του με την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες
αυτές. Η τοπική αυτοδιοίκηση παραχωρεί τις εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των προγραμμάτων και καλύπτει τα αρχικά
λειτουργικά τους έξοδα, ενώ το ΚΕΘΕΑ παρέχει το προσωπικό και έχει την πλήρη κλινική και διοικητική εποπτεία των υπηρεσιών.
Παράλληλα με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους το ΚΕΘΕΑ διερευνά σε
βάθος τις τοπικές ανάγκες, για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στη δημιουργία περισσότερων υπηρεσιών στην περιοχή.

Ανοικτή σχέση με την κοινωνία
Για τη διαμόρφωση κλίματος κοινωνικής υποστήριξης προς τους πιο ευάλωτους και την ανίχνευση νέων τάσεων και
αναγκών, το ΚΕΘΕΑ δίνει έμφαση στη διατήρηση ανοικτής σχέσης με την κοινωνία. Η σχέση αυτή διαθέτει πολλαπλές
όψεις: Το ΚΕΘΕΑ διοικείται από άμισθο και αιρετό διοικητικό συμβούλιο όπου συμμετέχουν προσωπικότητες του δημόσιου
βίου∙ υποστηρίζεται από 11 δυναμικούς εθελοντικούς Συλλόγους Οικογένειας και Φίλων∙ προσελκύει και εκπαιδεύει
δεκάδες εθελοντές σε ετήσια βάση∙ αξιοποιεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη∙ πραγματοποιεί ενημερωτικές καμπάνιες με
την αφιλοκερδή συμβολή των ΜΜΕ και συνεργάζεται με φορείς, ΜΚΟ και πολίτες σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και
πολιτιστικές δράσεις, όπου συμμετέχουν ενεργά τα μέλη των προγραμμάτων του.

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Χρέος μας η ζωή»
«Η κρίση πλήττει περισσότερο τους πιο αδύναμους. Εντείνει τα προβλήματα χρήσης ουσιών, ψυχικής υγείας,
κοινωνικού αποκλεισμού. Η κρίση μπορεί να μας κάνει φτωχότερους με πολλούς τρόπους. Ένας απ’ αυτούς είναι να
χαθεί η κοινωνική αλληλεγγύη. Στηρίζουμε την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη».
Με αυτό το μήνυμα και κεντρικό σύνθημα «Χρέος μας…η ζωή» το ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησε πανελλαδική ενημερωτική
καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών του 2010, χάρη στην αφιλοκερδή συμμετοχή 22
πανελλαδικών και 45 τοπικών εφημερίδων, 16 ιστοτόπων, χώρων ψυχαγωγίας, μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδιωτών και
ΜΚΟ.
Oι ενημερωτικές δράσεις του ΚΕΘΕΑ συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς με ανοικτές εκδηλώσεις, έντυπα
και εκδόσεις, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, σελίδες στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς
και μέσω του web-radio του οργανισμού.
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Πρόληψη και κοινοτική ανάπτυξη
Στον τομέα της πρόληψης το ΚΕΘΕΑ δίνει αυξανόμενη έμφαση στις παρεμβάσεις σε ομάδες υψηλού κινδύνου και στην
κοινότητα. Το 2010 δημιούργησε στα Εξάρχεια το Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης, επιχειρώντας να απαντήσει στις
ανάγκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υποβάθμισης του κέντρου της πόλης και εξάπλωσης της χρήσης ουσιών στο
νεανικό πληθυσμό της Αττικής. Το Κέντρο απευθύνεται σε εφήβους και νέους με προσωπικά, διαπροσωπικά και κοινωνικά
προβλήματα και δυσκολίες, συνεργάζεται με τα σχολεία και τις υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής και προσφέρει στέκι
νέων, ψυχοεκπαίδευση, ψυχαγωγία, κινητοποίηση και συμβουλευτική, παρέμβαση στην κρίση, παραπομπές και ομάδες
γονέων.

Δια βίου μάθηση των επαγγελματιών στον τομέα των εξαρτήσεων
Στις πρωτοβουλίες του ΚΕΘΕΑ για την προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη
διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των επαγγελματιών περιλαμβάνονται επιμορφωτικές ημερίδες, διεθνή συνέδρια,
προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα επαγγελματικής
πιστοποίησης, πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες του, το περιοδικό «Εξαρτήσεις» και άλλες επιστημονικές εκδόσεις, καθώς
και η δωρεάν πρόσβασης επιστημονική βιβλιοθήκη του, που εξειδικεύεται σε θέματα εξαρτήσεων.
To KΕΘΕΑ σχεδιάζει και εφαρμόζει εξειδικευμένα, διεπιστημονικά προγράμματα που στηρίζονται στις αρχές της δια βίου
μάθησης, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων, το ΚΕΘΕΑ, σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, San Diego, και το Addiction Technology Transfer Center, εφαρμόζει στην
Ελλάδα το διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα του Center for Substance Abuse Treatment «Συμβουλευτική στον τομέα της
τοξικοεξάρτησης: Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η στάση στην επαγγελματική πρακτική». Επιπλέον, σε συνεργασία με το
IC&RC (International Certification Reciprocity Consortium / Alcohol and Other Drugs) έχει συστήσει την πρώτη επιστημονική
επιτροπή για την πιστοποίηση συμβούλων τοξικοεξάρτησης και ειδικών στην πρόληψη για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα
και τη Βουλγαρία. Το 2011 θα πραγματοποιηθεί πρώτη φορά το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης που οργανώνουν
το ΚΕΘΕΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, San Diego, για την αντιμετώπιση της
εξάρτησης στο σωφρονιστικό σύστημα. Το πρόγραμμα τελεί υπο την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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Επιστημονική έρευνα και διεθνής διάλογος για την κρίση
Το ΚΕΘΕΑ συστηματικά παρακολουθεί, καταγράφει και αναλύει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για τους χρήστες ουσιών
και τις οικογένειές τους. Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις του παρουσιάζονται σε διεθνείς οργανισμούς και fora με στόχο την
προώθηση του διεθνούς διαλόγου για τις επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα των εξαρτήσεων, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών
και την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας στη διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής και στρατηγικής την περίοδο αυτήν.

Τεκμηρίωση και βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
Η έρευνα αποτελεί το εργαλείο στο οποίο στηρίζεται η προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ για υιοθέτηση πρακτικών και μεθόδων
τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας, διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. Για το σκοπό
αυτό το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης, στα οποία περιλαμβάνονται: το
Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών, το Σύστημα Αξιολόγησης για τη Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών, οι έρευνες
μέτρησης της ικανοποίησης του προσωπικού και αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των Θεραπευτικών του Κοινοτήτων.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΘΕΑ στην κοινωνία ή στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος αξιολογούνται
από ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές, όπως τα Πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Το 2009 εκδόθηκαν από
το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Αθηνών τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που
διενήργησε σε προγράμματα κρατουμένων και αποφυλακισμένων του ΚΕΘΕΑ, ενώ το 2010 ολοκληρώθηκε από την Ιατρική
Σχολή Αθηνών η αξιολόγηση του προγράμματος του ΚΕΘΕΑ για την απεξάρτηση από το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.
Το σύστημα αξιολόγησης του ΚΕΘΕΑ εποπτεύεται στο σύνολό του από τη Διεθνή Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία
αποτελείται από τους: Dr. George De Leon, ως συντονιστή, και μέλη τους Dr. David Deitch, Dr. Martien Kooyman και Dr. Giles
Amado.

Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό
Το προσωπικό είναι η κινητήρια δύναμη του ΚΕΘΕΑ, και ο οργανισμός υποστηρίζει συστηματικά την ανάπτυξη των
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του. Το ΚΕΘΕΑ αριθμεί 542 μέλη προσωπικού, 481
πλήρους και 61 μερικής απασχόλησης (31/12/2010), η πλειονότητα των οποίων κατέχει θέσεις «πρώτης γραμμής»,
προσφέροντας υπηρεσίες στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους. Ποσοστό 20% του προσωπικού είναι
απόφοιτοι αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων. Καθώς η έγκριση νέων προσλήψεων στο ΚΕΘΕΑ έχει παγώσει
από το 2006, δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης προσωπικού «πρώτης γραμμής», παρά τις αυξανόμενες ανάγκες
λόγω της κρίσης, των αιτημάτων των τοπικών κοινωνιών και της προσπάθειας του οργανισμού για ανάπτυξη.
Η οικονομική κρίση επιβαρύνει σημαντικά το προσωπικό, όχι μόνο λόγω των περικοπών και της περιρρέουσας
ανασφάλειας, αλλά και επειδή τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί να ανταποκριθεί σε αυξημένες ανάγκες με μειωμένους
πόρους. To KEΘΕΑ προσφέρει στο προσωπικό του συστηματική εκπαίδευση και εποπτεία, οι οποίες μπορούν να
λειτουργήσουν αντισταθμιστικά στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, ανατροφοδοτώντας τους εργαζόμενους,
προλαμβάνοντας το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης και διατηρώντας υψηλό το επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Στο σύνολο του προσωπικού του ο οργανισμός προσφέρει σε ετήσια βάση πάνω από 250 θέσεις
βραχύχρονης και μακρόχρονης εκπαίδευσης στα προγράμματα που διοργανώνει, ενώ σήμερα 168 εργαζόμενοι του
ΚΕΘΕΑ διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση ΙC&RC ως σύμβουλοι τοξικοεξάρτησης ή ειδικοί στην πρόληψη.
Το ΚΕΘΕΑ δίνει επίσης έμφαση στη δημιουργία ενός φιλικού, ασφαλούς και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος,
με θεσμοθετημένη οριζόντια επικοινωνία, συμμετοχική λήψη αποφάσεων, ισότητα ευκαιριών και δικαιωμάτων, διαφάνεια
κριτηρίων και διαδικασιών σε διοικητικά θέματα, προαγωγή της δεοντολογίας, προστασία της πατρότητας-μητρότητας κ.ά.
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Μείωση των εξόδων - αύξηση της αυτοχρηματοδότησης - διαφάνεια
Σημαντικό μέρος των δαπανών των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ καλύπτεται από την κρατική χρηματοδότηση, και ο
οργανισμός παρέχει τις υπηρεσίες του στους χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους δωρεάν και χωρίς τη συνεισφορά
ασφαλιστικών ταμείων. Η οικονομική κρίση, ωστόσο, έχει οδηγήσει στη μείωση των πόρων που διατίθενται για τη
θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
Η εγκεκριμένη για το 2010 κρατική επιχορήγηση προς το ΚΕΘΕΑ ήταν 24 εκατομμύρια ευρώ, παρέμεινε, δηλαδή, στα ίδια
επίπεδα με το 2009. Από αυτά, ωστόσο, δεν καταβλήθηκαν 1.920.000 €, παρά τις μεγάλες ανάγκες του οργανισμού,
ποσό που το ΚΕΘΕΑ συνεχίζει να διεκδικεί. Συγχρόνως το ΚΕΘΕΑ κατέβαλε προσπάθεια να αυξήσει τα ίδια έσοδα μέσα
από δραστηριότητες αυτοχρηματοδότησης που αφορούν: δωρεές-χορηγίες, ευρωπαϊκά προγράμματα και τις παραγωγικές
του μονάδες (τυπογραφείο, ξυλουργείο, εργαστήρι κεραμικής, αγρόκτημα), οι οποίες παρέχουν παράλληλα επαγγελματική
κατάρτιση σε μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων. Το 2010 μέσω των δραστηριοτήτων αυτών εξασφαλίστηκαν επιπλέον
3,2 εκατομμύρια ευρώ. Το ΚΕΘΕΑ κατέβαλε επίσης προσπάθειες συμπίεσης των λειτουργικών του εξόδων, θεσπίζοντας
συγκεκριμένους δείκτες για την επίτευξη αυτού του στόχου και επιτυγχάνοντας μείωση της τάξης του 10,4%. Η εγκεκριμένη
για το 2011 επιχορήγηση προς το ΚΕΘΕΑ είναι 23 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο οργανισμός διεκδικεί 1.933.700 € επιπλέον
για την κάλυψη των αναγκών του.
Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ελέγχεται σε ετήσια βάση από εταιρεία
ορκωτών ελεγκτών, η έκθεση της οποίας αποστέλλεται στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, και παρουσιάζει τον ετήσιο
κλινικό και διοικητικο-οικονομικό του απολογισμό με συνέντευξη Τύπου. Όλες οι διοικητικές πράξεις του οργανισμού
αναρτώνται στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος «Διαύγεια».

Life is
your game
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ
1145 Γραμμή βοήθειας για τις εξαρτήσεις (αστική χρέωση)
Περισσότερες πληροφορίες για το ΚΕΘΕΑ
Τμήμα Ενημέρωσης
Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα
τηλ.: 210 9241993-6, φαξ: 210 9241986
info@kethea.gr, www.kethea.gr

To έντυπο αυτό σχεδιάστηκε και τυπώθηκε στη σύγχρονη μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ.
Τα έσοδα της μονάδας ενισχύουν τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ, ενώ στις εγκαταστάσεις της καταρτίζονται
επαγγελματικά μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ στο 2310 797476 και στο info@kethea-print.gr.
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